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خط إنتاج األطباق الفوم أتوماتيك جميع المراحل
Fully Automatic Foam Plates Production Line
 المرحلة األولي -:
 ( مواصفات ماكينة المواد الخام )-:







الموديل PRO FULL FOAM PLATES LINE /
المساحة اإلجمالية للمشروع  /من  800 – 700متر مربع
مساحة التشغيل  /الطول  * 24العرض  * 6اإلرتفاع  3متر مربع
المنشأ  /صيني
السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب
ضمان عام ضد عيوب الصناعة
إمكانية عمل عقد سنوي أو نصف سنوي

 380فولت  50 /هرتز
التيار الكهربائي
 160كيلو وات
طاقة التشغيل
 210حصان
ماتور
من  100 – 80كيلو/الساعة
القدرة اإلنتاجية
من  4 – 1مم
سمك القالب
من  1080 – 640مم
عرض المكبس
من 22 - 10
معدل الفوم
خزان الخام/أتوماتيك كنترول  2.2كيلو وات
سعة خزان الخام المعاد تدويره  500كيلو جرام
تبريد بالماء والهواء
طريقة التبريد
سنجل
طريقة القطع

 المرحلة الثانية -:
 ( مرحلة تصنيع الخام )-:
الطاقة
القدرة اإلنتاجية
طريقة التبريد

 37كيلو وات
من  100 – 80كيلو/الساعة
أتوماتيك بالماء
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 المرحلة الثالثة -:
 ( مرحلة الكبس والتشكيل والرص  -شكل واحد قابل للتغير)-:
 الماتور  /دلتا تايواني
 نظام التشغيل (  / ) PLCماتسوبيشي ياباني

أبعاد مكبس التشغيل
مساحة التشغيل
إرتفاع القطع
طاقة التشغيل

 90 * 64سم
 3*6*18متر
 160مم
 120كيلو وات

 المرحلة الرابعة -:
 ( مرحلة إعادة الهالك وإعادة التدوير) -:
الطاقة
الماتور
األبعاد
قدرة الطحن


 7.5كيلو وات
 10حصان
 2*3*4متر
 100كيلو/الساعة

ملحوظة -:
 الطاقة اإلنتاجية تختلف حسب حجم الطبق .
 فمثال مقاس (  13سم *  22سم ) يمكن إنتاج آقصي إنتاج عدد 10800
طبق في الساعة بما يعادل  180طبق في الدقيبقة وتقل تلك الكمية في حاله
زياده حجم الطبق والعكس .
 أيضا نود ان نشير اننا يمكن نقوم بتغير المقاس كامل (اإلسطمبة ) ألي
مقاس مطلوب حسب الطلب وتكون قيمته تصنيعها  $ 5000سعر المصنع .
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