
الشركة المصرية لخطوط اإلنتاج وماكينات التعبئة والتغليف
EGY Pack for production lines and Packing Machines

www.egypack.com
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 شركة مصرية تقع في مدينة العاشر من رمضان،
تعمل منذ عام 2007 في مجال ماكينات التعبئة والتغليف 

 وخطوط اإلنتاج.

تعمل الشركة بأعلى التقنيات الصناعية والتكنولوجيا 
الحديثة، ولدينا فريق هندسي لمساعدتك في تلبية 

احتياجات العميل وفًقا لكل المواصفات الفنية.

من نحن؟

هدفنا األول هو إرضاء 
العمالء..

“

Egyptian company located in the 10th of 
Ramadan City. 

working since 2007 in the field of packaging 
machines & production lines. 

The company works with the highest industrial 
techniques and modern technology. 

We have an engineering team to help you 
meet the customer’s needs according to each 
technical specification.

Our first goal is customer satisfaction.

About us:
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Attribute Value

Filling System Full Automatic

Products Grains, Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy ± 1%

Weight range 100 : 5000 Grams

Bag width 18 : 58 cm

Control system PLC

Control screen Multiple systems and programs

Packing speed 50 : 60 kg/M

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كاملنظام التعبئة

البقوليات، الحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

100 : 5000 جراموزن التعبئة

18 : 58 سمعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

50 : 60 كجم/دالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة وتغليف بقوليات وحبوب

ماكينة تعبئة وتغليف البقوليات
EP-70
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هذه الماكينة مصممة لتكون مالئمة لتعبئة جميع 
أنواع البقوليات واألرز والسكر وكل ما هو حبوب.

Grains packing machine

تتميز آالت التعبئة والتغليف بالبساطة في التصميم، مما يعطي سهولة في عمليات الصيانة العامة 	 
والدورية باإلضافة إلى عدم الحاجة لوجود خبير مختص الستثمار اآللة.

جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من اإلستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعبئة أوزان حتى 5 كجم.	 
الماكينة مزودة بحساس أعلى خزان المنتج لمراقبة نفاذ المنتج وتعويضه.	 
جميع قطع اآللة تصنع على آالت تشغيل مبرمج CNC تخضع للفحص وقياس الجودة مما يعطيها 	 

موثوقية عالية.
التحكم في الماكينة عن طريق شاشة تاتش سريعة وسهلة االستخدام.	 
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ماكينات تعبئة وتغليف بقوليات وحبوب

ماكينة تعبئة وتغليف البقوليات
Grains packing machine

EP-70V

تتميز آالت التعبئة والتغليف بالبساطة في التصميم مما يعطي سهولة في عمليات الصيانة العامة 	 
والدورية باإلضافة إلى عدم الحاجة لوجود خبير مختص الستثمار اآللة.

تعمل الماكينة على تعبئة المنتجات الهشة والرقيقة مع مراعاة عدم تكسيرها.	 
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من االستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعبئة أوزان حتى 5 كجم.	 
الماكينة مزودة بحساس أعلى خزان المنتج لمراقبة نفاذ المنتج وتعويضه.	 
جميع قطع اآللة تصنع على آالت تشغيل مبرمجة CNC تخضع للفحص وقياس الجودة مما يعطيها 	 

موثوقية عالية.
التحكم في الماكينة عن طريق شاشة تاتش سريعة وسهلة االستخدام.	 

تم تصميم هذه الماكينة بهذا الطراز ليكون مالئم لتعبئة جميع 
المنتجات الهشة سهلة التكسير وتصلح لتعبئة المكسرات 

وبطاطس الشيبس ومقرمشات السناكس وكل الحبوب.

Attribute Value

Filling System Full Automatic

Products Grains, Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy ± 1%

Weight range 100 : 5000 Grams

Bag width 18 : 58 cm

Control system PLC

Control screen Multiple systems and programs

Packing speed 50 : 60 Kg/M

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كاملنظام التعبئة

البقوليات، الحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

100 : 5000 جراموزن التعبئة

18 : 58 سمعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

50 : 60 كجم/دالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products Grains, Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy ± 1%

Weight range 100 : 1000 Grams

Bag width 18 : 37 cm

Control system PLC

Control screen Multiple systems and programs

Packing speed 40 : 50 Kg/M

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

البقوليات، الحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

100 : 1000 جراموزن التعبئة

18 : 37 سمعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

40 : 50 كجم/دالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة وتغليف بقوليات وحبوب

ماكينة تعبئة وتغليف البقوليات
Grains packing machine

EP-1000

هذه الماكينة مالئمة لتعبئة جميع أنواع البقوليات 
واألرز والسكر وكل ما هو حبوب.

