دفتـــــــر تامین ماشین آالت صنعتی پیام
شماره :

تاریخ :

همواره سعی کرده ایم مناسب ترین قیمت ها را ارائه کنیم ولی از طرف دیگر به هیچوجه حاضر نیستیم سابقه 25
ساله ماشین سازی خودمان را لکه دار کنیم و با استفاده از مواد اولیه و قطعات بی کیفیت با طول عمر پائین ،
تکنولوژی نازل  ،ساعت کار ماشین سازی کمتر ازنیاز و صرفه جوئی در مواد مصرفی و ابزارها بتوانیم از سایر
رقبا قیمت پائین تری بدهیم ولی خریدار بعد از چندی با مشکالت مواجه شود .به جرات میتوانیم ادعا کنیم ماشین آالت
تولیدی حاصل سالها مطالعه و تجربه کارشناسان فنی این شرکت می باشد و با چندین پروانه اختراع معتقدیم ماشین
آالت تولیدی می تواننند بعنوان ماخذ و مرجع ماشین آالت استاندارد بررسی گردند لذا امیدواریم قبل از تماس با ما ،
از کیفیت و قیمت های ماشین آالت اروپائی و داخلی بقدر کافی مطلع باشید.

-1خط کامل ماشین آالت شستشوی سبزیجات برگی شامل :
الف – میز آماده سازی  6ایستگاهی مدل  IN-36دو طبقه بقیمت
 148,050,000لایر
و یا میزآماده سازی  8ایستگاهی  IN-38دو طبقه بقیمت
 165,900,000لایر
کاربرد :پاک کردن و حذف قسمتهای اضافی سبزی توسط  6یا  8کارگر با  2نوار نقاله ورودی سبزی و برگردان ضایعات
ب -نوار تغذیه ورودی مدل  FH-71بقیمت
 102,900,000لایر
کاربرد :تغذیه سبزیجات پاک شده به وان شستشو
ج – وان شستشو با فیلتر مکانیکی  ،گل جمع کن و حشره گیر مدل  LW-44Sبقیمت
 239,400,000لایر
کاربرد :شستشوی اولیه سبزی و جمع آوری گل های همراه سبزی ،حشره گیری دارای فیلترمکانیکی
ه – وان گل جمع کن سبزیجات برگی مدل  LW-44با فیلتر مکانیکی و حشره گیر بقیمت
لایر
219,450,000
د -میزبازرسی  IN-34بقیمت
لایر
163,800,000
کاربرد :تفکیک سبزی های معیوب از لحاظ کیفیت و سالمت
و – وان ضدعفونی با نوار نقاله آبکشی مدل  LW-42بقیمت
لایر
177,450,000
کاربرد :ادامه شستشوی سبزی همچنین ضدعفونی سبزیجات و در نهایت آبکشی آخرممکن است بنابر شرایط سبزی و آب
محلی  ،دستگاه زیر نیزنیاز باشد
وان آبکشی ساده  LW-41Sبا حشره گیر و فیلتر تخت
 215,250,000لایر
ز -وان آبکشی ساده با حشره گیرو فیلتر تخت مدل  LW-41بقیمت
 195,300,000لایر
کاربرد :ادامه ضدعفونی  ،حشره گیری ،حذف خاشاک ،مو  ،فضوالت و سایر اجسام سبک
تمامی وان های فــــــــوق مجهز به نوارهای نقاله پیشرفته آلمانی مخصوص سبزیجات و با استاندارد مواد غذائی می باشند
ح – آبگیـراتوماتیک مدل DW-11با نوار تغذیه و تخلیه مخصوص به روش سانتریفیوژی
 299,250,000لایر
ویا آبگیر اتوماتیک افقی  DWHدارای میکروکنترلر
 468,300,000لایر
کاربرد :آبگیری سبزیجات با ظرفیت  400تا  600کیلو در ساعت دارای پروسسور داخلی و قابلیت برنامه نویسی برای چهار نوع محصول
مختلف جهت آب گیری سبزیجات ریشه ای و برگی
120,750,000
* یا آبگیر دستی مدل DM6
ط – دستگاه خردکن سبزی مدل  VC-14ساخت تایوان بقیمت
 196,350,000لایر
کاربرد :اسالیس ،خالل و خردکن سبزیجات برگی یا ریشه ای بظرفیت تقریبی  400کیلو
ویا دستگاه  4کاره  VC-13با قابلیت خردکنی ،اسالیس  ،خالل و دایس (نگینی ) ولی
 184,800,000لایر
با ظرفیت نصف دستگاه فوق ساخت تایوان بقیت
 156,450,000لایر
ی  -نوار هوادهی  2فیلتره یک دم گریز از مرکز با نوار مخصوص
کاربرد :اخذ رطوبت سبزی جهت عملیات بعدی چون سرخ کردن
خطوط فوق برمبنای سیستم ضدعفونی ازن یا الکترولیزی و یا بمنظور از بین بردن انواع باکتری ها و بنابر تشخیص
