PROTECTION FOR IMPORT AND EXPORT
54 GAMAL ABD ELNASER. ST. VICTORIA – ALEXANDRIA – EGYPT

ماكينات صناعة األكواب الورقية
)RUAIN PROTECTION (Cup Paper Machine
 النوع األول ( مواصفات الماكينة )-:
الموديل  /رويان بروتكشن ( ) RUAIN PROTECTION A12
 ماتور  /سيمنز
 وحدة كهرباء /شنايدر
 لحام ألترا سونيك
 كام مفتوح ( ) Open Cam
 مزودة بــ  3حساسات
 نظام تزييت أتوماتيك
 نظام التشغيل(  / ) PLCماتسوبيشي
 تصنع مقاسات من  3أونز حتي  12أونز حسب الطلب
 الماكينة تأتي بإسطمبة  9 + 7أونز
 تستخدم ورق من  150جم حتي  350جرام
 متاح إستخدام ورق سنجل  PEودبل PE
 المنشأ  /صيني
 السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب
 ضمان عام ضد عيوب الصناعة
 إمكانية عمل عقد صيانة سنوي أو نصف سنوي

التيار الكهربائي
إجمالي الطاقة
أبعاد الماكينة
إنتاجية الماكينة
وزن الماكينة
إنفيرتر

من  380 – 220فولت  50 /هرتز –  3فاز
 5كيلو وات  6.5 /حصان
 170*130*280سم
من  80/70في الدقيقة
 1500كيلو جرام
باناسونيك

WEB: PROTECTION-IMPORT.COM OFFICE PHONE: 03 3561800
MOBILE: 01000608600 – 01050514555 - 01157557205

PROTECTION FOR IMPORT AND EXPORT
54 GAMAL ABD ELNASER. ST. VICTORIA – ALEXANDRIA – EGYPT

ماكينات صناعة األكواب الورقية
)RUAIN PROTECTION (Cup Paper Machine
 النوع الثاني ( مواصفات الماكينة )-:
الموديل  /رويان بروتكشن ( ) RUAIN PROTECTION H20


 كام مفتوح ( ) Open Cam
 نظام التزييت أتوماتيك
 المحرك الرئيسي  /سيمنز
 آجهزة إستشعار داخلية
 نظام كهرباء  /شنايدر
 تصميم مضغوط بأحدث التقنيات
 إسطمبة  4أونز رئيسية لصناعة أكواب القهوة
 يمكن إضافة إسطمبة  6 – 2.5أونز حسب الطلب
 ال يوجد إهتزازات
 المنشأ  /صيني
 السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب
 ضمان عام ضد عيوب الصناعة
 إمكانية عمل صيانة عقد صيانة سنوي أو نصف سنوي
نظام التثبيت السفلي المباشر  /آلة ديكس واحدة

التيار الكهربائي
إجمالي الطاقة
أبعاد الماكينة
إنتاجية الماكينة
وزن الماكينة
الورق المطلوب
إرتفاع الكوب
إنفيرتر

من  380 – 220فولت  50 /هرتز
 3.5كيلو وات  4.5 /حصان
الطول (2متر) ,العرض ( 1.10متر) ,األرتفاع( 1.60متر)
من  70 / 60في الدقيقة
 1100كيلو جرام
من  230 – 140جرام  /ورقة إحادية الجانب
 720مم
باناسونيك

WEB: PROTECTION-IMPORT.COM OFFICE PHONE: 03 3561800
MOBILE: 01000608600 – 01050514555 - 01157557205