مرونة عالية في مقاسات وأشكال الكيس.	 
أداء ممتاز واعتمادية عالية.	 
سهولة التشغيل وسرعة التغيير واإلعداد.	 
سهولة التنظيف وال تحتاج إال إلى الحد األدنى من الصيانة.	 
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من االستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعبئة أوزان من 100 جرام حتى 5 كجم.	 
الماكينة مزودة بحساس أعلى خزان المنتج لمراقبة نفاذ المنتج وتعويضه.	 
التحكم في الماكينة عن طريق شاشة تاتش سريعة وسهلة االستخدام.	 
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Attribute Value

Filling System Half automatic weight

Products Grains, Pills

Working System Electricity

Weight accuracy ± 1%

Weight range 500 : 5000 Grams

Bag width 18 : 58 cm

Control system PLC - Load Cell

Control screen Multiple systems and programs

Packing speed 30 : 40 kg/m

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
نصف آلي وزنينظام التعبئة

البقوليات، الحبوبالمنتجات

كهرباءنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

500 : 5000 جراموزن التعبئة

18 : 58 سمعرض الغالف

بي ال سي - لود سيلنظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

30 : 40 كجم / دقيقةالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة وتغليف بقوليات وحبوب

ماكينة تعبئة وزنية )نصف آلية(
Weight packing machine (Half automatic)

EP-W2H

خصصت هذه اآللة لتعبئة الحبيبات الخشنة والناعمة 
والمجمدة  والمجففة بالنظام الوزني من 500 جرام إلى 

5000 جرام ضمن أكياس جاهزة.
تتميز اآللة بالبساطة في التصميم مما يعطي سهولة في عمليات الصيانة العامة والدورية 	 

باإلضافة إلى عدم الحاجة لوجود خبير مختص الستثمار اآللة.
نظام تغذية لسلة الوزن من خالل بوابات يتم التحكم بعملها بآلية ميكانيكية.	 
الماكينة ال تحتاج إلى مصدر هواء للتشغيل.	 
إمكانية تحديد الوزن لكل وحدة وزنية وتقسيم األوزان حسب الحاجة.   	 
قبل توريدها إلى مصنعه، تخضع اآللة الختبارات جودة حقيقية على مواد المستثمر.	 
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Attribute Value

Filling System Half automatic

Products Grains, Pills

Working System Electricity

Weight accuracy ± 1%

Weight range 500 : 5000 Grams

Bag width 18 : 58 cm

Control system Half automatic

Control screen Off and On

Packing speed 1 Ton/h

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
نصف آلينظام التعبئة

البقوليات، الحبوبالمنتجات

كهرباءنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

500 : 5000 جراموزن التعبئة

18 : 58 سمعرض الغالف

نصف آلينظام التحكم

إيقاف وتشغيلشاشة التحكم

1 طن/سالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة وتغليف بقوليات وحبوب

ماكينة تعبئة البقوليات والحبوب )نصف آلية(
Grains packing machine (Half automatic)

EP5-2H

خصصت هذه اآللة لتعبئة المواد الغذائية )حبات بن، 
حبيبات مجففة، أرز، قمح، سكر، ملح، سميد، منظفات، 

بقوليات مجففة، حبيبات بالستيكية .. إلخ(
خزان اآللة يتسع 50 كجم مصنوع من الستانلس ستيل الغذائي.	 
إمكانية التعبئة من 500 جرام حتي 5000 جرام.	 
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Attribute Value

Filling System Full Automatic

Products Liquids, Powder and Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy  ± 1%

Weight range 5 : 50 ml/Gram

Bag width 8 : 43 cm

Control system PLC

Control screen Multiple Systems and Programs

Packing speed 40 : 240 p/m

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كاملنظام التعبئة

سوائل وباودر وحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

5 : 50 ملل/جراموزن التعبئة

8 : 43 سمعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

40 : 240 كيس/دقيقةالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة وتغليف بقوليات وحبوب

ماكينة تعبئة وتغليف األظرف
Sachet packing machine

EP-Sachet

تم تصميم هذه الماكينة بهذا الطراز ليكون مالئم لتعبئة 
البودرات والحبيبات والسوائل.

