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 سم ( 3)  سن صاجماكينة صناعة مسمار 

55N screw making line-40N & PRO-PRO 

  مواصفات الماكينة ( :)- 

  / الموديلN40-PRO 

 المنشأ  / صيني 

 يد والتركيب والتدريبر شامل التورالسع 

 ضمان عام ضد عيوب الصناعة 

  سنوي أو نصف سنويصيانة إمكانية عمل عقد 

 

  ( ماكينة رأس المسمارالمرحلة األولي )مواصفات:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Wire feeding system          Feeding system            Straightening system               Heading system  

 

 مم 4.5 أقصي قطر للمسمار

 مم 40 أقصي طول للمسمار

 / الدقيقة مسمار 200 – 180 القدرة اإلنتاجية

 كيلو وات 0.37+  1.5 موتور

 هرتز 50 –فولت  380 الكهرباء

 كيلو جرام 1300 وزن الماكينة

 متر 1.1*1.1*1.6 أبعاد الماكينة
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 ( توماتيكيوماكينة اللف األ)مواصفات  المرحلة الثانية:- 

  / الموديلPRO-55N 

 

 

 

 

 

 : )المرحلة الثالثة ) فرن التصلب- 

  / الموديلPRO-9N 

 

 

 

 

 

 

 : )المرحلة الرابعة ) فرن التقسية- 

  / الموديلPRO-24N 

 

 

 

 

 

 

 

 مم 5 أقصي قطر للمسمار

 مم 55 أقصي طول للمسمار

 مسمار / الدقيقة 160 قدرة اإلنتاجيةال

 كيلو وات 0.37+  3 موتور

 كيلو جرام 1200 وزن الماكينة

 متر 1.7*1.35*1.6 أبعاد الماكينة

 لو واتكي 30 الطاقة

 فاز 3 –فولت  380 الكهرباء

 مم 620 × 300 حجم خزان الفرن

 درجة مئوية 950 درجة الحرارة المقدرة

 التبريد الطبيعي طريقة التبريد

 للصدأ المقاوم للحرارةالفوالذ المقاوم  310S الفرن خزان خامة

 مم 2000*1850 األبعاد

 كيلو جرام/فرن 90- 80 القدرة اإلنتاجية

 طن 1.8 وزن الفرن

 اإلرتفاع 500القطر* 400 أبعاد التشغيل

 لو واتكي 24 الطاقة

 درجة مئوية 700 آقصي درجة حرارة

 يابانية كهربائية ذكية أداة الحرارة درجة في التحكم أداة

 كيلو وات 1.5  الساخن الهواء تدوير مروحة

 مم 360ال يقل عن  المروحة شفرة قطر

 مم 300ال تقل عن  طبقة العزل في الفرن

 إرتفاع مم 370عرض* 450طول* 1800 التحكم خزانة أبعاد

 كيلو جرام/فرن 130- 100 القدرة اإلنتاجية


