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 كغ 5ماكينة تعبئة عامودية من نصف كيلو الى 
مسحوق -البهارات– مكعبات الثلج–البودرة –الرز –السكر –الموالح –تصلح للبقوليات 

 الغسيل

 



 

  
 صناعه سورية                  

 

GAS 8050 GAS 7045 GAS 

6040 

GAS 5035 GAS 4030 GAS3030 Model  

كغ  5الى  0.5 غك 15-10 كغ 25-15 كغ 25-35

 تقريبا

 ما يعادل على السكر 2-ماكينة الكيلو كغ 5-3 -ماكينة

 2400من ابتداء"

 وما فوق  مل 

مل  2400من ابتداء"

 وما فوق  

من ابتداء"

وما مل  1200

 فوق  

مل  600من ابتداء"

 وما فوق  

مل  600من ابتداء"

 وما فوق  

مل  600من ابتداء"

  فوق وما 
  سعه الكاسات الحجمية 

 اكبر طول كيس  سم 30 سم 40 سم 50 سم60 سم 70 سم 80

 اكبر عرض للكيس  سم30 سم30 سم 35 سم60 سم70 سم80

 اكبر عرض الرول سم 76 سم76 سم116 سم140 سم 160 سم180

900-1500 1200-2000 1300-

2200 

بالساعه كيس/ السرعه 1500-3000 1500-2500 1500-800  

شاشة لمس عربي 

من دون ازرار 

PLC  

شاشة لمس عربي 

من دون ازرار 

PLC  

شاشة لمس 

عربي من دون 

  PLCازرار 

شاشة لمس عربي من 

  PLCدون ازرار 

شاشة لمس عربي 

من دون ازرار 

PLC  

شاشة لمس عربي 

من دون ازرار 

PLC  

 نظام التحكم 

STEP 

MOTOR  

STEP MOTOR  STEP 

MOTOR  

STEP MOTOR 

004 W 

STEP 

MOTOR  

STEP MOTOR   متور سحب الورق 

YES YES YES YES YES YES  فوتو سيل 
كاسات تحجيم 

 غمات سحب /

غمات /كاسات تحجيم 

 سحب 

كاسات تحجيم 

 غمات سحب /

غمات /كاسات تحجيم 

 سحب 

كاسات تحجيم 

 غمات سحب /

غمات /كاسات تحجيم 

 سحب 
 الية العمل 

ميكرون 120 ميكرون 120  ميكرون 120  ميكرون 120  ميكرون 120  ميكرون 120   اكبر سماكة للورق  
 مدموج 

PP/PE-

OPP/CPP 

PO/GUST 

 مدموج 

PP/PE-

OPP/CPP 

PO/GUST 

 مدموج 

PP/PE-

OPP/CPP 

PO/GUST 

 مدموج 

PP/PE-OPP/CPP 

PO/GUST 

 مدموج 

PP/PE-

OPP/CPP 

PO/GUST 

 مدموج 

PP/PE-

OPP/CPP 

PO/GUST 

 نوع الورق 

 نظام سحب غبرة بودرة اضافي اضافي اضافي اضافي ياضاف اضافي

 تعديل حجمي الى وزني  اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي

ابعاد 3اضافة سوفلية كيس  اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي  

 حجرة كتيمة للغبرة اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي

 قفل الي للورق اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي

 طابعه انتاج اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي

 كروم الكامل اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي

 ادخال ثقوب تعليق اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي

 حقانة نيتروجين اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي

 تفريغ  هواء ضافيا اضافي اضافي اضافي اضافي اضافي
 مغذي البضاعه

خط سير لرفع 

 البضاعه

خط سير بعد 

 الماكينة 

 م 1*1.5طاولة 

 مغذي البضاعه

خط سير لرفع 

 البضاعه

 خط سير بعد الماكينة 

 م 1*1.5طاولة 

 كغ30ميزان 

 مغذي البضاعه

خط سير لرفع 

 البضاعه

خط سير بعد 

 الماكينة 

 م 1*1.5طاولة 

 غذي البضاعهم

 خط سير لرفع البضاعه

 خط سير بعد الماكينة 

 م 1*1.5طاولة 

 كغ30ميزان 

 مغذي البضاعه

خط سير لرفع 

 البضاعه

خط سير بعد 

 الماكينة 

 م 1*1.5طاولة 

 مغذي البضاعه

خط سير لرفع 

 البضاعه

 خط سير بعد الماكينة 

 م 1*1.5طاولة 

  كغ30ميزان 

 ملحقات اضافية 



 كغ30ميزان  كغ30ميزان  كغ30ميزان 
220V-50HZ -

4000 W 
220V-50HZ -

3500 W 
220V-50HZ 

-3000 W 
220V-50HZ -

2500 W 
220V-50HZ -

2200 W 
220V-50HZ -

2000 W 
 الكهرباء 

8 KG/CM2  8 KG/CM2  8 KG/CM2  8 KG/CM2  8 KG/CM2  8 KG/CM2   مدخل هواء 
W210L180445H W1190L180420H W170L1803

70H 
W115*L180*310H W100L170275H W100L1702750H  االبعاد 

1800 KG 1500 KG 1200 KG 1000 KG 800 KG 600 KG  الوزن 

https://youtu.be/AkKQOtmzFxc  رابط فيديو 

 

 

 حديد مغلفن وبعض القطع الخارجية غير المالمسة و الستانلس سيتل  304الخط مصنع بالكامل من الكروم الغذائي 

 السعر تسليم ارض المعمل 

 يتم اقتراح قطع غيار مدفوعه الكلفة التي ال تتوافر بكثرة بالسوق 
 

 

https://youtu.be/AkKQOtmzFxc

