
 کارتن در ساعت400 جمع آوري و بسته بند ي آسان ، مطمئن و سریع تخم مرغ در فارم هاي تخمگذ ار با ظرفیت 

 اشتالکت ساخت هلند200 همر اه با فارم پکر 
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مقسم نوار جمع کننده

براي تنظیم و متعادل کردن جریان تخم مرغ در سرتاسر 

نوار جمع آوري کننده تجهیزاتی تعبیه شده که به راحتی 

می تواند این امر را پوشش دهد .

کنترل پنل صفحه لمسی

این سیستم کنترل مجهز به 

صفحه لمسی براي تنظیمات     

، اپراتوري و کنترل عملـکرد 

ماشین در نظر گرفتـه شـده 

است. .

تنظیم سرعت مطابق با نیاز شما

 200سرعت بسته بندي در هر یک از خطوط فارم پکر 

جدا از هم انجام پذیر می باشد هر کدام از این خطوط 

به صورت مستقل و جدا از هم برنامه ریـزي وکنـترل 

می گردد.

واحد پر کن

شانه ها به صورت اتوماتیک 

از قسمت شانه گذار و نـوار 

انتـقال در زیر پر کـن قرار 

می گیرند که این پروسه به 

% دقیق کنتـرل 100صورت 

می گردد. 

رولر هاي متحرك

این رولرها از نوع ویژه اي می باشند که  

بدون 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 پکرهـا مجـهز به  نـوار  

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 

شده است که حداقل اصطحکاك  

و  تنـش بـه  تخم مرغ را ایجـاد 

می کند . به این صورت تخم مرغ 

ها ایمن و  مطمئـن  به فـارم پکر 

منتقل می گردند. 

ایمنی

در هنگام عملیـات دستگـاه در 

صورت باز شـدن کاور ودربـهاي 

روي آن ، ماشـیـن بـه صـورت 

اتوماتیـک متوقـف شـده تـا از 

آسیـب و مـخـاطـرات احتمالی 

براي اپراتور و ماشین جلوگیـري

شود .

سیستم روي هم گذار شانه:

 این تجهیزات براي روي هم گذاشتـن 

شانه هاي تخم مرغ در انتهاي بسـتـه

بندي طراحی شده است . با بکارگیري 

این سیسـتم عملأ نیاز به اپـراتـور را

مرتفع نموده است .

نوار خروجی بسته بندي ها ( شانه )

بعد از بسته بندي تخم مرغ در شانه ها و قرار گرفتن 

 شانه توسـط نوارهـاي 6 شانه روي هم هر کدام از 6

تخلیه به بیرون از دستگـاه منتقـل می شونـد و در 

انتهاي این نوار که به سیستم توقف اتوماتیک مجهز 

می باشد که در مواقع ترافیک  شانه ها روي خـط از 

تداخل یا شکستن تخم مرغ ها جلوگیري نماید.

تداخل یا شکستن تخم مرغ ھا 
جلوگیری نماید.

بسته بندي و جمع آوري 

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

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 فارم ها و 

نقاط مختلف دنـیا و همچنین بکارگیري توسط کارگران نیمه ماهر می 

باشد . بهره گیـري از قطـعات سـاده و باکیـفیت برتر و خود داري از 

تکنیـک هاي پیـچیده با استفاده از تکنـولوژي هاي نوین باعث عمر 

طولانی سیستم و کاربري آســان همراه با حداکثر اطمـینان از بسته 

بندي و جمع آوري بدون نقص تخم مرغ شده است.

% صحیح و بدون خطا 100* بسته بندي 

* جلوگیري از تنش و فشار به تخم مرغ

* نگهداري آسان و قابل شستشو

* حداقل هزینه نگهداري و با عمر طولانی

شانه انداز اتوماتیک

تمام ماشین آلات بسته بنـدي 

اشتالکت مجـهز به سیـستـم 

شانه انداز اتوماتیک می باشند 

، با تـوجه بـه ایـن سیـستـم

 اپراتور در این قسمـت حـذف 

می گردد. شانهانداز اتومـاتیک 

با طراحی ویژه ، انعطاف بـالـا ،

 قـدرت و اپراتوري آسـان بـه 

عنـوان یـکـی از نـقـاط قوت 

ماشین آلـات اشتـالـکـت بـه 

شمـارمیرود.

