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 کارتن در ساعت140جمع آوري و بسته بندي آسان ، مطمئن و سریع تخم مرغ در فارم هاي تخم گذار با ظرفیت 

 اشتالکت ساخت هلند70همراه با فارم پکر 
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رولر هاي متحرك

این رولرها از نوع ویژه اي می باشند کـه بـدون

ایجاد تنش و حد اقل اصطحکاك تخم مرغ ها را

ایمن و مطمئـن انتـقال داده و بـه راحـتی قابـل

تعـویـض یا در آوردن جهت شستشو می باشند.

نوار جمع کننده متحرك

این فارم پکرها مجهز به  نوار  جـمع 

کننده تخم مرغ می باشند که از نوع 

قابل شستشو با قابلیت جـدا شـدن   

      ( به راحتی ) بوده و نوار آن از نوع 

پلاستیکی تنیـده شـده اسـت کـه 

حـداقل اصـطحـکاك و  تنـش بـه  

تخم مرغ را ایجاد می کند  . به ایـن 

صورت تخم مرغ ها ایمن و  مطمئـن   

 به فارم پکر منتقل می گردند. 

ایمنی

در هنگـام عملـیـات دستگاه 

در صـورت باز شـدن کـاور و 

دربـهـاي روي آن ،مـاشـیـن

 بـه صورت اتوماتیـک  متوقف 

شـده تـا از آسیب و مخاطرات 

احتمالی براي اپراتور و  ماشین 

جلوگیـريشود .

کنترل هاي ساده

با اسـتـفـاده از دکمـه هاي 

کنار دستگاه شما می توانید 

تمام عملیات ماشین را کنترل نمایید در این ماشین از هـرگونـه 

سیتم کنترل پیچیده جلوگیري شده تا اپراتوري این ماشین براي       

کارگرهاي ساده نیز آسان و ممکن باشد .

سیستم انتقال شانه ها :

6شانه هـاي در فارم پکر ها این سیستم بـراي 

این نوار انتقالمجهـز بـه ردیفه طراحی شده اند 

کنتـرل ترافیـک شـانـه بـوده تـا در سیستـم 

صورت پر بودن خط از حرکت وانتقال شانـه هاي 

دیگر جلوگیري نماید و در صورت خـالی شـدن 

خط اقدام به انتقال مجدد شانـه ها بـه صـورت 

اتوماتیک می نماید.

شانه انداز اتوماتیک

شـانه انداز تمام ماشین آلات بسته بنـدي اشتالکت مجهز به سیسـتم 

اتوماتیک می باشـند ، با تـوجه به این سیستم اپراتور در این قـسمت 

شانه انداز اتوماتیک با طراحی  ویژه ، انعطاف بالا ، قـدحذف می گردد. 

رت و اپراتوري آسان به عنوان یکی از نقاط قوت ماشین آلات اشتالکت 

به شمار میرود.

واحد پر کردن تخم مرغ

رهاسازي تخم مرغ در آخرین مرحله بسته بندي باید بسیار ظـریف و مطمئـن 

بـدون ایجاد هرگونه فـشار و تنـش یا نـیروهايمکانیکی دیگر انجام شود. 

اشتالکت توانسته با طراحی بی نظیر خـود تمام اهـداف یـک بستـه بنـدي بـا   

 ویژگی هاي مورد نظر را فراهم سازد . به منظور جلوگیري از فشار ناشی ازحرکات 

مکانـیـکیبـه مـاشیـن ،اشتـالـکـت از شـکـل دینـامیـکـیو وزن تخممرغ 

براي انتقال آرام و بدون تنش تخم مرغ ها بـه داخـل شانـه هـا بـهـره گرفـته 

وهمچنین تمامی قطعات درگیر در ایـن منطقه از نوع پلاستیکی می باشند.

بسته بندي و جمع آوري

 تمام اتوماتیک
ارم پکرهاي اشتالکت با توجه به طراحی بی نظیر و مهندسی پیشرفته ف

با بهره گیري از تکنولوژي روز اروپـا توانسته اند به عنوان مطمئن ترین

ماشین الات بسته بندي تخم مرغ در دنیا مشهور شوند.

