
 

 دستگاه های متفرقه
 مشخصات فنی و توضیحات )ناموت(قیمت واحد  تعداد وضعیت لیست ماشین آالت ردیف

 دستگاه های بسته بندی 
1   توزین 4دستگاه بسته بندی 

  توزین 2دستگاه بسته بندی 
  تک توزیندستگاه بسته بندی 

 1 
1 
1 

135.000.000 
115.000.000 
80.000.000 

 

  200.000.000الی  ۶5.000.000 1  سیل روتاری 2
  100.000.000الی  45.000.000 1  سیل حرارتی 3
 آلومینیوم ، فوم دار ، مقوادار 100.000.000الی  15.000.000 1  سیل القایی 4
  280.000.000الی  80.000.000 1  سیل ریلی یا خطی 5
  30.000.000الی  10.000.000 1  سیل رومیزی ۶
 تولید ظرف ، پر کن ، سیل دلخواه 400.000.000الی  120.000.000 1  فرم سیل 7
  300.000.000الی  50.000.000 1  ظیو غل قیرق عاتیپرکن ما 8
  200.000.000الی  80.000.000 1  و کارتن سهیک ،یپرکن قوط 9
 زیاتومات همراه با نوار نقاله و م مهیپرکن ن دستگاه 10

 گردان
 زیاتومات بدون نوار نقاله و م مهیدستگاه پرکن ن

 گردان

  
1 

۶0.000.000 
 

45.000.000 

 

  200.000.000الی  50.000.000 1  پک نگیریدستگاه ش 11
  130.000.000 1  پودری ساشه یدستگاه بسته بند 12
  135.000.000الی  110.000.000 1  سلفونی گرمی پودریدستگاه بسته بندی  13
دو -بستگی به نوع بسته بندی دارد)تک نخ 400.000.000الی  130.000.000 1  دستگاه بسته بندی تی بگ 14

 نخ(
 ی خط بسته بندی خشکباردستگاه ها

 
15 

 ریو خشکبار، آرد، کنجد و سا لیآج یتفت و شورکار 
همراه با تابلو برق و مشعل اتومات با درام  محصوالت

 استیل

  80.000.000الی  30.000.000 1 
 با توجه به ظرفیت تولید و بودجه مشتری

  22.000.000 1  سرند جلوی دستگاه تفت یا سرند نمک 1۶
  28.000.000 1  باالبر نمک یا الواتور 17
  40.000.000 1  خشک کن سرندی همراه با کوره و فن 18
  35.000.000 1  دستگاه طعم زن مخصوص خشکبار 19

 دستگاه های خط بسته بندی حبوبات
  25.000.000 1  دستگاه باالبر کاسه ای مورب 20
  40.000.000 1  کاسه ای همراه با مخزن استیل Zباالبر  21
  30.000.000 1  نیدستگاه نوار نقاله دست چ 22
   25.000.0000 1  نقاله جلوی بسته بندیدستگاه نوار  23
خشک و  جاتیغالت ،کشمش، حبوبات ، سبز یبوجار  24

 خشکبار
 1 40.000.000  

  70.000.000 یال 30.000.000 1  حبوبات و محصوالت مشابه شیپول 25
 دستگاه های خط شستشو و بسته بندی میوه و زیتون و سبزی

 مرحله باید باشد  4تمام استیل/ 80.000.000الی  50.000.000 1  ی میوه و سبزیجاتدستگاه شستشو 2۶
  ۶0.000.000الی  25.000.000 1  نوار انتقال محصوالت 27
  200.000.000الی  45.000.000 1  دستگاه بسته بندی سیل ظروف یکبار مصرف 28
  80.000.000الی  45.000.000 1  یتونل ای ینوار  ریآبگ 29



 

  ۶5.000.000الی  30.000.000 1  وژیفیسانتر ریآبگ 30
  45.000.000الی  25.000.000 1  سبزیجات خردکن دستگاه 31
  ۶5.000.000الی  25.000.000 1  و محصوالت مشابه جاتیسرخ کن سبز 32
  500.000.000الی  30.000.000 1  دستگاه خشک کن کابینی 33

 های گیاهیدستگاه های خط تولید و بسته بندی چای و دمنوش 
 بستگی به ظرفیت دارند. 100.000.000الی  40.000.000 1  قیو رق ظیغل عاتیو ما یو بلندر مواد پودر  کسریم 34
  ۶0.000.000الی  25.000.000 1  دستگاه الک 35
  ۶0.000.000الی  25.000.000 1  نواری و مورب با لیبل و غیره،  z از انواع دستگاه باالبر 3۶

