خط پفک نمکی و پاپکورن
لیست ماشین آالت

ردیف

وضعیت

تعداد

قیمت واحد (ناموت)

1

 40.000.000الی 200.000.000

مشخصات فنی و توضیحات

1

دستگاه طعم زن

2

 دستگاه بسته بندی  4توزین

135.000.000

 دستگاه بسته بندی  2توزین

115.000.000

 دستگاه بسته بندی تک توزین

80.000.000

انتخاب فقط یکی از موارد لیست براساس

60.000.000

بودجه و توان تولید مشتری

 دستگاه پرکن نیمه اتومات همراه با نوار نقاله و میز

مهم

1

گردان
45.000.000

دستگاه پرکن نیمه اتومات بدون نوار نقاله و میز
گردان
3

دستگاه شیرینگ پک

1

 50.000.000الی 200.000.000

4

دستگاه جت پرینت لیزری همراه با پایه

1

12.500.000



لیست کامل خط تولید محصوالت بصورت تمام اتوماتیک می باشد .در صورت محدودیت مکان تولید (متراژ کارگاه) یا محدودیت مالی
میتوانید فقط دستگاه های تاثیرگذار و مهم را جهت تولید انتخاب نمائید.



یک خط تولید کامل و تمام اتوماتیک در کاهش هزینه و خطرات نیروی انسانی  ،هزینه تمام شده محصوالت تولیدی و سرعت تولید تاثیر
چشم گیر ی دارد.



ً
لطفا بصورت مستقیم با بخش
قیمت های ارائه شده با توجه به نوسانات بازار دارای اعتبار محدودی می باشد .جهت استعالم قیمت دقیق
فروش یا مدیریت در تماس باشید.



مبلغ  ۹٪مالیات بر ارزش افزوده در صورت درخواست مشتر ی اعمال می گردد.



مبلغ  5٪در داخل کشور و  10٪خارج از کشور هزینه نصب  ،راه انداز ی و آموزش به مبلغ کل قرارداد اضافه می گردد.



هزینه بارگیر ی و انتقال ماشین آالت از درب کارخانه سازنده به عهده خریدار محترم می باشد.



کلیه ماشین آالت این شرکت به مدت  18ماه گارانتی و  15سال خدمات پس از فروش دارد.



بعضی ماشین آالت با توجه به شرایط تولید خریدار میتواند تغییر ظرفیت تولید داشته باشد و شرکت نویان صنعت قادر است بعضی
قسمت های دستگاه را با توجه به شرایط خریدار در صورت امکان تغییر دهد.



در ساخت ماشین آالت سعی داریم از بهترین قطعات موجود در بازار صنعت ایران استفاده کنیم.