الماكينة مجهزة بوحدة لحام رباعي.	 
تعمل الماكينة علي نظام ميكانيكي عالي الدقة.	 
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من االستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعبئة أوزان من 5 : 50  ملل/جرام.	 
التحكم في الماكينة عن طريق شاشة تاتش سريعة وسهلة االستخدام.	 
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Attribute Value

Filling system Full Automatic

Products powder

Working System Pneumatic

Weight range 100 Gram – 50 Kg

Control system PLC

Control screen Multiple systems and programs

Packing material
All materials are heat welding + 

sewing 

Motors Made in Italy

Electricity 380 volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كاملنظام التعبئة

باودرالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

100 جم - 50 كجموزن التعبئة

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

جميع الخامات لحام حراري + خياطةأنواع الغالف

إيطالي الصنعالمحركات

380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة الباودر

خط خلط وتعبئة وتغليف
الباودر والمواد األسمنتية 

Mixing, filling and packaging line for powder and cement materials

EPM-3T

هذه الماكينة مجهزة لخلط وتقليب جميع أنواع البودرات 
والمواد األسمنتية والحبيبات.

إمكانية التحكم في زمن الدوران وزمن التشغيل الكلي للماكينة.	 
الماكينة مجهزة بدائرة تحكم تعتمد على كالسيك كنترول.	 
إمكانية التحكم في عكس حركة الدوران.	 
الجانبي األمامي والخلفي للمقلب سهلة الفك لسهولة عملية الصيانة والتنظيف.	 
الماكينة مزودة بآلة لتعبئة الشكائر.	 
الماكينة مجهزة بسير وزني للتحكم في وزن الشكائر.	 
تعمل علي كهرباء 380 فولت.	 
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products powders   

Working System Pneumatic

Weight accuracy ± 1%

Weight range 100 – 1000 Gram 

Bag width 18 – 37 Cm   

Control system PLC

Control screen Multiple systems and programs     

Packing speed 25 – 30  Kg/m        

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

البودرات والمساحيقالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

100 – 1000 جراموزن التعبئة

18 - 37 سمعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

25 - 30  كجم/دالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة الباودر

ماكينة تعبئة وتغليف الباودر
Powder packing machine

EP-P1000

الماكينة تعمل على تعبئة كافة أنواع المواد 
الغير سهلة التدفق أوتوماتيكًيا بشكل كامل مثل 
التوابل، القهوة، الباودر، الحليب المجفف، النشاء.

تعمل على أوزان من 100 جرام حتى  1000 جرام.	 
صممت اآللة بعد دراسة من فريق مختص لتوفر كل ما يلزم لحماية وسالمة 	 

العامل المستثمر لآللة.
تم األخذ بجميع آراء وأفكار العمالء لتصبح آلة ذات مرونة عالية في تلبية رغبات 	 

الزبائن والتي من شأنها رفع مستوى الجودة والخدمة.
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Attribute Value

Filling System Full Automatic

Products Liquids, Powder and Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy  ± 1%

Weight range 5 : 50 ml/Gram

Bag width 8 : 43 cm

Control system PLC

Control screen Multiple Systems and Programs

Packing speed 40 : 240 p/m

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كاملنظام التعبئة

سوائل وباودر وحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

5 : 50 ملل/جراموزن التعبئة

8 : 43 سمعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

40 : 240 كيس/دقيقةالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة وتغليف بقوليات وحبوب

ماكينة تعبئة وتغليف األظرف
Sachet packing machine

EP-Sachet

تم تصميم هذه الماكينة بهذا الطراز ليكون مالئم لتعبئة 
البودرات والحبيبات والسوائل.

الماكينة مجهزة بوحدة لحام رباعي.	 
تعمل الماكينة علي نظام ميكانيكي عالي الدقة.	 
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من االستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعبئة أوزان من 5 : 50  ملل/جرام.	 
التحكم في الماكينة عن طريق شاشة تاتش سريعة وسهلة االستخدام.	 
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products Liquids, Powder and Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy ± 1%

Weight range 40 : 300 ml/Gram

Bag width 8 : 100 Ounces

Control system PLC

Control screen Multiple Systems and Programs

Packing speed 30 : 40 Cup/m

Packing material    Plastic - Paper

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

سوائل وباودر وحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

40 : 300 ملل/جراموزن التعبئة

8 : 100 أونزعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

30 : 40 كوب/دقيقةالطاقة اإلنتاجية

بالستيك - ورقأنواع األكواب

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة السوائل

ماكينة تعبئة وتغليف األكواب
Cup packing and filling machine

EP-C300

تم تجهيز هذه الماكينة بتصميم عالمي 
بصناعة مصرية.