کارشناس مشتری  ،میتوان از دستگاه زیر استفاده نمود
ک  -دستگاه مولد ماده ضدعفونی کننده مدل  DI-400بقیمت
 183,000,000لایر
ساخت کره با کااربرد:تزریق مایع ضد عفونی کننده ( ) NAOCLبه وان ضدعفونی
توضیحات :
ورودی ماشین آالت فوق حدود  500تا  1000کیلوگرم در ساعت میباشد
تمامی ماشین آالت با استفاده از ورق استنلس استیل  304ساخته شده است
مصرف آب کلیه ماشین آالت بمقدار  400تا  500لیتر در ساعت ( بمنظور کاهش مصرف آب ترتیبی اندیشیده شده است که
آب تمیز در تمامی وان ها استفاده گردیده و فیلتر شود) و کل مصرف برق بمیزان  23کیلو وات در ساعت می باشد
کمپرسور باد با فشار  3بار جهت دستگاه آبگیر مورد نیاز است
توصیه میگردد از آب با دمای زیر  14درجه سانتیگراد استفاده گردد
تمامی بخش ها و ماشین آالت قابل شستشو هستند
نوار نقاله وان های شستشو ساخت اروپا و مخصوص سبزیجات میباشند و در صورت تمایل مشتری میتوان از نوارهای نقاله
معمولی ولی ارزانتر استفاده کرد
قیمت ماشین آالت وارداتی در روز سفارش و متناسب با نرخ روز ارز  ،قطعی خواهد شد
کنتاکتورها کره ای و استپ امرجنسی تله مکانیک و استپ استارتها رله مولر آلمانی (درصورت وجود در بازار)
سیستم شستشو مطابق با آخرین تکنولوژی اروپا و با استفاده از حباب هوا جهت صدمه ندیدن سبزی می باشد
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- 2خط کامل شستشوی سبزیجات ریشه ای
الف – دستگاه تغذیه و خاکه گیر مدل  DS-51بقیمت
 133,350,000لایر
180,600,000
و یا دستگاه تغذیه و خاکه گیر مدل  DS-51-Sبا ییش شستشو بقیمت
کاربرد :سبزیجات ریشه ای و یا میوه جات بداخل این دستگاه تخلیه میشوند و بتدریج پس از خاکه گیری توسط نوار نقاله
به دستگاه بعدی تخلیه میشوند با قابلیت پیش شستشو (اختیاری )
نیازبقیمت
ب  :میز بازرسی چرخان مدل  IN-32در صورت
 175,350,000لایر
کاربرد  :بازرسی بعضی از محصوالت مانند پیاز ،سیب زمینی ،لبو و غیـــــــره بمنظور جداسازی ضایعات
ج – بنابر نیاز مشتری یکی از ماشین های ذیل یا هردو پیشنهاد میگردد:
* دستگاه پوست گیر هویج ،سیب زمینی ،شلغم یا میوه جات مدل  RP-18بقیمت
 331,800,000لایر
کاربرد :پوست گیری انــــواع میوه جات و سبزیجات ریشه ای دارای اینورتر با ظرفیت  1500تا  2000کیلو در ساعت
با امکان اضافه کردن پروسسور جهت برنامه ریزی
* سروته زن و پوست گیر با دی پیاز  OP-21باظرفیت  1800عدد درساعت بقیمت
 267,750,000لایر
کاربرد :سرو ته زنی و پوست گیری پیاز با فشار هوا بمیزان  1800عدد در ساعت
دستگاه سروته زن و پوست گیر با د ی پیاز  OP-22ظرفیت  3600عدد در ساعت
393,750,000
د -میز بازرسی مدل  IN-31بقیمت
لایر
46,200,000
کاربرد :بازرسی نهائی محصول و تغذیه دستگاه شستشو با استفاده از نقاله
ه – وان شستشوی مدل  RW-26با نشاسته گیر بقیمت
 180,600,000لایر
و یا وان شستشوی مـــــدل  RW-26-Sبا بابلینگ بقیمت
 205,800,000لایر
کاربرد :شستشوی میوه جات و سبزیجات ریشه ای با استفاده از فشار آب
و -میز بازرسی نهائی سبزیجات ریشه ای مدل  IN-33ک باالبردار بقیمت
لایر
54,600,000
و یا میز بازرسی نهائـــــی  IN-35دو دستگاهی باالبر دار بقیمت
لایر
65,880,000
کاربرد :بازرسی نهائی و جدانمودن ضایعات
ز -آبگیر اتوماتیک مدل  DW-11با نوار تغذیه و تخلیه به روش سانتریفیـــوژی بقیمت
کاربرد :آبگیری سبزیجات با ظرفیت  400تا  600کیلو در ساعت دارای پروسسور داخلی

