پروپوزال فنی
خط شستشوی و بازیافت بطری با ظرفیت  1000کیلو در ساعت
ظرفیت با خوراک یک تن بطری در یک ساعت کاری

جزییات فنی خط شستشوگرم ()Hot Washing
عکس

قیمت (تومان)

تعداد

 11/5میلیون

2

 9میلیون

1

 5/5میلیون

1

 17/5میلیون

1

 4/5میلیون

1

مشخصات فنی

شماره

نوع

عرض نوار  1سانتی متر ،دارای سطوح
نوار نقاله باالبر

غیرهم سطح برای باال بردن بطری ،قدرت

1

موتور  1/5کیلووات ،سطح نوار ضد لغزش

قدرت موتور اصلی  15کیلووات و ظرفیت
خروجی  1500الی  800کیلو در ساعت ،

لیبل گیر

سرعت  450دور در دقیقه  ،قدرت

( سانتر لجن گیر)

2

عملکرد فن 3کیلووات

طول  6متر ،قدرت موتور  1/5کیلووات ،

سکوی جداسازی

عرض  90سانتی متر (نوار)

( نوار چک)

موتور  40اسب  ،خروجی  500کیلوگرم

آسیاب خردکن

در ساعت  4 ،تیغه گردان 4 ،تیغه ثابت

بطری

طول  4000میلی متر  ،قطر تقریبا 10

ماردون حلزونی

اینچ  ،خروجی  1000کیلوگرم در ساعت،

انتقال به

قدرت موتور  2/2کیلووات

ماتواشینگ

3

4

5
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 45میلیون

2

 25میلیون

1

قدرت موتور  2/2کیلووات  ،ابعاد

قلت تانک

4000*1000*85

شستشو

۶

قطر مخزن  1900میلی متر  ،ظرفیت
مایع تقریبا  5/5مترمکعب  ،قدرت میکس
 5/5کیلووات ،نیروی گرمایشی توسط
مشعل تامین می شود  ،ارتفاع کل 3000

÷

مخزن شستشوی
گرم (هاتواشینگ)

7

میلی متر

 9میلیون

2

 32میلیون

2

 14میلیون

1

 17میلیون

1

قدرت موتور اصلی  3کیلووات  ،ابعاد

فریکشن ماشین

3000*400*1600

قدرت موتور  2/2کیلووات ،ابعاد

فلت تانک

3000*1000*1500

لیبل گیر

قدرت موتور  7/5کیلووات ،ابعاد

تابلو برق و نصب ماشین االت در روی جز قطعات محاسبه
گردیده

2

10

(سانتریفیوژ)

آسانسورها از استیل ضد سایشی

قدرت فن  3کیلووات

9

ماشین آبگیر

، 2000*600*2500توری از استیل و

8

باکس خشکن به

مخزن با سایز  1500میلی متر

اجناس کره ای و ایرانی متناسب با
خروجی ماشین آالت

همراه سیلوی

11

دپوی بار

تابلوی برق

12
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