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 : للتغليف بالسيلوفان   1دليل آلة سبيدستار   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : المميزات 

 اآللة األكثر مالئمة لبداية تغليف مثالي •

 جهاز يدوي •

 تكلفة شراء مواتية •

 المرونة في اإلستعمال •

 آلة مبتكرة •

 تغليف علب األقراص المضغوطة •

وحدة في  200تغليف ما يصل إلى  •

 الساعة

 تغليف بجودة عالية •

 إستخدام أدوار البولي بروبلين •

 

 

توفير الوقت والمال مع سلسلة آالت سبيدستار للتعبئة والتغليف 

الجهاز األكثر مالءمة للبدء في  1بالسيلوفان.  يعتبر جهاز سبيدستار 

 تغليف يدوي و احترافي.

إذا قمتم بمقارنة سلسلة سبيدستار مع موديالت أخرى فسوف تدركون 

يتعين عليكم تقديم  بسرعة اإلختالفات الهائلة في التكاليف، ومع ذلك ، ال

 تنازالت عندما يتعلق األمر بالجودة.

ال توجد آالت تغليف بطريقة إحترافية و بأسعار معقولة كسلسلة آالت 

سبيدستار. و بدالً من استخدام الورق الشفاف األحادي المقطع ، تستخدم 

آالت سبيدستار لفات البولي بروبلين المصنعة صناعياً ، مما يقلل تكاليف 

 اج و يرفع اإلنتاجية.اإلنت
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  : المواصفات التقنية 
 
 
 

 الطراز  1 سبيدستار

 عملية )تشغيل( التشغيل اليدوي

       علب األقراص المضغوطة : ملم ، نذكر منها 215جميع المنتجات التي ال يتجاوز عرضها 

,(CD /  DVD )    البارفيوم(، علب المجوهرات ،علب مستحضرات التجميل ، علب العطور(

 .المنتجات الصيدالنية،  و جميع أنواع علب األلعاب

 الصيغ المدعومة

 المواد المستعملة للتغليف ( في لفةBOPPبولي بروبيلين ثنائي االتجاه )

 )حجم التنسيق )يدوي 8.5ما يصل إلى 

 الحرارةاستقرار درجة  درجة مئوية 1 -+/

 مزود الطاقة هرتز /  50فولت تيار متردد   220  أو   هرتز  /  60 فولت تيار متردد 110 

CE, UL, ROHS شهاداتال 

27,5“ x 12“ x 13“ األبعاد 

 الوزن رطل 44كجم /  20

 اإلنتاجية قطعة / ساعة 200ما يصل إلى 
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