
Linha de embalagem automática de macarrão
instantâneo com bolsa de travesseiro para a
indústria alimentícia e de commodities
Especificações :

Preço Contate-Nos

Marca LOYAL

Local de origem Shandong China

Quantidade Min.Order 1

Condições de pagamento T/T,L/C,D/P

Capacidade de fornecimento 100

Detalhe da Entrega 20 dias - 35 dias

Detalhes da embalagem Caixa de madeira ou pellets de madeira dependiam da necessidade do cliente

Introdução detalhada :
PARÂMETRO TÉCNICO DA LINHA DE EMBALAGEM DE MACARRÃO INSTANTÂNEO
VANTAGEM DA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE MACARRÃO INSTANTÂNEO
APLICAÇÕES DA LINHA DE EMBALAGEM DE MACARRÃO INSTANTÂNEO
SERVIÇO LOYAL
A máquina de embalagem de macarrão instantâneo é um tipo de máquina de embalagem contínua
com forte capacidade de embalagem e adequada para uma variedade de especificações para
alimentos e
embalagens não alimentares. Ele adota o modo de corte e caminhada e possui rastreamento padrão
de cor fotoelétrica de alta sensibilidade, que não fecha e corta o pacote vazio ou corte oblíquo.
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Máquina de embalagem de macarrão instantâneo é o uso de controle de conversor de frequência
duplo, uma etapa no local para economizar tempo e filme; Na operação da interface de controle
homem-máquina, há função de diagnóstico automático, falha do equipamento à primeira vista. Como
o sistema de controle da máquina de embalagem de macarrão instantâneo é realizado por software
digital controlável avançado, é conveniente para os técnicos ajustar a função da máquina de
embalagem de macarrão instantâneo no futuro, melhorar a tecnologia e a forma de embalagem a
tempo, para que a forma de embalagem da máquina de embalagem de macarrão instantâneo é mais
avançada e única, e pode melhorar rapidamente a prática.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E ESTRUTURA DA MÁQUINA DE
EMBALAGEM DE MACARRÃO INSTANTÂNEO:
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PARÂMETRO TÉCNICO DA LINHA DE EMBALAGEM DE
MACARRÃO INSTANTÂNEO

Modelo
Largura do
filme

Altura da
bolsa

Comprimento
de
fabricação
de saco

Largura de
Fabricação
de Saco

Velocidade
de
embalagem

Especificação de
energia

Tamanho?L*W*H) Peso

LY-250 Max.250mm Max.35mm 65-160mm 30-110mm
35-
220sacos/min

2.2kw/220v,50Hz 3370*640*156mm 500kg

LY-
350A

Max.350mm Max.45mm 65-190mm 30-110mm
35-
220sacos/min

2.2kw/220v,50Hz 3370*640*156mm 500kg

VANTAGEM DA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE MACARRÃO
INSTANTÂNEO

1. Motor duplo, transdutor Panasonic duplo e controlador PLC, configuração e corte flexível do comprimento do
saco, economizando tempo e filme.

2. Interface homem-máquina, configurações de parâmetros convenientes e rápidas.

3. Função de falha de autodiagnóstico, falha exibida claramente.

4. Sistema de rastreamento óptico de marca de cor elétrica de alta sensibilidade e posição de corte de entrada
digital, o que torna a vedação e o corte mais precisos.

5. Sistema de controle PID separado para temperatura, adequado para vários materiais de embalagem.
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6. Parando a máquina na posição selecionada, sem grudar na faca e sem desperdício de filme.

7. Sistema de condução simples, trabalho confiável, manutenção conveniente.

8. Tudo controlado por programa, conveniente para ajuste e atualização de funções.

APLICAÇÕES DA LINHA DE EMBALAGEM DE MACARRÃO
INSTANTÂNEO

1. Não é apenas adequado para embalagens de macarrão instantâneo.
2. É adequado para o pacote tipo travesseiro de cada tipo de produtos sólidos, como biscoito, pão,
rolo de ovo, bolo de lua, remédios, peças de metal e carregados em caixa de papel ou bandeja, etc.
Nossa máquina de embalagem de biscoitos não é apenas acessível, mas também de boa qualidade,

footer on each page



que pode embalar uma variedade de produtos.
3. Uma variedade de formatos de embalagens cortadas: em linha reta, pipoca, corrugado, pacote
contínuo, etc.
4.Apropriado para bolos lunares, pão, biscoitos, doces, medicamentos, necessidades diárias, peças
de hardware, caixas de papel, produtos plásticos ou todos os tipos de artigos de forma sólida com
formas regulares.