طراحی اشـتالکت بر اساس نوع کاربري این ماشین آلات در فـارم ها

نقاط مختلف دنـیا و همچنین بکارگیري توسط کارگران نیمه مـاهر  و 

باشد . بهره گیـري از قطـعات سـاده و باکیـفیت بـرتر  و خـود می 

داري از تکنیـک هاي پیـچیده با استفاده از تکنـولوژي هاي  نـوین 

باعث عمر طولانی سیستـم و کـاربـري آســان هـمـراه با حداکـثر 

اطمـینان از بسته بندي و جمع آوري بدون نقص تخم مرغ شده است.

% صحیح و بدون خطا100* بسته بندي 

* جلوگیري از تنش و فشار به تخم مرغ

* نگهداري آسان و قابل شستشو 

* حداقل هزینه نگهداري و با عمر طولانی



تخم مرغ شمار :

تمام فارم پکـرها و ریپـکرها و 

پکرها ساخت اشتالکت هـچري 

سیستم مجهز می توانند به این 

شده تا بتـوانـنـد آمـار تولـید

 تخم مـرغ را به صـورت دقیـق  

در اختیارشما قرار دهند .

 سانتیمتر (جمع کننده ):86وار عریض انتقال ن

در هنگام اتصال نوار جمع آوري تخم مـرغ از 

کنار به فارم پکر از این نوع کانوایـر استـفاده 

 60میگردد. این کانوایر داراي نواري بـه عرض 

نوار این کانـوایر از نـوع   سانتیمتر می باشد . 

حداقل اصطحکـاك    سـیم لـس بـوده کــه 

مرغ ایجاد میکند را در هنگـام انتـقال تـخم 

منظم وارد فـارم تا تخـم مـرغ ها به صـورت 

پکر شوند.

 سانتیمتر 128نوارفوقعریض انتقال 

در هنگام اتصال نوار جمع آوري تخم مـرغ از 

کنار به فارم پکر از این نوع کانوایـر استـفاده

 60میگردد. این کانوایر داراي نواري بـه عرض 

سانتیمتر می باشد . 

نوار این کانوایر از نوع سـیم لـس بـوده کـه 

حداقل اصطحکاك را در هنگام انتـقال تـخم 

مرغ ایجاد میکند تا تخم مـرغ ها به صـورت 

منظم وارد فارم پکر شوند.

کانوایر زاویه دار:

کانوایرهاي زاویه دار ساخـت اشتالـکت 

هلند تجهیزاتی مناسب براي مکان هایی 

که با مشکل فضاي کافی مواجه میباشند 

یا به دلایل مدیریتـی نیاز به تغییر جهت 

90 تا 180شـانه هاي خروجـی دارند از 

درجه این امکان فراهم گردیده است.

پالت چین رباتیک

تمام تجهیزات اشتالکت می تواند بـه 

سیستم جمع آوري بسته ها و پالت ها 

در انتها و ابتداي تولید مجهز شود،این 

سیستم ها از نوع رباتیک با اطمینان و 

کارایی منحصر طـراحـی و  ساخـتـه 

 شده اند .

خشک کن/شستشو و روغن زن تخم مرغ

سیستم شسـتـشـو و خشـککـن و 

روغـن زن اتوماتیک ابـزاري مناسـب 

جهتاستفاده در مزارع مرغ  تخم گذار 

و کارخانه هاي بسته بندي  اسـت کـه     

   تخم مرغ هاي کثیف و کـودي و .... بـه 

عنوان مشکل تولید وجود دارد.

کندلینگ بدون اتاقک

رولرهایی قبل از کنـدلیـنگ        

می توانند قرار بگـیرنـد کـه      

مجهز بـه سیستم پروژکتـور     

براي تشخیص تخم مرغ هـاي 

کثیف قبل از اتاقک کندلینگ 

باشد . 

