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 80آدرس: تهران، شهرقدس، بلوار شهدا، کوچه محبین، پالک 
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 سازنده ماشین آالت بسته بندی، صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، شوینده

 مشخصات فنی دستگاه لیبل پشت چسب دار

 می باشد.  Fatekاز نوع  PLCدستگاه مجهز به سیستم کنترل  -1

 می باشد.  Lauze electronic sickسنسور تشخیص حرکت لیبل با برند  -2

 است.  Autonicsیا  Pepperl Leazسنسور تشخیص بطری با مارک  -3

ماشین مجهز به یک متر نوار نقاله قابل تنظیم در باالی بطری جهت تثبیت حرکت بطری از جنس  -4

 می باشد.بریک و دنده فولی فا Marshallو تسمه تایم مارک  304استیل 

متر و دارای برس  3سانتیمتر و طول  9با عرض  304ماشین دارای نوار نقاله از جنس استیل  -5

 وص جهت چسباندن لیبل می باشد. مخص

بطری  6000تا  2000سرعت ماشین لیبل زن متناسب با طول لیبل می باشد. تحت استاندارد بین  -6

 در ساعت می باشد. 

 مجهز به واحد فاصله انداز بین بطری ها بوده که این فاصله توسط اینورتر قابل تنظیم می باشد.  -7

8- HML ت. دستگاه مارک اینوت یا پنل مستر اس 

 تمامی تغییرات بر روی صفحه تاچ قابل تنظیم است و دارای سیستم عیب یابی خودکار است.  -9

تمام قطعات این دستگاه صفحه تاچ لیبل، پایه ها، غلتک رولیک ها ماشین کاری شده و با ابزار دقیق  -10

 لیزر و واترجت برشکاری شد. 

بوده و تمام قطعات آلومینیوم آناالیز  7000با آلومینیوم آلیاژی  304تمام قطعات از جنس استیل  -11

 شده می باشد. 

تمامی قسمت های دستگاه دارای پیچ تنظیم بوده تاچ لیبل، فاصله انداز، روگیر رپرام که اپراتور به  -12

 راحتی می تواند ماشین را تنظیم نموده و میزان راندمان تولید را افزایش دهد. 

ماشین دارای سیستم کشنده لیبل که مجهز به استپ موتور با برند لیدشاین بوده و برای حرکت  -13

 طولبی و سرعت و شتاب لیبل قابل تنظیم است. 

 یا مارک اینوت می باشد.  IMasterاینورترها برند  -14

 است.  Siemensیا  Schneiderکنتاکتور و لوازم برقی از مارک  -15

 سانت ارتفاع .150سانت طول  160سانت عرض 110ابعاد  -16

رانتی سخت افزاری و ده سال خدمات پس از فروش لوازم مکانیکی از تاریخ دستگاه دارای دوازده ماه گا -17

 حمل می باشد. 
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