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

آلة كبس زيت علي البارد
Oil Cold Press Machine
 النوع األول ( مواصفات الماكينة )-:


الموديل PO - 80 /





المادة  /مقوي – مقاوم للصدأ – مطلي بالكروم
المنشأ  /تركيا
السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب
ضمان عام ضد عيوب الصناعة

التيار الكهربائي
القدرة
ماتور
أبعاد الماكينة
السعة اإلنتاجية
آقصي سعة إنتاجية
طريقة الضغط
علبة التروس
ترموستات
وزن الماكينة

P
0
8
0

 220فولت
 0.75كيلو وات
 1حصان
 55*26*71سم
من  6 – 3كجم من البذور/الساعة
 12كجم من البذور /الساعة
طريقة الضغط البارد
ترس رمح حلزوني
تحكم في درجة الحرارة  600وات
 35كيلو جرام

تتميز معصرة الزيت هذه بإمكانية تطبيقها علي مجموعة كبيرة ومتنوعة من البذور وإنخفاض إستهالك الطاقة.
يمكنك استخراج البذور التالية باستخدام آلة ضغط الزيت البارد-:
الكمون األسود  ،زهرة الزيت  ،القرطم  ،الكانوال  ،بذور القرع  ،بذور البطيخ
 ،بذور النخيل  ،بذور الكمون  ،بذور العنب  ،جوز الهند  ،لوري فروكتوس ،
بذور المشمش  ،السمسم  ،البندق  ،الفول السوداني  ،الجوز  ،الخشخاش ،
بذور الكتان  ،اللوز  ،الفستق  ،الجاجوبا  ،بذور الخردل  ،بذور القراص ،
توت العليق  ،بذور الفلفل  ،بذور الطماطم  ،ورد الورد  ،الجاتروفا  ،بذور
اليقطين  ،حبوب الكاكاو  ،بذور البطيخ  ،فول الصويا  ،بذور التوت  ،زيت
الفستق  ،إلخ .

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

آلة كبس زيت علي البارد
Oil Cold Press Machine
 النوع الثاني ( مواصفات الماكينة )-:
 الموديل PO - 100 /





المادة  /مقوي – مقاوم للصدأ – مطلي بالكروم
المنشأ  /تركيا
السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب
ضمان عام ضد عيوب الصناعة

التيار الكهربائي
القدرة
ماتور
أبعاد الماكينة
السعة اإلنتاجية
آقصي سعة إنتاجية
طريقة الضغط
علبة التروس
ترموستات
وزن الماكينة

P
O
1
0
0

 220فولت
 1.5كيلو وات
 2حصان
 54*24*84سم
من  15 – 7كجم من البذور/الساعة
 45كجم من البذور /الساعة
طريقة الضغط البارد
ترس رمح حلزوني
تحكم في درجة الحرارة  600وات
 67كيلو جرام

تتميز معص رة الزيت هذه بإمكانية تطبيقها علي مجموعة كبيرة ومتنوعة من البذور وإنخفاض إستهالك الطاقة.
يمك نك استخراج البذور التالية باستخدام آلة ضغط الزيت البارد-:
المادة الخام  /فول الصويا-السمسم-عباد الشمس-البذور الزيتية-جوز الهند-الفول السوداني.
الكمون األسود  ،زهرة الزيت  ،القرطم  ،الكانوال  ،بذور القرع  ،بذور البطيخ
 ،بذور النخيل  ،بذور الكمون  ،بذور العنب  ،جوز الهند  ،لوري فروكتوس ،
بذور المشمش  ،السمسم  ،البندق  ،الفول السوداني  ،الجوز  ،الخشخاش ،
بذور الكتان  ،اللوز  ،الفستق  ،الجاجوبا  ،بذور الخردل  ،بذور القراص ،
توت العليق  ،بذور الفلفل  ،بذور الطماطم  ،ورد الورد  ،الجاتروفا  ،بذور
اليقطين  ،حبوب الكاكاو  ،بذور البطيخ  ،فول الصويا  ،بذور التوت  ،زيت
الفستق  ،إلخ .

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

