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 آلة التقطیع إلى
 مكعبات مع نظام

غربلة

prd‐850

prd‐850
 یتم استخدام آلة التقطیع إلى مكعبات مع نظام غربلة في صناعة
 المواد الغذائیة مثل الشوكوالتھ والبسكویت واآلیس كریم إلخ. ھي آلة
 ذات كفاءة مھنیة عالیة تستطیع تقطیع البندق والفستق والفول
 السوداني والجوز واللوز إلى مكعبات بعملیة واحدة من دون
 تغییرالخصائص الممیزة لھا، ویمكنھا تصنیف المنتج إلى أربعة
 مستویات. یمكن تصنیف نسبة الغبار الناتجة عن عملیة التقطیع
 حسب المواد المراد معالجتھا إلى: 17٪ مع المكسرات، و7-10٪ مع
 المنتجات األخرى تقریبا. جمیع المناطق التي تالمس المنتج في آالتنا
 .(AISI 304) مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ



 تم تصمیم آلة الصدمة الحراریة إلضفاء المرونة على
 المنتجات مثل البندق والفستق والفول السوداني واللوز قبل
 عملیة تقطیعھا إلى شرائح، ولتقلیل نسبة الغبار أثناء
 التقطیع إلى شرائح، وتحسین كفاءة التقطیع إلى شرائح.
.تعمل آلتنا من خالل الضبط التلقائي حسب المنتج المحدد

svn - 1050

svn ‐ 1050
آلة الصدمة الحراریة



آلة تقشیر اللوز

BDB 1160

bdb 1160

 آلة تقشیر اللوز ذات كفاءة مھنیة عالیة تم تصمیمھا وتصنیعھا
 من أجل فصل القشرة عن جمیع احجام حبات اللوز والمشمش
.التي تمت غربلتھا وغسلھا في الماء الساخن



 فرن تجفیف
المكسرات

ram 1000

ram 1000

 تم توفیر استھالك الطاقة حتى الحد األدنى نتیجة العزل
 المحكم، على عكس أفران التجفیف األخرى، ال یتم فقدان
 اللون وال النكھة بعد التجفیف. بعیدا عن المكسرات المذكورة،
 یمكن استخدامھا أیًضا في عملیات تجفیف الفاكھة الطازجة
 والمواد الغذائیة والمواد الكیمیائیة األخرى. جمیع منتجاتنا
 مصنوعة من ستانلیس ستیل 304 وھو مناسب للمعاییر
.الغذائیة



 آلة التقطیع الفستق الحلبي إلى
شرائح مع غربال

stp 1100

stp 1100

 إنھا آلة ذات كفاءة مھنیة عالیة مصمم بأربعة وظائف، یمكنھ القیام
 بالتقطیع إلى شرائح أوالفرم والتقطیع الى مكعبات صغیرة مثل
 (الرز والطحین) من خالل تغیر جھاز بسیط، كما یمكنھ فرز
 الغبار الناتج عن عملیة التقطیع من دون تغییر الخصائص الممیزة
 للمواد كالبندق والفستق والفول السوداني واللوز والجوز التي یتم
 استخدامھا بشكل خاص في منتجات المخابز كالمعجنات
.والحلویات



ftp 900

ftp 900
 آلة التقطیع افستق الحلبي

إلى شرائح مع سطل

 صممت آلة التقطیع الفستق الحلبي واللوز والجوز إلى شرائح
 بنموذج خاص مع سطل من أجل القیام بالتقطیع إلى شرائح
 أوالفرم والتقطیع إلى مكعبات صغیرة مثل (الرز والطحین) من
 خالل تغیر جھاز بسیط من دون تغییر الخصائص الممیزة
 للمواد كالبندق والفستق والفول السوداني واللوز والجوز التي
 یتم استخدامھا بشكل خاص في منتجات المخابز كالمعجنات
.والحلویات



آلة طحن السكر

psm 1000

psm 1000

 لة طحن السكر مصنوعة من ستانلیس ستیل 304 وھو
.مناسب للمعاییر الغذائیة
.الطاقة االنتاجیة: 150 كغ/ سا تقریبا



ram 500

ram 500
فرن تجفیف المكسرات

 تم توفیر استھالك الطاقة حتى الحد األدنى نتیجة العزل
 المحكم، على عكس أفران التجفیف األخرى، ال یتم فقدان
 اللون وال النكھة بعد التجفیف. بعیدا عن المكسرات
 المذكورة، یمكن استخدامھا أیًضا في عملیات تجفیف
 الفاكھة الطازجة والمواد الغذائیة والمواد الكیمیائیة
 األخرى. جمیع منتجاتنا مصنوعة من ستانلیس ستیل 304
.وھو مناسب للمعاییر الغذائیة
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