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 ماكينات صنع المسواك الخشبية

Wood Toothpick Machines 

 1 )مواصفات الماكينة تقطيع المواد الخشبية مرحلة ( :)- 

  / الموديلT278-PRO 
 المنشأ  / صيني 

 السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب 

 ام ضد عيوب الصناعةضمان ع 

  سنوي أو نصف سنويصيانة إمكانية عمل عقد 

 
 

 

 

 

 

 2 )مواصفات الماكينة الخشب خيوط تشكيل مرحلة ( :)- 

  / الموديلT142-PRO 

 

 

 

 

 3 ) مواصفات الماكينة الخيوط مجموعةمرحلة حجم ( :)- 

  / الموديلT741-PRO 

 

 

 

 

 

 

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 8.42 قوة الماتور

 مم 65*  2.2 أبعاد المسواك

 سم 110*60*115 أبعاد الماكينة

 كيلو جرام 360 وزن الماكينة

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 5.13 قوة الماتور

 مم 65*  2.2 أبعاد المسواك

 سم 110*65*115 عاد الماكينةأب

 كيلو جرام 380 وزن الماكينة

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 0.75 قوة الماتور

 مم 65*  2.0 أبعاد المسواك

 سم 88*66*140 أبعاد الماكينة

 كيلو جرام 80 وزن الماكينة
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 4مواصفات الماكينة ( مرحلة حجم مجموعة المسواك ( :)- 

  / الموديلT746-PRO 

 

 

 

 

 5مواصفات الماكينة( مرحلة التلميع ( :)- 

  / الموديلT516-PRO 

 

 

 

 

 6 مواصفات الماكينة المسواك زفر ( مرحلة ( :)- 

  / الموديلT948-PRO 

 

 

 

 

 7 مواصفات الماكينة شكيل السن المدببت ( مرحلة ( :)- 

  / الموديلT642-PRO 

 

 

 

 

 

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 3.37 قوة الماتور

 مم 65*  2.0 أبعاد المسواك

 سم 90*65*85 أبعاد الماكينة

 كيلو جرام 125 وزن الماكينة

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 1.5 قوة الماتور

 مم 65*  2.0 أبعاد المسواك

 سم 130*110*130 أبعاد الماكينة

 كيلو جرام 130 وزن الماكينة

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 0.55 قوة الماتور

 مم 65*  2.0 أبعاد المسواك

 سم 75*100*100 أبعاد الماكينة

 كيلو جرام 80 وزن الماكينة

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 1.99 قوة الماتور

 مم 65*  2.0 أبعاد المسواك

 سم 95*65*105 أبعاد الماكينة

 كيلو جرام 210 وزن الماكينة
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 8 مواصفات الماكينة تعدد السنون المدببة ( مرحلة ( :)- 

  / الموديلT803-PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فولت  380 التيار الكهربائي

 كيلو وات 0.37 قوة الماتور

 مم 65*  2.0 أبعاد المسواك

 سم 95*50*75 عاد الماكينةأب

 كيلو جرام 65 وزن الماكينة


