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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

دستگاه کیسه پرکن پودری توزین دار
Powder weigher filling machine

PS 133

This machine is designed for filling the all kind of powder ma-
terials . The machine has single weighing system and touch 
screen PLC.The high weighing accuracy and high variety of 
the materials that machine could fill are the main advantage.

Flour ,Pharmaceutical and food ingredients, spices, chemicals & etc 
3 meter conveyor with height adjustment ability
Pocket holder system
Electronic weigher system and 2 augers
PLC/HMI control system )multi language menu(
Automated pocket transfer system to seal pack
Stainless steel feeder

Polyethylene sealing device
Tailoring sealing device

جهت پرکردن انواع مواد پودری در انواع کیسه طراحی گردیده است. 
عملکردی ساده ، سرعت مناسب، دقت باال در توزین و کیفیت باالی 
تجهیزات و مواد اولیه ی به کار رفته در این دستگاه، آن را نسبت به 

نمونه های مشابه ، بی نقص و متفاوت ساخته است .

جهت پرکردن آرد ،ادویه جات ،مواد شیمیایی، مواد دارویی و...
نوار نقاله ی 3 متری با ارتفاع قابل تنظیم

سیستم کیسه گیر
سیستم توزین الکترونیکی و 2 عدد ماردون

سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه )منوی چند زبانه(
انتقال اتوماتیک کیسه ها برای انجام دوخت

 استنلس استیل
ً
فیدر تماما

سیستم دوخت پلی اتیلن
سیستم دوخت چرخ

لفاف بسته بندی
Packaging material

انواع گونی و کیسه پلی اتیلن

All kinds of 
 Polyethylene

packets 

برق مورد نیاز
Power supply

توان مصرفی
Power consumption

380ولت
380V

3 کیلو وات
3 KW

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(
Dimension)cm(

قدرت توزین
Weight of packet

400طول *150عرض *200 ارتفاع
 400)L(x150)W(x200)H(

3الی 50 کیلوگرم
3-50 Kg

وزن دستگاه
Machine weight

600 کیلوگرم 
600 kg

سرعت بسته بندی
Packaging speed

3الی12 بسته دردقیقه
3-12 bags /min

سیستم توزین
Weighing system

وزنی با 1 ترازوی دیجیتال
Single weighing system 

عملکرد
Function

الکترومکانیک
Electromechanical