299,250,000

لایر

و قابلیت برنامه نویسی برای چهار نوع محصول مختلف جهت آب گیری سبزیجات ریشه ای و بـــــرگی

ح – اسالیسر،خالل کن و خردکن نگینی مدل  SD-61ساخت تایوان با یک سری تیغه قیمت
لایر ویا دستـــــگاه  4کاره  VC-13با قابلیت خــــردکنی ،اسالیس  ،خالل و دایس
 184,800,000لایر
(نگینی ) ولی با ظرفیت نصف دستگاه فوق ساخت تایوان بقیت
مالحظات :
مصرف تقریبی آب مــــــورد نیاز وان شستشو بمقدار 300لیتر درساعت و مصرف برق کلیه ماشین آالت فوق در حدود 6
کیلو وات در ساعت می باشد.
جنس کلیه ورق های ماشین آالت استنلس استیل  304است
 - 3ماشین آالت جانبی
الف  :ماشین دان گیر ذرت مدل  SC-36بقیمت
 196,350,000لایر
ب – ماشین جدا کننده و پوست گیر بادی سیر مدل  GP-42بقیمت
 201,600,000لایر
ج – ماشین پوست گیر بادی سیر مدل  GP-41بقیمت
 138,600,000لایر
 140,000,000لایر
د -ماشین بسته بندی چای کیسه ای با ظرفیت  70بسته در دقیقه
ه – دستگاه سرخ کن ( )continusبا فیلتر ساخت چین
 1,150,000,000لایر
و -دستگاه بسته بندی ترموفرمینگ  MAPبا قابلیت مکش هوای داخل بسته وتزریق 3
 3,450,000,000لایر
نوع گازجهت افزایش ماندگاری محصول ساخت چین
لایر
46,200,000
ز  -نوار نقاله واسط تا طول  2متر
لایر
15,225,000
ترولی تمام استیل جهت حمل و نقل سبزیجات
 159,600,000لایر
گیوتین برش دسته سبزی نوار دار با گیره اتوماتیک مدل VC-11
نحوه پرداخت  %50 :هنگام عقد قرارداد  %30بعد از گذشت نصف زمان تحویل  %20هنگام تحویل
مدت تحویل  :پس از مشخص شدن ماشین آالت از طرف مشتری  ،به اطالع خواهد رسید
ضمانت  6 :ماه گارانتی تعویض و  10سال خدمات پس از فروش  -اعتبار قیمت ها :تا ( 92/06/31درصورت عدم تغییر
شدید نرخ ارز) برای رویت مشخصات و یا ویدئوی ماشین آالت همچنین دریافت کاتالوک لطفا از پایـــــــــــگاه اینترنتی
 WWW.YOURNEEDED.COMبازدید فرمائید.
205,800,000

ریل
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