الماكينة مجهزة لتعبئة السوائل والبودرات والحبيبات في عبوات.	 
الماكينة مصنعة من االستانلس ستيل 304 و 316.	 
تعمل الماكينة بطاقة إنتاجية تعتمد على عدد النزل وحجم العبوة والمنتج.	 
لحام ذاتي لألغطية األلومنيوم عن طريق سخانات.	 
الماكينة مجهزة للعمل بالفويل رول.	 
أداء عالي وسهولة التشغيل واالستخدام.	 
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Attribute Value

Filling System Full Automatic     

Products
all liquids)  heavy liquids - light 

liquids )                  

Working System Mechanics pull and pump  

Weight accuracy ± 1%

Weight range 600 – 5000 ml 

Bag width   Multi-dimensional and shapes 

Control system PLC

Control screen  Plastic, glass and metal   

Packing speed 1200 : 3000 Bottle/H    

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كامل  نظام التعبئة

جميع السوائل)شديدة اللزوجة – انسيابية (                                                            المنتجات

ميكانيكا السحب والضخنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

600 - 5000 مللوزن التعبئة

متعددة األبعاد واألشكالالعبوات

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

1200 : 3000 عبوة / سالطاقة اإلنتاجية

بالستيك – زجاج - معدنأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة السوائل

ماكينة تعبئة السوائل
Liquid filling machine 6 Head 5L

EPL-2-32H

تم تصميم هذه الماكينة بهذا الطراز ليكون مالئم 
لتعبئة جميع أنواع السوائل الخفيفة واللزجة 

وشديدة اللزوجة.
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من اإلستانلس 316. 	 
الماكينة مجهزة لتعبئة أوزان حتى 5 لتر.	 
الماكينة تعمل بالنظام الميكانيكي للوصول ألعلى دقة.	 
إمكانية حفظ برامج متعددة األوزان وسرعات مختلفة.	 
التحكم في الماكينة عن طريق شاشة تاتش متعددة اللغات.	 
سريعة وسهلة االستخدام.	 
إمكانية عمل ضبط المصنع.	 
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Attribute Value

Working System Full Automatic

Products Packages Advance processing

Bag width 300 – 5000 ML 

Control system PLC

Control screen Multiple systems and programs 

Packing speed 4000 p/H

Packing material  Plastic, glass, metal and paper

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كاملنظام التعبئة

عبوات سابقة التجهيزالمنتجات

300 - 5000 مللاحجام العبوات 

بى ال سىنظام التحكم

متعددة االنظمة و البرامجشاشة التحكم

4000 عبوة/ سالطاقة اإلنتاجية

بالستيك – زجاج – معدن - ورقأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة السوائل

ماكينة لصق العالمات التجارية
Brand labeling machine

EPL-2F-R

تم تجهيز هذه الماكينة بتصميم عالمي 
بصناعة مصرية.

تعمل على لصق الليبل على العبوات سابقة التجهيز )بالستيك – زجاج – معدن – ورق (.	 
الماكينة مجهزة للعمل على جميع أحجام وأشكال العبوات.	 
تتميز الماكينة بالسرعة مع الدقة الشديدة.	 
سهولة التحكم في أنظمة الماكينة المتعددة.	 
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products Liquids, Powder and Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy ± 1%

Weight range 40 : 300 ml/Gram

Bag width 8 : 100 Ounces

Control system PLC

Control screen Multiple Systems and Programs

Packing speed 30 : 40 Cup/m

Packing material    Plastic - Paper

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

سوائل وباودر وحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

40 : 300 ملل/جراموزن التعبئة

8 : 100 أونزعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

30 : 40 كوب/دقيقةالطاقة اإلنتاجية

بالستيك - ورقأنواع األكواب

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

ماكينات تعبئة السوائل

ماكينة تعبئة وتغليف األكواب
Cup packing and filling machine

EP-C300

تم تجهيز هذه الماكينة بتصميم عالمي 
بصناعة مصرية.