اتاقک کندلینگ

ک هاي ـاین اتاقک ها شامل غلط

د که ـمی باشنرغـهدایت تخم م

در هنگام هدایت تخم مرغ آن ها 

روي رولر چرخانده و با استفاده را

نور که به آن ها  از پروژکتـور پـر

هر گونه  می تابد اپراتور می تواند

    تخم داخـل ترك یا لـکه خـون 

ازد. ـس ی و جدا ـشناسایمـرغ را

 بـدون تـ قسم نـاي ایـه رولر

بر  و اصطحکاك کوچکترین تنش

لأ ـآن ها را کام هـا مرغ تـخم اي

  فـارم سمتـمن به قـمطمئن و ای

می کنند. منتقل پـکر

سانتیمتر 89نوارفوقعریض انتقال 

در هنگام اتصال نوار جمع آوري تخم مـرغ از کنار 

به فارم پکر از این نوع کانوایـر استـفاده میگردد. 

 سانتیـمتر 120این کانوایر داراي نواري بـه عرض 

می باشد . نوار این کانوایر از نوع سـیم لس بـوده

که حداقل اصطحکاك را در هنگام انتقال تخممرغ 

ایجاد میکند تا تخم مرغ ها بهصـورت منظم وارد  

  فارم پکر شوند.

نوار بلند خروجی شانه :

به جز نـوار خروجی که  به صـورت 

روي دستگاه قرار گرفته بـرنرمال 

هاي مورد نیـاز دیگـر اي کاربـري 

امکان استفـاده ازنوارهاي خروجی 

بلند تر نیز وجود دارد.

سیستم گرید وزنی تخم مرغ

تمام فارم پکرها و ریپکرها می توانند 

 متصل شوند .80به سیستم گریدر 

سیستم روي هم گذار شانه:

 این تجهیزات براي روي هم گذاشتن 

شانه هاي تخم مرغ در انتهاي بسـته 

بندي طراحی شده است.با بکارگیري 

این سیسـتم عملأ نیاز به اپـراتــور 

رامرتفع نموده است .

چاپگر و مهر زن روي تخم مرغ :

اشتالکت به دو روش روي تخم مرغ ها 

اقدام به چاپ می کند. 

- به صورت استمپ و مهر 

- با استفاده از چاپگر 

بـه هر دو روش همزمـان یا جداگـانـه

 می تـوان روي تخم مرغ هـا را چـاپ 

   نمود.

 یک دنیا از تجهیزات جانبی

بسته قطعات یدکی :

شما می توانید کیت شامل قطعات 

یدکی ضروري را از اشتالکت تهیه

نمایید .

بسته ملزومات ضروري :

که عبارتند از وسایل و ملزوماتی

رات ـات و یا تعمیـظیمـجهت تن

.ماشین مورد نیاز می باشند

.



 کارتن در ساعت140ظرفیت : 

A: Accumulator                     کننده جمع نوار
B: Egg orientation مرغ تخم کننده سروتھ قسمت
C: Packing head بندی بستھ واحد                 
D: Transport lane                        لانتقا خط

E: Take away conveyor شانھ انتقال نوار       
F: Denester                          انداز شانھ
G: Operator panel               کنترل واحد

* یک طراحی موفق و هوشمندانه 

باعث شده تا این ماشیـن آلات در 

 متـر مـربع 5/4حداقل جايممکن 

قابل نصب باشند.

* نصب آسان و قابلیت جانمـایی با 

 درجـه به شـما امـکان 180انعطاف 

استفاده از حـداقل فضـا را میدهد.

* این دستگاه با حداقل مصرف انرژي و 

بدون آلودگی صوتی طراحی شده است.

- تک فاز 

0/3KVA - مصرف برق

 ولت 230 تا 220- ولتاژ مصرفی 

 هرتز60 تا 50- فرکانس 

کیفیت:
تمام محصولات اشتالکـت

مـطـابـق استـانداردهاي

 بیـن المللی تـولـیـد و

عرضـه میگردند .

تمامـی محصـولات قبـل

 از تولـیـد انـبوه تـحـت

آزمایشات گستـرده قـرار

می گیرند .

خـدمـات پـس از فروش

قطـعات یدکـی در سراسر

دنیا در اختیارتان می باشد.

ارائه بهترین

گارانتی

در سراسر جهان

 ساله2- به ارائه بهترین خدمات گارانتی 

 پکیـج قطـعات اضافه بصورت رایگان- 
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Tel.: +45 66 16 28 32
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