
 

 معرفی دستگاه پرکن گرانولی توزین دار 

بسته بندی کنید، دستگاه   را  اگر شما دارای کسب و کاری هستید که نیاز دارید محصوالت گرانولی خود
 پرکن گرانولی توزین دار مناسب کسب و کار شما است. 

می توانید محصوالت خود را با دقت و سرعت باال وزن کرده و در پاکت، قوطی،    دار   نیدستگاه پرکن توزبا  
 یا هر نوع جعبه دیگری بسته بندی کنید.   پت، انواع ظروف شیشه ای و

از قبیل   آرایشی بهداشتی، پیچ و مهره سازی،  این دستگاه در صنایع مختلفی  مواد غذایی، دارویی، 
 و دیگر کسب و کارهای گرانول ساز کاربرد دارد. مواد گرانولی پالستیکی و پلی اتیلن

دستگا ه   دستگاه پرکن شکر، ، دستگاه پرکن قند ،حبوباتدستگاه پرکن : وزنی دستگاه پرکن  کاربردهای
 دستگا ه پرکن قهوه و غیره  پرکن پودر ماشین لباس شویی، دستگاه پرکن برنج، دستگا ه پرکن چای،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دستگاه  عملکرد 
  دستی   صورت   به   اپراتور  سیستم،  این  در  که  است  صورت  این  به    پودر  پرکن  دستگاه  عملکردی  مکانیزم

شود و پس از تخلیه کامل    می  پر  مواد  از  کیسه  یا  ظروف  ،پدال  فشردن  با  و  داده  قرار  نازل  زیر  در  را  ظرف
 با برداشتن فشار از روی پدال مکانیزم توزین بعدی آغاز می گردد. 

توان به راحتی وزن مورد نظر را به دستگاه    و می  با تنظیمات دیجیتال است  نتوزی  پرکن این دستگاه  
   .کند  وزن و تخلیه می  را که تنظیم شده  یفشار دادن پدال مقدار و با هر بار  داد

  ی و به نحومی باشد  برهیو به صورت کوپکیدار ن نیتوز  یعملکرد انتقال محصول دستگاه پرکن گرانول
 نرساند. هیو تخل نیتوز نیرا به محصوالت در ح یبیآس  نیشده است که کمتر یطراح

 
که می  نیز موجود می باشد  برای محصوالت پودری، دستگاه پرکن پودر با مکانیزم آگر )لوله ماردون( 

 ارائه کرد.   با وزن پایین، متوسط و باال   ی توان آن را برای محصوالت پودری در بسته های
 
 

 ویژگی های دستگاه 

 دارای تابلو برق حرفه ای با استاندارد های جهانی   •

 و یکسان بودن عمل وزن کردن در هر بار توزین  در توزین محصوالتدقت باال دارای  •

 دارای حداقل صدا  و لرزش در هنگام فعالیت  •

تسهیل در  ) چرخ دار  ی  پایهو رومیزی  دارای دو مدل •
  (جابجایی دستگاه

 حداقل فضا اشغال  •

استفاده از عملکرد ویبره برای انتقال محصول و   •
ه برای قطع  همچنین وجود یک فرچه مسدود کنند

جریان انتقال محصول در زمان رسیدن به وزن مورد  
 نظر 

  یمحصوالت شکننده و حساس یبرا قابل استفاده •
  ل،ی انواع حبوبات و آج  ،یپسیهمچون محصوالت چ

 خشکبار و ...  



 

 .باشدمی  ینیکوپک متخصص در طراحی و ساخت انواع دستگاه پرکن گرانول

نیکوپک   آالت  ماشین  و    18دارای  کلیه  گارانتی  فروش  15ماه  از  پس  خدمات   .باشدمی   سال 

،  یدستگاه پرکن صنعت  متیو   ق  یدستگاه پرکن پودر  متیدر خصوص ق  شتری اطالعات ب  افتیجهت در
 .یا به سایت مراجعه کنید تماس بگیرید پشتیبانی و مشاوره رایگان نیکوپکشماره های می توانید با 

 09220669450 / 031 -33931360 :شماره های تماس

https://www.nikoopack.com 

  

متخصصان ما جهت دادن مشاوره به مشتریان برای انتخاب دستگاه مورد نظرشان باید از موارد زیر اطالع  
. ظرفیت 3. حجم یا وزن مورد نظر مشتری در هربار بسته بندی 2. نوع محصول مشتری 1داشته باشند؛  

  روزانه مورد نظر )وزن کل محصول در یک روز(

https://www.nikoopack.com/fa/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7
https://www.nikoopack.com/

