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 دستگاه جت  پرینتر مدل دستی

HANDJET SERIES  
دستگاه جت پرینتر جهت چاپ تاریخ تولید و انقضا و همچنین بارکد و قیمت روی بسته •

 مورد استفاده قرار میگیرد... بندی انواع محصوالت غذایی دارویی شیمیایی و 

 این محصول بسیار مناسب فعالیتهای خانگی و تولیدی در مقیاس کوچک است •

 چاپ دستگاه بصورت مکانیکی استفرمان •

 دارای صفحه نمایش لمسی•

 این تیپ دستگاه در دو نوع ساده و انکودر دار تولید می شود•

 به همراه شارژر ، کابل ، قلم تاچ و فلش مموری•

 دو سال گارانتی•

 سال خدمات پس از فروش 10•
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 دستگاه جت  پرینتر پایه دار مدل پرومکس

PROMAX SERIES 
 در مدل های پایه دار دستگاه در کنار تسمه نقاله حامل محصول قرار میگیرد•

 دستگاه توانایی چاپ متر و سایز بندی لوله های پلیمری را دارد این •

 این مدل دارای سیستم مدیریت جوهر جهت افزایش عمر دستگاه می باشد•
 ، شیفت کاری و لوگو را دارد BAR CODE ،QR CODEتوانایی چاپ تاریخ، •

 دارای انکودر برای اندازه گیری دقیق می باشد•

 این نوع دستگاه دو رنگ مختلف را پشتیبانی می نماید•

 دو سال گارانتی•

 سال خدمات پس از فروش 10•
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 دستگاه جت  پرینتر پایه دار مدل شاتل

SHUTTLE SERIES 
 دارای سنسور تشخیص قطعه و قابلیت نصب انکودر بصورت سفارشی می باشد•

 دارای سیستم مدیریت جوهر جهت افزایش عمر دستگاه می باشد•

 ، شیفت کاری و لوگو را دارد BAR CODE ،QR CODEتوانایی چاپ تاریخ، •

 نمایداین نوع دستگاه دو رنگ مختلف را پشتیبانی می •

 دو سال گارانتی•

 سال خدمات پس از فروش 10•
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 دستگاه جت  پرینتر پایه دار مدل توربو

TURBO SERIES 
 متر در دقیقه میباشد 90سرعت چاپ این دستگاه •
 300dpiرزولوشن چاپ •

 ، شیفت کاری و لوگو را دارد BAR CODE ،QR CODEتوانایی چاپ تاریخ، •

 دارای سنسور تشخیص قطعه •

 دو سال گارانتی•

 سال خدمات پس از فروش 10•
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 دستگاه جت  پرینتر پایه دار مدل اکسپرس

EXPRESS SERIES 
 متر در دقیقه میباشد 90سرعت چاپ حداکثر•

 دارای سنسور تشخیص قطعه و قابلیت چاپ پیوسته می باشد•
 را دارد QR CODEو   BAR CODEاین نوع دستگاه توانایی چاپ •

 این دستگاه دارای انکودر با قابلیت سفارشی می باشد•

 دو سال گارانتی•

 سال خدمات پس از فروش 10•
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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 انتقال مواد
Material Transfer Systems Specification  
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 دستگاه تسمه نقاله

 بطری و پت و محصول می باشد , انتقال قطعه و پارت این نوع دستگاه مناسب•

 و امکان ساخت در تیپهای متفاوت با عرض وطول مختلف •

 و یا استیل انتخاب گردد PVCتسمه های دستگاه تسمه نقاله میتواند از جنس •

 باشدمزیت این دستگاه متوالی بودن روند انتقال و سرعت انتقال حجم مناسب می •

این نوع سیستم انتقال جهت افزایش کیفیت و سرعت میتواند در کنار دستگاههای جت •

 پرینتر مورد استفاده قرار گیرد

پایه های دستگاه میتواند از جنس استیل و یا آهن با پوشش رنگ الکترو ستاتیک •

 ساخته شود

سرعت و توان انتقال کانوایر با انتخاب نوع موتور و گیربکس و یا سیستم اینورتر •

 قابل کنترل میباشد 

 و از جمله معایب آن امکان صدمه دیدن مواد در صورت انتخاب نامناسب•

   

SLT-CON Slat conveyor 
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نقالهدستگاه نوار   

BLT-CON Belt conveyor 

 انتقال قطعه و محصول نهایی می باشد  این نوع دستگاه مناسب•

 و امکان ساخت در تیپهای متفاوت با عرض وطول مختلف را دارد•

 باشدمزیت این دستگاه متوالی بودن روند انتقال و سرعت انتقال در حجم مناسب می •

سرعت و توان انتقال کانوایر با انتخاب نوع موتور و گیربکس و یا سیستم اینورتر •

 قابل کنترل میباشد 

 و از جمله معایب آن امکان صدمه دیدن مواد در صورت انتخاب نامناسب می باشد•
توری و  PVCاین نوع کانوایر با استفاده از انواع نوارهای با جنس متفاوت از نوع  •

 ساخته میشود PTFEتوری های نسوز و بهداشتی  استیل و یا 
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