
جنس بدنه
ز ابعاد می

ظرفیت خروجی

توضیحات:
_ کاربری  آسان

_ رنگ الکترو استاتیک ضد ضربه
_ قابلیت تعویض قالب سريع و آسان

اسکلت آهن ، میزگالوانیزه گرم
ر   ١٩٥x٩٥x٩٠ سانتیمت

 ٦٠٠عدد در ساعت

ماشین پرس پنو ماتیک پدالی تک جک

ز جنس می
ز ابعاد می

ظرفیت خروجی

توضیحات:
-کاربری آسان

رنگ الکترو استاتیک ضد ضربه
جابجایی آسان

قابلیت تعویض قالب سريع و آسان

ر   ١٩٥x٩٥x٩٠ سانتیمت
ز گالوانیزه گرم  اسکلت آهن ، می

١٢٠٠ عدد در ساعت

دستگاه پرس پنو ماتیک پدالی ٢ جک

ولتاژ ورودی                 
توان مصرفی

ابعاد
جنس بدنه

ظرفیت خروجی

توضیحات:
_ کاربری آسان 

_ سرعت عملکرد باال
_ جابجایی آسان

_ قابلیت تعویض قالب سريع و آسان
_ قابلیت ساخت بصورت تک جک و دو جک

ابعاد
جنس بدنه

ظرفیت خروجی

توضیحات:
_ کاربری آسان و سرعت و عملکرد باال

_ جابجایی آسان
_ قابلیت تعویض قالب سريع و آسان

ابعاد
جنس بدنه

ظرفیت خروجی

توضیحات:
_ کاربری آسان 

_ رنگ الکترو استاتیک ضد ضربه
_ جابجایی آسان

_ قابلیت تعویض قالب سريع و آسان

پرس تمام اتوماتیک روتاری

ز  اتو ماشین پرس پنوماتیک نیمه اتومات خطی با می

پویش صنعتپویش صنعت
ماشین آالت بسته بندی و فرآوری خرما

پویش صنعت
ماشین آالت بسته بندی و فرآوری خرماماشین آالت بسته بندی و فرآوری خرما
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توضیحات:
_ کاربری آسان 

_ سرعت ودقت عملکرد بسیار باال 
ز هدر رفت شیره _ جلوگیری ا

_ قابلیت نصب دستگاه تاريخ زن روی                                               
ر  نقاله  نوا

_ دارای دو مدل نازل برای پاشش تیغه 
ای و خطی 

_ مناسب برای انواع بسته بندی ظروف 
کريستال ،سطل و کارتن

ماشین شیره پاش تمام اتوماتیک

ولتاژ ورودی
توان مصرفی  

حجم مخزن
ز   ابعاد می

ر نقاله ابعاد نوا
جنس بدنه

ظرفیت خروجی 

٢٢٠ ولت / تک فاز
٢ کیلو وات 

ر ١٠٠ لیت
ر   ٩٠x٩٠x٨٠ سانتیمت

ر   ٢٥٠x٣٣x٢٠ سانتیمت
استنلس استیل ٣٠٤

١٥٠٠ عدد در ساعت

٢٢٠ ولت / تک فاز
۱ کیلو وات

ر   ١۰۰x۱۰۰x۱۸۰ سانتیمت
آهن با پوشش رنگ

پودری الکترو استاتیک
١٤٠٠ عدد در ساعت

ر   ١٧۰x٨٥x٧۰ سانتیمت
استنلس استیل

١٠٠٠ عدد در ساعت

خط سورتینگ، شستشو  و خشک کن خرما

ز  ٣٨٠ ولت / سه فا
۶ کیلو وات 

ر   ۱۸٠٠x١٠٠x٢٠٠ سانتیمت
استنلس استیل ٣٠٤

ر ساعت ١٢٠٠  کیلو گرم د

ولتاژ ورودی
توان مصرفی

 ابعاد
جنس بدنه 

ظرفیت خروجی

توضیحات :
_ خط، شامل ماشین آالت سرند ، نوار سورتینگ 

ر  و شستشوی خرما می باشد.       باالب
_ دارای درایو (اینورتر) جهت کنترل میزان خروجی

_ دارای جداساز جهت جمع آوری ضایعات و کالهک خرما
_ کاهش قابل توجه نیروی انسانی

_ نظافت آسان
PPز  جنس ر مدوالر  ا _ دارای نوا
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ولتاژ ورودی
توان مصرفی 

 ابعاد
جنس بدنه

ظرفیت خروجی
میزان مصرف آب

 توضیحات :
_ کاربری آسان

_ دارای درایو (اینورتر) جهت کنترل میزان خروجی
ز  _ امکان ساخت به صورت تک فا

_ دارای ١٨ عدد نازل آب پاش جهت شستشو

 ٣٨٠ ولت/ سه فاز
 ٢٫٥ کیلو وات 

ر   ٤٠٠x١٠٠x٢٠٠ سانتیمت
استنلس استیل ٣٠٤

 ١٢٠٠ کیلوگرم در ساعت
ر در ساعت  ٢٠٠ – ٣٠٠ لیت

خط شستشو و خشک کن  

ولتاژ ورودی
توان مصرفی 

جنس بدنه
ابعاد

حجم مخزن روغن
ظرفیت خروجی 

توضیحات :
- دارای درایو (اینورتر) جهت کنترل میزان خروجی

- کاربری آسان
_ جابجایی  آسان

٢٢٠ ولت / تک فاز
١٫٥  کیلو وات

استنلس استیل  ٣٠٤
ر   ٢٠٠x٧٠x٢٠٠ سانتیمت

ر ١٥ لیت
١٢٠٠ کیلو گرم در ساعت

ماشین روغن زن خرما 
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تــولـــیـدکــننده انـــواع ماشــین آالت  بسته بندی و فرآوری خرما

۲۰
ســـــال تـــــجــــــــربــه

موفق در تولید

بیش از

پویش صنعت

برگزيده  واحـد 
استان  صنعتی 
بوشهرسال۹۵

، خیابان کارگر شرقی دوم ، میدان صنعت    بوشـهر ، شهرک صنعتی برازجان 

تلفن تماس : ۶ - ۰۵۳۵  ۳۴۲۳  ۰۷۷
۰۱۲۲  ۳۷۲  ۹۱۷  ۹۸+  هـمـــراه :    ۹۹۱۷  ۷۷۲  ۹۱۷  ۹۸

info@poyeshsanat.com

ماشین سرند خرما

ولتاژ ورودی
توان مصرفی

 ابعاد
جنس بدنه 

ظرفیت خروجی

توضیحات :
_ قابلیت جداسازی ضایعات خرما

_ دارای قابلیت نصب نازل شستشو
_ قدرت لرزشی باال 

 _ کم صدا
 _ شستشوی آسان

ز کار ساده و پانچ می

ر   ابعاد                                                    ١٩٠x٩٠x٨٠ سانتیمت
جنس بدنه                                      استنلس استیل ٣٠٤

توضیحات:
_ امکان ساخت با ورق گالوانیزه و پروفیل آهن و 
ر  وجود دارد ز خريدا همچنین طبق ابعاد مورد نیا

ز ٣٨٠ ولت/ سه فا
١ کیلو وات 

ر   ١٣٥x١٠٠x٢٠٠ سانتیمت
استنلس استیل ٣٠٤

ر ساعت ١٥٠٠  کیلو گرم د

پویش صنعت
ماشین آالت بسته بندی و فرآوری خرما

پویش صنعت
ماشین آالت بسته بندی و فرآوری خرما
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