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ماشین ســـازی پی ریـــزان صنعـــت
PAYRIZAN SANAT MACHINERY GROUP

معرفی دستگاه

Optional Elementsتجهیزات قابل نصب

Technical data مشــخــــصات فنـــــــی 

Featuresقابلیـت ها

Applications

ــن ــه پـــــــرکــــــ ــاه کـــــیـــــســــــ  دســـــــتـــــگـــــ
Single weigher filling machine 

PS 110

This machine is designed for filling all kind of granular 
materials for 1-50 kg bags . The weighing system of 
the machine is single weighing .The simplicity of this 
machine helps the operator to work with it easily.

Raisins , dates , dried fruits , beans , sugar, figs , cereals , 
sugar , rice & etc
3 meter conveyor with height adjustment ability
Digital liner 1 weigher system with high accuracy 
Pocket holder system

Dust collecting device
Polyethylene sealing device
Tailoring sealing device
vibrator for reducing volume of material in packet
Stainless steel structure

جهــت پرکــردن انــواع مــواد گرانــی در کیســه ، کارتــن و ظــروف مشــابه طراحی 
گردیــده اســت. چنــد منظــوره بــودن ایــن دســتگاه بــا عملکــردی ســاده 
،ســرعتی مناســب ، دقــت بــاالی توزیــن و قــدرت بســته بنــدی در وزن هــای 

بــاال، ســبب تفــاوت و جذابیــت آن در بیــن مخاطبیــن شــده اســت .

جهت پرکردن کشمش ، خرما ، خشکبار ، حبوبات ، قند،انجیر ، غات ، شکر 
، برنج و...

نوار نقاله 3 متری با ارتفاع قابل تنظیم
یک توزین خطی دیجیتال با دقت باال

سیستم کیسه گیر 

سیستم خاکه گیر 
سیستم دوخت پلی اتیلن

سیستم دوخت چرخ
سیستم ویبراتور جهت تقلیل حجم مواد در گونی و کارتن

تبدیل بدنه به استنلس استیل

لفاف بسته بندی
Packaging material

 کـــــارتن انواع گونی و کیسه
 پلی اتیلن

All kinds of paper
 & Polyethylene

packets and boxes

برق مورد نیاز
Power supply

توان مصرفی
Power consumption

380ولت
380V

3.5 کیلو وات
3/5 KW

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(
Dimension)cm(

قدرت توزین
Weight of packet

220طول *200عرض *340 ارتفاع
 220)L(x200)W(x340)H(

1الی 50 کیلوگرم
1-50 Kg

وزن دستگاه
Machine weight

طول بسته
 Packet length

1000 کیلوگرم 
1000 kg

30الی100 سانتیمتر
30-100 cm

عرض بسته
Packet width

30الی50سانتیمتر
30-50cm

سرعت بسته بندی
Packaging speed

5الی8 بسته دردقیقه
5-8 bags /min

سیستم توزین
Weighing system

 وزنی با یک ترازوی دیجیتال
single weighing system 

عملکرد
Function

پنوماتیک
Pneumatic


