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STAALKAT ALPHA SERIES

ALPHA يسر تتالکشا
ماشین آلات سورت، گرید و بسته بندي اتوماتیک تخم مرغ

ساخت هلند

abedian
Stamp

abedian
Stamp



سیستمی مطمئن، کارا و هوشمند

تخم مرغ هاي شکسته شده که مایع تخم مرغ به بیرون نشط کرده )(واحد شناسایی تخم مرغ له شده و لمبه

 را نمی دهد .300این سیستم اجازه عبور تخم مرغ هاي لمبه به داخل سیستم گرید و بسته بندي آردنتا 

دوربین پیشرفته سیاه و سفید با رزولوشن بالا این نوع از تخم مرغ ها را با دقت و به راحتی شناسایی می کند.

با بکارگیري از لیـزرها در زیــر و دور از تخم مـرغ ها مانع ازتشخیص اشتباه تخم مرغ هایـی کـه به دلـیل

 روي پوسته براق می باشند ، می گردد. بدین صورت اشتباه سیستم نزدیک به مایع تخم مرغ آغشـته شدن 

صفر می باشد.
.

واحد شناسایی تخم مرغ هاي کثیف و کودي

این سیستم با قابلیت شناسایی بالا و با بهره گیري از دوربین هاي رنگی فوق پیشرفته نسبت بهشناسایی کثیفی

 میلیمتر عمـپل می کـند .این واحد بعد از شناسایی لکه هاي 1 و لکه هاي روي تخم مرغ با اندازه هاي کمتر از 

روي پوسته تخم مرغ ها قابلیت جداسازي و انتقال تخم مرغ ها به مسیرهاي جداگانه را دارد .

 حساسیت این سیستم نسبت به شناسایی موارد کثیف و لکه دارقابل تنظیم می باشد .

واحد توزین

 اشتالکت با طراحی بی نظیر توانسته نهایت دقت توزین تخم مرغ سیستم هاي جدید توزین 

 گرم) را به ارمغان آورد . سیستم هاي توزین اشتالکت کاملا قابل شستشوو با دوام ساخته0/1(

اند و مشکلات ریختن مایع و پوست تخم مرغ هاي شکسته روي لود سل ها که منجر به شده

زین می گردد را مرتفع نموده است . خطاي تو

واحد شناسایی تخم مرغ ترك دار

واحد شناسایی ترك اشتالکت سیستم پیشرفته قابل شستشو بدون استفاده از تجهیزات برقی

 و مکانیکی متحرك ساخته شده است .این سیستم بدون نیاز به تنظیمات متوالی مطابق با تغییر

این سیستم به وسیله دریافت سیگنال هاي ارسال سایز تخم مرغ طراحی و ساخته شده است .

نسبت به شناسایی ترك هاي روي پوسته عمل می کند . طراحی ویژه تخم مرغ  شده از سطح 

اشتالکت موجب شده تا قطعات حساس در این سیستم حذف شود که این پتنت باعث نگهداري

 می گردد.دستگاهو شستشوي آسان 

واحد آشنایی و رها سازي تخم مرغ

 مجهز به سیستم شناسایی لکه خونی با دقت بالا است .ARDENTAاشتالکت مدل 

     سیستم انعطاف پذیر پایش و کنترل با حساسیت قابل تنظیم در این مدل طراحی شده است .

سیستم بالاي زنجیر حمل تخم مرغ قرار گرفته شده و قابلیت شستشو با آب را دارد.تمام

تخم مرغ سیستم بارگیري

 شانه روي هم یا شانه هاي تک تک را6این سیستم قابلیت دریافت تخم مرغ ها به صورت 

داشته و همچنین تخم مرغ ها را از شانه ها جدا کرده و به مسیر تغذیـه ماشیـن هدایـت

 می کند .شانه هاي جدا شده دردو بخش شانه هاي کثیف ، مرطـوب و حـاوي تخم مرغ از

شانه هاي سالم تفکیک می گردند .

ماشین آلات سري آلفا قابلیت سورت ، گرید و بسته بندي تخم مرغ به صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک را

 داشته و در ظرفیت هاي زیر ارائه می شوند :

  کارتن در ساعت 150 با  ظرفیت  75. آلفا 1

  کارتن در ساعت 200 با   ظرفیت 100. آلفا 2

 کارتن در ساعت 250 با ظرفیت 125. آلفا 3

 می باشند .125 قابل ارتقاء تا آلفا 100 و آلفا 75ماشین آلات سري آلفا 

همچنین این سري از ماشین آلات سیستم هایی قابل شستشو و با دوام جهت استفاده در کارخانجات و یا 

مرغداري هاي کوچک تا متوسط می باشند .
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www.sanovogroup.com

ALPHA 70 (4-6 lanes) 25.000 egg / hour
ALPHA 100 (6-8 lanes) 36.000 egg / hour
ALPHA 125 (8-10 lanes) 45.000 egg / hour

www.AryaDalman.com

(لودر)

(سیستم نظافت غلطک ھا)

)UVC(سیستم ضدعفونی 

(شناسایی لمبھ و کودی)

)IRUS(کندلینگ ھمراه با سیستم 

(سیستم توزین و تشخیص ترک)

(سیستم شناسایی لکھ خونی)

(فریم اصلی)

(خروجی تخم مرغ ھای پس سورت)

(واحد بستن درب شانھ ھا)

(روی ھم گذار شانھ)

(خطوط بستھ بندی)

(شانھ انداز اتوماتیک)

(خروجی تخم مرغ ھای لکھ خونی)

 :ALPHAمدل ھای سری 

جانمایی گریدر آلفا
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