
 

 

 يسر الشركة السورية لتوريد اآلالت أن تقدم العرض الفين لـ:

 خط انتاج أكياس النايلون

 ٌتكون الخط من اآلالت التالٌة:

 السعر اسم المكنة رقم

 15000 كغ/ساعة 40-20مم( إنتاجٌة 600-100مكنة سحب الفٌلم )عرض  1

 16000 ومحركات سٌرفو. PLCمقص أكٌاس الناٌلون مع  2

 13500 فلكسو لونٌن .طابعة  3

 2500 طن مع قوالب 10مكبس هٌدرولٌك  4

 1500 خالط مواد إلضافة الوان للمادة الخام 5

 7000 مكنة تدوٌر بالستٌك )تحبٌب( 6

 corona treatment 2000   -جهاز معالجة  7

 57500 المجموع -

 
 كغ/ساعة 40-20مم( إنتاجٌة 600-100مكنة سحب الفٌلم )عرض  .1

 



 

 

 المواصفات الفنٌة

 الصٌن المنشأ

 HDPE LLDPE المواد األولٌة

 600mm-100 عرض السحب

 40kg/h-20 اإلنتاجٌةالطاقة 

 3PHASE 380V 50HZ الجهد الكهربائً

 15kw/h: متوسط استهالك الكهرباء

 11KW المحرك الرئٌسً

 11KW انفرتر

 1.5kw محرك السحب

 80m/min-10 سرعة السحب

 2.2KW ة الرئٌسٌةالمروح

 Φ45 قطر الحلزون

 L/D 1:30النسبة 

 خليط معدني مادة الحلزون
alloy steel 

 38CrMoAIA مادة خزان الحلزون

عدد مجموعات تحكم بحرارة 
 الحلزون

 مجموعات 3

 Stainless steel حلقات التسخٌن

 180w *2 pcs مراوح تبرٌد

 type 133 علبة سرعة

 4200mm*1950* 450 األبعاد

 5T الوزن

 سنة الضمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ومحركات سٌرفو. PLCمقص أكٌاس الناٌلون مع  .2

 
 

 المواصفات الفنٌة

 الصٌن المنشأ

 600mm-100 عرض الكٌس

 700mm-100 طول الكٌس

 150pcs/min*2-15 سرعة االنتاج

 HDPE, LDPE المواد المناسبة

 سيرفو)تايواني( محرك مع دراٌفر

 تايوان شاشة مع لوحة تحكم

PLC التحكم Yonghong-Taiwan 

 مجموعة محركات جر أخرى محركات

حساسات وسخانات وسكاكين  قطع أخرى
 وغيرها

 1800mm*1500*3000 أبعاد اآللة

 
 
 

 
 
 



 

 

 طابعة فلكسو لونٌن . .3

 
 

 المواصفات الفنٌة

 الصٌن المنشأ

 لون 2 عدد ألوان الطباعة

 600mm أقصى عرض طباعة

 50m/min: سرعة الطباعة

 بحسب الطول الذي تحتاجه طول الطباعة

 2.2KW محرك

 2.2KW انفرتر

 2.2KW مروحة

 المواد المناسبة للطباعة
LDPE/HDPE/PP/BOPP/PVC/PET/CPP/CPE, 

thin leather, paper and other soft 

 2550mm*1500*1900 االبعاد

 
 
 
 
 



 

 

 ب.طن مع قوال 10مكبس هٌدرولٌك  .4

 
 

 المواصفات الفنٌة

 الصٌن المنشأ

 2.2KW محرك

 2P 220V 50Hz الجهد الكهربائً

 2 عدد القوالب

 كيس 33-51 عدد األكٌاس بكل ضغطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 خالط مواد إلضافة الوان للمادة الخام. .5

 
 المواصفات الفنٌة

 الصٌن المنشأ

 250KG خالط عامودي

 3PHASE 380V 50HZ الجهد الكهربائً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مكنة تدوٌر بالستٌك )تحبٌب(. .6

 
 

 المواصفات الفنٌة

 الصٌن المنشأ

 80kg/h-60: االنتاجٌة

 LDPE/HDPE/LLDPE المواد المعاد تدوٌرها

 stainless steel المادة المصنوع منها الخزان

 6 عدد الشفرات الثابتة

 2 عدد الشفرات الدوارة

 18.5KW الطاقة الكهربائٌة

 3PHASE 380V 50HZ جهد الكهربائًال

 خزان ماء, مضخة, فرد تزيت ملحقات

 األبعاد
Size : 

1700*700*1400mm 

 650Kg الوزن

 
 
 
 

 