 های خط تولید و بسته بندی چیپس میوه و سیب زمینیدستگاه 
 مرحله باید باشد  4تمام استیل/ 80.000.000الی  50.000.000 1  ی میوه و سبزیجاتدستگاه شستشو 37
  70.000.000الی  30.000.000 1  دستگاه پوست گیر میوه و سیب زمینی 38
  100.000.000الی  40.000.000 1  یصنعت مهیو ن یصنعت سریاسال 39
  ۶5.000.000 1  نشاسته گیر لیبالنچر تمام است 40
  80.000.000 1  شیگرما ستمیهمراه باسبالنچر آنزیم زدایی  41
  40.000.000 1  وژیفیسانتر ریآبگ 42
  950.000.000الی  200.000.000 1  برای میوه و سیب زمینی فر پخت 43
  45.000.000 1  دستگاه روغن گیر 44

  85.000.000الی  40.000.000 1  دستگاه طعم پاش یا طعم زن 45
 دستگاه های خط بسته بندی پفک نمکی و پاپکورن

  200.000.000الی  40.000.000 1  دستگاه طعم پاش یا طعم زن 4۶
 دستگاه های خط پاکسازی، فرآوری و بسته بندی توت و میوه های خشک

 دوار، طبقاتی و ساده 90.000.000الی  25.000.000 1  طبقه و دو طبقه کیسرند  47
  ۶0.000.000الی  Z  1 30.000.000دستگاه های باالبر محصوالت پله ای و  48

 دستگاه های تبدیل انگور به کشمش
 برای تبدیل انگور به کشمش 50.000.000 1  دستگاه شستشو انگور 49
50 

 
 تبدیل انگور به کشمشبرای  30.000.000 1  دستگاه شن گیر انگور

 برای تبدیل انگور به کشمش 50.000.000 1  دستگاه دون کن انگور 51
 برای تبدیل انگور به کشمش 500.000.000الی  80.000.000 1  خشک کن انگور یا گرم خانه 52
 برای تبدیل انگور به کشمش 50.000.000 1  انگور خوشه گیر 53
  75.000.000 یال 40.000.000 1  کشمش ریدستگاه دمگ 54
 برای تبدیل انگور به کشمش 140.000.000 1  پوچ گیر کشمش 55
  90.000.000 1  دستگاه سرند کشمش دو طبقه 5۶
 برای روغن زنی به کشمش  20.000.000 1  روغن یا پارافین زن 57

 دستگاه های خط آسیاب و بسته بندی مواد پودری
  45.000.000الی  30.000.000 1   یپروانه ا ابیآس 58
  100.000.000الی  40.000.000 1  آسیاب چکشی 59

 دستگاه های متفرقه
 استیل 40.000.000 یال 20.000.000 1  دستگاه آبگیر گوجه ۶0
 استیل 200.000.000 یال 45.000.000 1  گوجه فرنگیدستگاه پخت نیمه صنعتی  ۶1
  12.000.000 1  دستگاه پوست گیر گردو ۶2
جات. مرکبات  یفیس وه،یجهت مدستگاه سورتینگ  ۶3

 رهیوغ
  400.000.000 یال 35.000.000 1 



 

  300.000.000 یال 50.000.000 1  پرکن مایعات غلیظ و رقیق ۶4
  12.500.000 1  دستگاه تاریخ زن جت پرینتر لیزری با پایه ۶5
  800.000.000 یال 300.000.000 1  دستگاه خشک کن کانتینیوس ۶۶

 

 یمال تیمحدود ای)متراژ کارگاه(  دیمکان تول تیباشد. در صورت محدود یم کیمحصوالت بصورت تمام اتومات دیکامل خط تول ستیل 
 . دیانتخاب نمائ دیو مهم را جهت تول رگذاریتاث یفقط دستگاه ها دیتوانیم

 ریاثت دیو سرعت تول یدیتمام شده محصوالت تول نهی، هز یانسان یرویو خطرات ن نهیدر کاهش هز کیکامل و تمام اتومات دیخط تول کی 
 دارد. یر یچشم گ

 بخش  با میلطفًا بصورت مستق قیدق متیباشد. جهت استعالم ق یم یاعتبار محدود یارائه شده با توجه به نوسانات بازار دارا یها متیق
 .دیدر تماس باش تیریمد ایفروش 

  گردد. یاعمال م یبر ارزش افزوده در صورت درخواست مشتر  اتیمال ٪9مبلغ 

  گردد. یو آموزش به مبلغ کل قرارداد اضافه م ینصب ، راه انداز  نهیخارج از کشور هز ٪10در داخل کشور و  ٪5مبلغ 

 باشد. یمحترم م داریآالت از درب کارخانه سازنده به عهده خر نیو انتقال  ماش یر یبارگ نهیهز 

 سال خدمات پس از فروش دارد. 15و  یماه گارانت 18شرکت به مدت  نیآالت ا نیماش هیکل 

 یعضصنعت قادر است ب انیداشته باشد و شرکت نو دیتول تیظرف رییتغ تواندیم داریخر دیتول طیآالت با توجه به شرا نیماش یبعض 
 دهد. رییدر صورت امکان تغ داریخر طیدستگاه را با توجه به شرا یها قسمت

 م.یاستفاده کن رانیقطعات موجود در بازار صنعت ا نیاز بهتر میدار یآالت سع نیاخت ماشدر س 

 


