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معرفی دستگاه

Optional Elementsتجهیزات قابل نصب

Technical data مشــخــــصات فنـــــــی 

Featuresقابلیـت ها

Applications

دســــــتــــگـــــاه ســـــــاشـــــــــه مــــــــایــــــــــع
Liquid packaging machine

PS108/1 - PS108/2

This machine is designed for packing liquid in 3 or 4 
side sealing sachet )PS108/1( or stick pack )PS108/2( 

Sauce, lemon juice ,honey , Olive Oil, Shampoo ,all kind of cream,
gel & etc
PLC/HMI control system )multi language menu(
Automatic bag length adjustment using photocell
Temperature control using PID system
stainless steel feeder & structure
Stepper Motor for film pulling
Speed control using inverter
Easy open )PS108/1(

Hot printer
Nitrogen injection system
Straight cut
Easy open )PS108/2(

مدادی  مصرف  یکبار  ساشه  های  بسته  در  مایعات  انواع  بندی  بسته  جهت 
)PS108/2( و سه و چهار سر دوخت )PS108/1( طراحی گردیده است. دقت 
فوق العاده باالی توزین ، سرعت باال ، تنوع در انواع اجناس قابل بسته بندی و 

تنوع در شکل بسته بندی، از مزایای بی نظیر این دستگاه می باشد.

جهت بسته بندی سس ،آبلیمو ،عسل ،روغن زیتون ،شامپو، 
انواع کرم ،ژل و ...

سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه )منوی فارسی و انگلیسی(
چشم الکترونیک جهت تنظیم طول بسته

سیستم PID جهت تنظیم حرارت
 استنلس استیل

ً
فیدر و بدنه ی تماما

کشش لفاف توسط استپر موتور
کنترل سرعت توسط اینورتر

)PS108/1( ایزی اپن

تاریخ زن حرارتی
سیستم تزریق گاز ازت

برش مستقیم
)PS108/2( ایزی اپن

لفاف بسته بندی
Packaging material

ترسبافون،متاالیز
 سلفون صدفی،فویل

آلومینیوم
کاغذ لمینت شده

OPP-BOPP-CPP
Nacreous cellophane

Cellophane , Metallize
Aluminum foil

برق مورد نیاز
Power supply

توان مصرفی
Power consumption

220ولت
220 V

1 کیلو وات
1 KW

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(
Dimension)cm(

قدرت توزین
Weight of packet

80 طول *70 عرض *160 ارتفاع
 80)L(x70)W(160)H(

1 الی 50 گرم
1-50 gr

وزن دستگاه
Machine weight

طول بسته
 Packet length

220 کیلوگرم
220 kg

3 الی 15 سانتیمتر
30-150 mm

سیستم توزین
Weighing system

عرض بسته
Packet width

حجمی
Volumetric

2/5 الی10 سانتیمتر
25-100 mm

عملکرد
Function

سرعت بسته بندی
Packaging speed

الکترومکانیک
Electromechanical

40 الی80 بسته دردقیقه
40-80 bags /min