الماكينة مجهزة لتعبئة السوائل والبودرات والحبيبات في عبوات.	 
الماكينة مصنعة من االستانلس ستيل 304 و 316.	 
تعمل الماكينة بطاقة إنتاجية تعتمد على عدد النزل وحجم العبوة والمنتج.	 
لحام ذاتي لألغطية األلومنيوم عن طريق سخانات.	 
الماكينة مجهزة للعمل بالفويل رول.	 
أداء عالي وسهولة التشغيل واالستخدام.	 
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ماكينات تعبئة السوائل

ماكينة تعبئة وتغليف األظرف
Sachet packing machine

EP-Sachet

تم تصميم هذه الماكينة بهذا الطراز ليكون مالئم لتعبئة 
البودرات والحبيبات والسوائل.

الماكينة مجهزة بوحدة لحام رباعي.	 
تعمل الماكينة علي نظام ميكانيكي عالي الدقة.	 
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من االستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعبئة اوزان من 5 : 50  ملل/جرام.	 
التحكم في الماكينة عن طريق شاشة تاتش سريعة وسهلة االستخدام.	 

Attribute Value

Filling System Full Automatic

Products Liquids, Powder and Pills

Working System Pneumatic

Weight accuracy  ± 1%

Weight range 5 : 50 ml/Gram

Bag width 8 : 43 cm

Control system PLC

Control screen Multiple Systems and Programs

Packing speed 40 : 240 p/m

Packing material All materials are heat welding

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلي كاملنظام التعبئة

سوائل وباودر وحبوبالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

± %1نسبة الخطأ

5 : 50 ملل/جراموزن التعبئة

8 : 43 سمعرض الغالف

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

40 : 240 كيس/دقيقةالطاقة اإلنتاجية

جميع الخامات لحام حراريأنواع الغالف

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء
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Attribute Value

Products Liquids, Powder and Pills

Capacity 125 Kg : 3 Ton

Control system PLC

Control screen Multiple Systems and Programs

Packing speed 4 Ton/h

Gear box Italian made

Motors Italian made

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
سوائل وباودر وحبوبالمنتجات

125 كجم : 3 طنالسعة

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

4 طن /سالطاقة اإلنتاجية

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

مقلبات وخالطات

خالط ميكسر حبوب وبودرات
Cereals and powder mixer/blinder 

EPM-B

إمكانية التحكم في زمن الدوران وزمن التشغيل الكلي للماكينة.	 
الماكينة مجهزة بدائرة تحكم تعتمد علي كالسيك كنترول.	 
إمكانية التحكم في عكس حركة الدوران.	 
الجانبين األمامي والخلفي للمقلب سهلة الفك لسهولة عملية الصيانة والتنظيف.	 
كهرباء الماكينة 380 فولت.	 

هذه الماكينة مجهزة لخلط وتقليب جميع 
أنواع البودرات والحبيبات.
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products Powder

Working System Pneumatic

Weight range 100gm : 50 Kg

Control system PLC

Control screen Multiple Systems and Programs

Packing material All materials are heat welding

Motors Made in Italy

Electricity 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

باودرالمنتجات

نيوماتيكنظام العمل

100 جم : 50 كجموزن التعبئة

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

جميع الخامات لحام حراري + خياطةأنواع الغالف

إيطالي الصنعالمحركات

380 فولتالكهرباء

مقلبات وخالطات

خط خلط وتعبئة وتغليف
الباودر والمواد األسمنتية 

Mixing, filling and packaging line for powder and cement materials

EPM-3T

إمكانية التحكم في زمن الدوران وزمن التشغيل الكلي للماكينة.	 
الماكينة مجهزة بدائرة تحكم تعتمد علي كالسيك كنترول.	 
إمكانية التحكم في عكس حركة الدوران.	 
الجانبين األمامي والخلفي للمقلب سهلة الفك لسهولة عملية الصيانة والتنظيف.	 
الماكينة مزودة بآلة لتعبئة الشكائر.	 
الماكينة مجهزة بسير وزني للتحكم في وزن الشكائر.	 
تعمل على كهرباء 380 فولت.	 

