
 

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

WEB: PROTECTION-IMPORT.COM   OFFICE PHONE: 03 3561800 
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ماكينات األطباق الورقية المسطحة

DOUBLE STATION PAPER PLATE MACHINE 

 

 ( 2النوع األول  )مواصفات الماكينة(: -مخرج(- 

 

  / 500الموديلRUIAN PROTECTION PRO J  

 الماتور الرئيسي / ماتسوبيشي 

  ( نظام التشغيل اآلليPLC شنايدر /  ) 

 وحدات كهرباء / شنايدر 

 AC كونتكتر( / شنايدر( 

 المنشأ  / صيني 

 السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب 

 ضمان عام ضد عيوب الصناعة 

 صيانة سنوي أو نصف سنوي إمكانية عمل عقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاز 3 –هرتز  50فولت /  380 كهربائيالتيار ال

 كيلو وات 9 القدرة

 حصان 12 ماتور

 سم 180*180*360 أبعاد الماكينة

 مم 290 – 80من  حجم األطباق)المخرج األول(

 مم 350 – 170من  حجم األطباق)المخرج الثاني(

 مم 35 أقصي عمق للمخرجين

 أبيض ألمونيوم فويل نوع االورق المستخدم

 جرام/متر مربع 1000 – 160من  سماكة الورق

 قطعة/الدقيقة 70 – 35من  سرعة الماكينة)المخرج األول(

 قطعة/الدقيقة 55 – 35من  عة الماكينة)المخرج الثاني(سر

 كيلو جرام 2000 وزن الماكينة



 

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

WEB: PROTECTION-IMPORT.COM   OFFICE PHONE: 03 3561800 
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 ماكينات األطباق الورقية المسطحة

DOUBLE STATION PAPER PLATE MACHINE 

 ( 1النوع الثاني  )مواصفات الماكينة(: -مخرج(- 

 

  / 500الموديلRUIAN PROTECTION PRO J  
 الماتور الرئيسي / ماتسوبيشي 

  ( نظام التشغيل اآلليPLC شنايدر /  ) 

 وحدات كهرباء / شنايدر 

 AC كونتكتر( / شنايدر( 

 المنشأ  / صيني 

 السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب 

 ضمان عام ضد عيوب الصناعة 

 إمكانية عمل عقد صيانة سنوي أو نصف سنوي 

 

 

 فاز 3 –هرتز  50فولت /  380 التيار الكهربائي 

 كيلو وات 9 القدرة

 حصان 12 ماتور

 سم 180*180*360 أبعاد الماكينة

 مم 290 – 80من  حجم األطباق

 مم 35 أقصي عمق 

 أبيض ألمونيوم فويل نوع االورق المستخدم

 جرام/متر مربع 1000 – 160من  سماكة الورق

 قطعة/الدقيقة 70 – 35من  سرعة الماكينة

 كيلو جرام 2000 وزن الماكينة


