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 طراح و سازنده انواع ماشین آالت و خطوط فرآوری و بسته بندی صنایع غذایی دارویی و بهداشتی
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 مشخصات ماشین آالت بسته بندی ساشه
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Sachet packing machine specification  
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 انواع دستگاههای بسته بندی ساشه عمودی 

 آگر پودرساشه  شمارشی قطعهساشه  ساشه حجمی گرانول و پودر حجمی مایعاتساشه  توزینی گرانولساشه 

VFFS-W VFFS-L VFFS-V VFFS-C VFFS-A 
Vertical Form Fill Seal 
Weigher  

Vertical Form Fill Seal 
Liquid 

Vertical Form Fill Seal 
Volumetrical  

Vertical Form Fill Seal 
Counter 

Vertical Form Fill Seal 
Auger  

Vertical Sachet Packing Machine Types  
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  Sachet Packing  Types انواع بسته بندی ساشه 
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توزینی گرانولساشه دستگاه   

سبزی , غالت و حبوبات, بندی انواع آجیل و خشکباربسته  این نوع دستگاه مناسب•

 شیرینی و شکالت می باشد, انواع پودر و گرانول, میوه خشک  و 

کیلوگرم را  50گرم تا  1و امکان ساخت در تیپهای متفاوت جهت تولید بسته بندی از •

 دارد 

بسته  50تا  5سرعت تولید این دستگاه با توجه به وزن بسته و تعداد هد دستگاه از •

 در دقیقه میباشد

,  این دستگاه قابلیت طراحی جهت تولید بسته های ساشه با اشکال سه طرف دوخت•

 .بالشتی و ایستاده را دارد , چهارطرف دوخت

 304تمامی قسمتهای در تماس با مواد از جنس استنلس استیل •

کانوایر آسانسوری جهت سهولت بارگزاری مواد اولیه میتواند در کنار این دستگاه •

 استفاده شود 

مزیت این دستگاه قابلیت تنظیم سریع برای اوزان مختلف بسته بندی و دقت باال •

 میباشد

 و از جمله معایب آن سرعت پایینتر نسبت به دیگر انواع دستگاههای ساشه میباشد•

   

VFFS-W Vertical Form Fill Seal-Weigher  
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حجمی مایعاتساشه دستگاه   

 بندی انواع مایعات غلیظ  و رقیق  می باشدبسته  این نوع دستگاه مناسب•

لیتر را  5میلی لیتر تا  1و امکان ساخت در تیپهای متفاوت جهت تولید بسته بندی از •

 دارد 

بسته  50تا  5سرعت تولید این دستگاه با توجه به وزن بسته و تعداد هد دستگاه از •

 در دقیقه میباشد

,  این دستگاه قابلیت طراحی جهت تولید بسته های ساشه با اشکال سه طرف دوخت•

 .بالشتی و ایستاده را دارد , چهارطرف دوخت

 304تمامی قسمتهای در تماس با مواد از جنس استنلس استیل •

 مزیت این دستگاه قابلیت تنظیم برای حجم های  مختلف بسته بندی و دقت باال میباشد•

   

VFFS-L Vertical Form Fill Seal-liquid  
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حجمی گرانولساشه دستگاه   

سبزی , غالت و حبوبات, بندی انواع آجیل و خشکباربسته  این نوع دستگاه مناسب•

 شیرینی و شکالت می باشد, انواع پودر و گرانول, میوه خشک  و 

کیلوگرم را  50گرم تا  1و امکان ساخت در تیپهای متفاوت جهت تولید بسته بندی از •

 دارد 

بسته  50تا  5سرعت تولید این دستگاه با توجه به وزن بسته و تعداد هد دستگاه از •

 در دقیقه میباشد

,  این دستگاه قابلیت طراحی جهت تولید بسته های ساشه با اشکال سه طرف دوخت•

 .بالشتی و ایستاده را دارد , چهارطرف دوخت

 304تمامی قسمتهای در تماس با مواد از جنس استنلس استیل •

 مزیت این دستگاه سرعت و دقت باال میباشد•

 و از جمله معایب آن عدم امکان تنظیم برای حجم های مختلف میباشد•

   

VFFS-V Vertical Form Fill Seal-Volumetrical  
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شمارشی قطعهساشه دستگاه   

بندی انواع قطعات ریز و دانه هایی که قابلیت شمارش بسته  این نوع دستگاه مناسب•

 می باشد... داشته باشند مانند دکمه قرص پسته و

 عدد را دارد  50عدد تا  1و امکان ساخت در تیپهای متفاوت جهت تولید بسته بندی از •

 سرعت تولید این دستگاه با توجه به تعداد محصول در بسته متفاوت میباشد•

,  این دستگاه قابلیت طراحی جهت تولید بسته های ساشه با اشکال سه طرف دوخت•

 .بالشتی و ایستاده را دارد , چهارطرف دوخت

 304تمامی قسمتهای در تماس با مواد از جنس استنلس استیل •

کانوایر آسانسوری جهت سهولت بارگزاری مواد اولیه میتواند در کنار این دستگاه •

 استفاده شود 

مزیت این دستگاه قابلیت تنظیم سریع برای تعداد مختلف بسته بندی و دقت باال •

 میباشد

 و از جمله معایب آن سرعت پایینتر نسبت به دیگر انواع دستگاههای ساشه میباشد•

   

VFFS-C Vertical Form Fill Seal-Counter 
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آگر پودرساشه دستگاه   

 می باشد, بندی انواع پودر و گرانول ریز دانهبسته  این نوع دستگاه مناسب•

کیلوگرم را  50گرم تا  1و امکان ساخت در تیپهای متفاوت جهت تولید بسته بندی از •

 دارد 

 بسته در دقیقه میباشد 50تا  5سرعت تولید این دستگاه با توجه به وزن بسته از •

,  این دستگاه قابلیت طراحی جهت تولید بسته های ساشه با اشکال سه طرف دوخت•

 .بالشتی و ایستاده را دارد , چهارطرف دوخت

 304تمامی قسمتهای در تماس با مواد از جنس استنلس استیل •

مزیت این دستگاه قابلیت استفاده برای پودر های چسبنده می باشد و تنظیم برای •

 اوزان مختلف بسته بندی وسرعت باال

 و از جمله معایب آن دقت پایینتر نسبت به دیگر انواع دستگاههای ساشه میباشد•

   

VFFS-A Vertical Form Fill Seal-Auger  


