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ماشین ســـازی پی ریـــزان صنعـــت
PAYRIZAN SANAT MACHINERY GROUP

معرفی دستگاه

Optional Elementsتجهیزات قابل نصب

Featuresقابلیـت ها

Applications

 دســــــــتگاه بســـــته بندی دوتـــوزیـــــن
Double weigher packaging machine 

PS 103

This machine is designed for packaging the all kind 
of granular materials.The high weighing accuracy 
and high variety of the materials that machine could 
pack are the main advantage.

Vegetable, toffee ,nugget , potato chips , sugar , dried fruit ,grains 
,beans & etc can be packed with this machine.
Automatic bag length adjustment using photocell
Temperature control using PID system
Vibration control with HMI
PLC/HMI control system )multi language menu(
2 Digital liner weigher system with high accuracy 
Stainless steel feeder

Thermal transfer printer
Gusset device
Nitrogen gas flushing
Dust proof system
Punching system
Stainless steel structure

طراحــی  گرانولــی  مــواد  انــواع  بنــدی  بســته  جهــت 
گردیــده اســت. دقــت فــوق العــاده بــاال، تنــوع اجنــاس 
ــای ایــن  ــاال، از مزای ــوژی ب قابــل بســته بنــدی و تکنول

می باشــد. دســتگاه 

جهت بسته بندی قند، چای، تافی، ناگت ، میوه جات خشک، چیپس، 
حبوبات و ...

چشم الکترونیک جهت تنظیم طول بسته
سیستم PID جهت تنظیم حرارت

HMI سیستم کنترل ویبره از طریق
سیستم PLC و HMI جهت کنترل عملکرد دستگاه )منوی چند زبانه(

دوتوزین خطی دیجیتال با دقت باال
 استنلس استیل

ً
فیدرتماما

تاریخ زن حرارتی
سیستم فرم پاکت ساز
سیستم تزریق گاز ازت

سیستم خاکه گیر
گرد و کاه مکزیکی ( سیستم پانچ )
تبدیل شاسی به استنلس استیل

Technical data مشــخــــصات فنـــــــی 
لفاف بسته بندی

Packaging material

ترسبافون،متاالیز
 سلفون صدفی،فویل

 آلومینیوم

OPP-BOPP-CPP
Nacreous cellophane

Cellophane , Metallize
Aluminum foil

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

200طول *170عرض *310 ارتفاع
 200)L(x170)W(x310)H(

10الی 1100 کیلوگرم
10-1100 Kg

وزن دستگاه
Machine weight

طول بسته
 Packet length

1500  کیلوگرم 
1500 kg

5 الی 30 سانتیمتر
5-30 cm

عرض بسته
Packet width

5 الی25سانتیمتر
5-25 cm

سرعت بسته بندی
Packaging speed

 15 الی25 بسته دردقیقه
15-25 bags /min

سیستم توزین
Weighing system

وزنی با دو ترازوی دیجیتال
Double weighing system

عملکرد
Function

الکترومکانیک
Electromechanical