هذه الماكينة مجهزة لخلط وتقليب جميع أنواع 
البودرات والمواد األسمنتية والحبيبات.
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Attribute Value

Filling System All kinds of liquids

Working System Stirring - Mixing - Heating

Weight range 125 - 1000 Kg

Control system Classic Control

Control screen Multiple Systems and Programs

Cooking time 5 : 8 h/ Cooking time

Gear box 56 Cycle/m

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
كل أنواع السوائلالمنتجات

تقليب - خلط - تسخيننظام العمل

125 : 1000 كجمالسعة

كالسيك كنترولنظام التحكم

متعددة األنظمة والبرامجشاشة التحكم

5 : 8 ساعة / دورة الطهيزمن الطهي

56 لفة /دعلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

مقلبات وخالطات

محضر طهي شوكوالتة
Chocolate cooker

EPM-DJ

خضع الكونش ألعلى درجات الحماية والوقاية الخاصة لحماية األفراد والمهمات 	 
الكهربائية و الميكانيكة الملحقة بالماكينة.

 تم تصميم دوائر التحكم بحيث أنه في حالة انقطاع الكهرباء وعودتها ال تتم إال في 	 
حالة إعادة التشغيل.

اللوحة مزودة بوحدات حماية ضد زيادة الجهد وانخفاضه.	 

صممت الماكينة لتحضير وطهي المنتجات 
السائلة واللزجة وشديدة اللزوجة.
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products All kinds of powder

Control system PLC

Control screen Multiple Systems

Packing speed 150 k/m

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

جميع أنواع المساحيق والبودرالمنتجات

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمةشاشة التحكم

150 ك/دالطاقة اإلنتاجية

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

قطع تكميلية للماكينات

سكرو تغذية بودرات
Powder screw convert

EPC-PS

الماكينة تعمل على رفع جميع أنواع 
البودرات والمساحيق والحبيبات.

جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من اإلستانلس 316. 	 
الماكينة مجهزة لتعمل بطاقة إنتاجية 150 كجم/دقيقة.	 
الماكينة مزودة بمحركات وعلبة تروس إيطالي الصنع.	 
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products Final product convert

Weight range 150 Kg/m

Control system PLC

Control screen Multiple Systems

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

ناقل منتج نهائيالمنتجات

150 كجم/دالطاقة اإلنتاجية

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمةشاشة التحكم

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

قطع تكميلية للماكينات

سير خروج بقوليات
Feeding Belt

EPC-L

الماكينة تعمل على نقل المنتج النهائي.	 
الماكينة مجهزة لتعمل بطاقة إنتاجية 150 كجم/دقيقة.	 
الماكينة مزودة بمحركات وعلبة تروس إيطالي الصنع.	 
كهرباء 220 فولت.	 

ملخص عن
الماكينة:
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products Grains/pills

Weight range 150 kg/m

Control system PLC

Control screen Multiple Systems

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

البقوليات - الحبوبالمنتجات

150 كجم /دالطاقة اإلنتاجية

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمةشاشة التحكم

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

قطع تكميلية للماكينات

سير تغذية بقوليات
Feeding Belt

EPC-Z

الماكينة تعمل على رفع جميع أنواع البقوليات والحبوب.	 
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من االستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعمل بطاقة إنتاجية 150 كجم/دقيقة.	 
الماكينة مزودة بمحركات وعلبة تروس إيطالي الصنع.	 

ملخص عن
الماكينة:
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Attribute Value

Filling System Automatic

Products Cement materials and powders

Control system PLC

Control screen Multiple Systems

Packing speed 40 Ton/h

Gear box Made in Italy

Motors Made in Italy

Electricity 220 - 380 Volt

التفاصيلالمواصفات الفنية
آلينظام التعبئة

المواد األسمنتية والبودراتالمنتجات

بي ال سينظام التحكم

متعددة األنظمةشاشة التحكم

40 طن/سالطاقة اإلنتاجية

إيطالي الصنععلبة السرعة

إيطالي الصنعالمحركات

220 - 380 فولتالكهرباء

قطع تكميلية للماكينات

سكرو تغذية بودرات
Powder screw convert

EPC-PS40

الماكينة تعمل على رفع جميع أنواع البودرات والمساحيق والمواد األسمنتية.	 
جهاز التعبئة الخاص بهذه الماكينة مصنع من االستانلس 316.	 
الماكينة مجهزة لتعمل بطاقة إنتاجية 40 طن/الساعة.	 
الماكينة مزودة بمحركات وعلبة تروس إيطالي الصنع.	 
متعدد األنظمة.	 

ملخص عن
الماكينة:
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