
   TƏSVİRİ    

Manual davamlı band geokimyəvi  elektron sabit temperatur nəzarət və avtomatik
çatdırılması cihaz qəbul edir. Müxtəlif formalı plastik film torbalar hazırlaya bilər. Müxtəlif
qablaşdırma xətlərində istifadə edilə bilər. Sızdırmazlıq uzunluğu məhdud deyil. Yüksək
sızdırmazlıq səmərəliliyinə və etibarlı sızdırmazlıq keyfiyyətinə malikdir. Ağlabatan quruluş və
rahat əməliyyat kimi xüsusiyyətlər.
Plastik torbalı möhürləmə maşını bir çap ayarı ilə təchiz olunmuşdur və birbaşa fabrik tarixini,
partiya nömrəsini, son istifadə tarixini və s. möhürləyərkən. Sızdırmazlıq və çap bir anda
tamamlana bilər və tarix nömrəsi istədiyi halda dəyişdirilə bilər ki, bu da istifadəsi rahat və
səmərəlidir.

   AVANTAJI    

1. Plastik torbalar, neylon torbalar və s. Kimi müxtəlif materialları möhürləyə bilər;
2. Ayarlanabilir sürət, məhdudiyyətsiz möhürləmə uzunluğu;
3. Müxtəlif materialların sızdırmazlıq tələblərinə uyğun olaraq temperatur tənzimlənir;
4. Tarix çap funksiyası ilə rahat və sürətli;
5. Avtomatik sıxma və qidalanma, daha yüksək məhsuldarlıq.

   TƏTBİQ    

Davamlı bant möhürləyicisi  , hər cür çayı plastik çay torbasına qablaşdırmaq üçün uyğundur,
fərqli növ çantalar üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çanta növü  Temperatur
 Plastik Çanta  130 ℃
 Filtr Kağızı  160 ℃
 Alüminiumlayıcı  150 manat
 Parçalana bilən çanta  120 ℃

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi emal temperaturu faktiki vəziyyətə
görə təyin olunmalıdır.

   TƏSVİRİ    

Plastik çay torbası mühürleme maşınının  texniki şərtlər siyahısı:

Model DL-6CFR-900
Ölçü 60 × 35 × 32 sm
Güc 500W

Sızdırmazlıq Sürəti 0-12 m / dəq
Sızdırmazlıq genişliyi 6-12 mm

Sızdırmazlıq temperaturu 30-300 ℃
Sızdırmazlıq Uzunluğu Limitsiz
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Çap miqdarı ≤39 söz
Ağırlıq 15 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   FOTOLAR    





 



   ƏLAQƏ    

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə
əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product :DL-6CFR-900
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Əlaqə saxlaya bilərsiniz contact Əlaqə məlumatlarınızı aşağıya da
buraxa bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə
saxlayırıq ↓ ↓


