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 السفرة مناديل صناعة إنتاج خط

Normal grade napkin paper 1/4 folding machine catalogue 

 -(: ) مواصفات الماكينة 

 
 المنشأ  / صيني 

 السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب 

 ضمان عام ضد عيوب الصناعة 

  سنوي أو نصف سنويصيانة إمكانية عمل عقد 

 

 1للوجه برأس واحد  مناديل ورقية تعبئة ( مرحلة:- 

 

 

 

 

 2للوجه برأس واحد ورقية مناديل ئةتعب ( مرحلة:- 

 

 

 

 3ناقل بدون الورقيةالوجه  مناديل ورقلحام  ( مرحلة :- 

 

 

 

 4ناقلمع  الوجه بالحرارة مناديل ورقلحام  ( مرحلة :- 

 

 

 

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 أقصي (سم ) كحد  9 – 4 اإلرتفاع

 سم 21 – 10 الطول

 كيس/الدقيقة 20 السرعة

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 سم ) كحد أقصي ( 9 – 4 اإلرتفاع

 سم 21 – 10 الطول

 كيس/الدقيقة 20 السرعة

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 سم ) كحد أقصي ( 9 – 4 اإلرتفاع

 سم 21 – 10 الطول

 كيس/الدقيقة 20 السرعة

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 سم ) كحد أقصي ( 9 – 4 اإلرتفاع

 سم 21 – 10 الطول

 س/الدقيقةكي 20 السرعة
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 5 )رأس 2 للوجه الورقية المناديل تغليف ت ماكينةمواصفا 

  -:ناقل مع الساخن على جانبية لحام وماكينة

 

 

 

 

 

 

 6 الكاملة األوتوماتيكية الوجه مناديل ولحام تغليف( مرحلة:-  

 

 

 

 

 

 7 الكبيرة األكياس تعبئة إنتاج وخط بالكامل األوتوماتيكية الوجه مناديل ولحام تغليف( مرحلة:-  

 

 

 

 

 

 8 األوتوماتيكية نصف الورقية المناديل علب ولحام تغليف( مرحلة:-  

 

 

 

 

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 سم ) كحد أقصي ( 9 – 4 اإلرتفاع

 سم 21 – 10 الطول

 كيس/الدقيقة 20 لسرعةا

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 أقصي (سم ) كحد  9 – 4 اإلرتفاع

 سم 21 – 10 الطول

 كيس/الدقيقة 20 السرعة

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 سم ) كحد أقصي ( 9 – 4 اإلرتفاع

 سم 21 – 10 الطول

 كيس/الدقيقة 20 السرعة

 سم ) ثابتة ( 10سم أو  9 العرض

 مم (120-25*)(150-70)*(290-100) أبعاد العلبة
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  -:(  240*  240 ) العادية الورقية المناديل ورق يط ماكينة 

 

 

 

 

 

 

 

  -:الملونة الطباعة لوحدة مرجعية صورة مع المناديل طي ماكينة النقش و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مم 240 عرض لفة الجامبو

 مم 1200 قطر لفة الجامبو

 جرام 22 – 18 المناديل جرام وزن

 واحدة وحدة طباعة ملونة

 مم 240*240 أبعاد المناديل بدون طي

 مم 120*120 أبعاد المناديل مطوية

 

 السرعة 

  الدقيقة كيس/ (  300 – 200) 

  ،( قطعة  100 ) ذا كان كيس واحدإ

 .ساعات 8 ( كيس / 1440~  960 )

 مم 240*240 أبعاد المنتج النهائي بدون طي

 مم 120*120 أبعاد المنتج المطوي

 مم 1200 قطر الورق األساسي

 مم 76.2 قطر كور الورق األساسي

 قطعة/الدقيقة 300 – 200 القدرة اإلنتاجية

 صوف وبكرة فوالذية بكرة النقش وحدة

 عداد إلكتروني العد نظام

 كيلو وات 4.5 قوة الماتور

 مم 5000*700*1500 بعاد الماكينةأ

 كجم 1500 وزن الماكينة
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  -أجزاء الماكينة ومواصفاتها : 

 
 دلتا الكونفيرتر

 دلتا اإلنفيرتر

 CHINT كتوراكونت

 CHINT تتابع حراري

 CHINT مفتاح الهواء

 CHINT تتابع

 TOKY مفتاح القرب

 TOKY عداد إلكتروني

 CHINT مفاتيح التشغيل

 CHINT مفاتيح اإليقاف

 CHINT عداد التشغيل

 CHINT لسكينمفتاح التقطيع با

 CHINT مفتاح تشغيل

 TOKY آداة التحكم في درجة الحرارة

 TOKY جهاز إستشعار درجة الحرارة

 TOKY قضيب تسخين

 HANSHENG الماتور