DETALHES DA LINHA DE EMBALAGEM DE MACARRÃO INSTANTÂNEO
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SERVIÇO LOYAL
Serviço para pré-venda

1. Fornecer parâmetro técnico

2. Layout da fábrica e sugestão de tamanho

3. Fornecer formulação geral

4. Serviço de design personalizado

5. Aconselhamento profissional sobre mercado, máquinas, materiais, embalagem
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6. Sugerir um agente de envio profissional ou ajudar no envio de livros conforme solicitação do cliente.

7. Serviço online 24 horas

Serviço de pós-venda

1.A tabela de alocação conforme a solicitação do comprador será fornecida.

2. O manual de operação será fornecido após o envio.

3. Um ano w arrantee, manutenção vitalícia com preço de custo.

4. As peças de reposição fáceis e gratuitas serão enviadas com o recipiente.

5. A primeira instalação pode ser feita pelo engenheiro.

6. Treinamento de trabalhadores na fábrica do cliente.

Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior

1. Serviço de consulta gratuito antes, durante e após as vendas;

2. Serviços gratuitos de planejamento e design de projetos;

3.Free debugging de equipamentos até que tudo esteja funcional;

4. Gestão gratuita de transporte de longa distância dos equipamentos;

5. Treinamento gratuito de manutenção e operação de equipamentos pessoalmente;

6. Novas técnicas e fórmulas de produção gratuitas;

7. Fornece garantia completa de 1 ano e serviço de manutenção vitalício

EMPRESA LOYAL
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INTRODUÇÃO DA COMPANHIA
Somos uma fábrica confiável localizada na bela cidade de Jinan, na China.
Temos um sistema de gestão completo ISO9001.
Somos o maior fabricante de máquinas de processamento de alimentos em Jinan, os principais
produtos: máquinas de alimentos para animais de estimação, máquinas de lanches, máquinas de
limpeza e processamento de frutas e vegetais, máquinas de biscoitos, máquinas de macarrão
instantâneo, máquinas de massas, etc. fabricantes de máquinas de processamento de alimentos!
Mais de 20 engenheiros têm mais de 8 anos de experiência profissional e já viajaram para mais de
50 países e regiões.
Fornece serviço de correio telefônico 24 horas por dia para fornecer soluções oportunas e viáveis e
melhor serviço pós-venda.
FOTO DA FÁBRICA LOYAL
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22 engenheiros experientes estão trabalhando para nós cujo trabalho é pesquisar novas máquinas,
projetar para clientes, comissionar equipamentos para clientes.24 Horas de serviço e 15 pessoal de
serviço pós-venda ajudam nossos clientes a resolver todos os erros de nossas máquinas o mais
rápido possível. Com o desenvolvimento de nossa empresa, nossos produtos foram exportados para
mais de oitenta países, como os Estados Unidos ,, Polônia, Canadá, México, Brasil e por isso.
Estamos empenhados em melhorar nosso serviço e manter a boa qualidade a fim de satisfazer cada
cliente.
HONRA LOYAL
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Nossa empresa já exportou países
Ásia {Japão, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Coreia do Sul, Índia, Bangladesh, Irã, Arábia Saudita,
Turquia, Iraque, Israel, Cazaquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão}
África {Nigéria, Argélia, Egito, Etiópia, Gana, Namíbia, Uganda, Zimbábue, Angole, Senegal, Líbia}
Europa {Rússia, Ucrânia}
América do Norte (EUA)
América do Sul {Canadá, Brasil, Bolívia}
Somos uma fábrica confiável localizada na bela cidade de Jinan, na China.
Temos um sistema de gestão completo ISO9001
Somos o maior fabricante de máquinas para processamento de alimentos em Jinan, os principais
produtos: máquinas para alimentos para animais de estimação, máquinas para salgadinhos,
máquinas para limpeza e processamento de frutas e vegetais, máquinas para biscoitos, máquinas
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para macarrão instantâneo, máquinas para massas, etc. - fabricantes de máquinas para
processamento de alimentos!
Mais de 20 engenheiros têm mais de 8 anos de experiência profissional e já viajaram para mais de
50 países e regiões.
Fornece serviço de correio telefônico 24 horas por dia para fornecer soluções oportunas e viáveis
??e melhor serviço pós-venda.
VIII. Para qualquer informação adicional, por favor contacte-me a qualquer momento, servimos para
você 24 horas
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