واحد پر کردن تخم مرغ

رهاسازي تخم مرغ در آخرین مرحله بسته بندي بایدبسیار 

ظـریف و مطمئـن بـدون ایجاد هـرگـونه فـشار و  تنـش 

یا نـیروهايمکانیکی دیگر انجام شود . اشتالکت توانسته با 

طراحی بی نظیر خـود تمام اهـداف یـک بسته بنـدي  بـا 

ویژگی هايمورد نظر را فراهم سازد . به منظور جلوگیري از 

فشار ناشی ازحرکات مکانـیـکی بـه مـاشیـن ،اشتالکـت 

از شـکـل دینـامیـکـی و وزن تـخم مـرغ بـراي انتـقال 

آرام و بدون تنش تخم مرغ ها به داخل شانه ها بهره گرفته 

و همچـنیـن تمامی قطعات درگیر در ایـن منطقـه از نـوع

پلاستیکی می باشند.
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A: Split belt              مجزا نوار
B: Accumulator   کننده جمع نوار
C: Egg orientation ساز جھت ھم
D: Packing head بندی بستھ واحد  
E: Transport lane      انتقال خط

F: Location for stamping/printing مھر و چاپ محل    
G: Traystacker           ھا شانھ دادن قرار ھم روی واحد
H: Stacker take away conveyor گذار شانھ               
I: Denester                                           انداز شانھ
J: Operator panel                               کنترل واحد

خاطري آسوده و مطمئن

طراحی بی نظیر اشتالکت می تـوان به صورت مداوم و با حداقل    با 

هزینه هاي نگهداري از این فارم پکرها استفاده کرد.

با  استفاده از قطعات جدا شونده و قابل شستشـو و همچنیـن بـا          

 بهره گیري از تکنولوژي روز دنیـا می توان حداکثر جـمع آوري و       

 طبق اسـتانداردهاي ایمـنی          1بسته بندي تخم مـرغ هـاي درجه 

   مواد غذایی اروپا را تجربه کرد.

در طراحی این ماشین از پیچیدگی هاي برقی و مکانیکی اجتـناب 

گردیده است به نحوي که اپراتوري و نگهداري این دستگاه نیاز به 

آموزشهاي تخصصی  نداشته و همـچنین در ساخت این ماشین از 

بهترین قطعات روز اروپا استفاده گردیده است . 

- تک فاز

 بدون تجهیزات اضافه2KVA با تجهیزات اضافه 2/2KVAمصرف برق :  ن - میزا

 ولت230 تا 220- ولتاژ مصرفی 

 هرتز60 تا 50- فرکانس 



کانوایر زاویه دار:

کانوایر هاي زاویه دار ساخـت اشتالکـت 

هلند تجهیزاتی مناسب براي مکان هایـی 

که با مشکل فضاي کافی مواجه میباشنـد 

یا به دلایل مدیریتـی نیاز به تغییر جـهت

90 تا 180شـانه هاي خـروجـی دارنـد از 

درجه این امکان فراهم گردیده است.

نوار انتقال شانه به واحد پر کن 

شانه ها به صورت اتوماتیک توسط این نوار 

به واحد پر کن منتقل می شوند و همچنین 

 عـدد 6این قابلیت انتقال شانه ها با عرض 

تخم مرغ  را دارنـد . ایـن نـوار مـجهز به 

سیستم کنترل اتوماتیک ترافیک  شانه ها 

می باشد .

نوار بلند خروجی شانه :

به جز نوار خروجی که به صورت نرمـال روي 

دستگاه قرار گرفته براي کاربـريهاي مـورد 

نیاز دیگر امکان استفـاده از نوارهاي خروجی 

بلند تر نیز وجود دارد.

اپگر و مهر زن روي تخم مرغ :چ

اشتالکت به دو روش روي تخم مرغ ها اقـدام 

به چاپ می کند. 

- به صورت استمپ و مهر 

- با استفاده از چاپگر 

به هر دو روش همزمان یا جداگـانـه می توان 

روي تخم مرغ ها را چاپ نمود.

پالت چین رباتیک

تمام تجهـیزات اشتـالـکت می تـوانـد بـه 

سیستم جمع آوري بسته ها و پـالـت هـا در 

انتها و ابتداي تولید مجهز شود،این سیستـم 

ها از نوع رباتیک با اطمینان و کارایی منحصر 

 .طـراحـی و  ساخـتـه  شده اند

بسته قطعات یدکی :

یدکی شما می توانید کیت شامل قطعات 

ضروري را از اشتالکت تهیهنمایید . 

بسته ملزومات ضروري :

جهـت عبارتند از وسایل و ملزوماتی که 

تنـظیمـات و یا تعمیـرات ماشین مـورد 

نیاز می باشند.

 یک دنیا از تجهیزات جانبی

کیفیت:
      تمام محصولات اشتالکـت 

     ـابـق استـانداردهايمـط  

     لی تـولـیـد وـملـبیـن ال

عرضـه میگردند .

      تمامـی محصـولات قبـل 

ـیـد انـبوه تـحـتاز تول

 آزمایشات گسترده قـرار 

گیرند .می

   خـدمات پـس از فروش 

  عات یدکی در سراسر قط

در اختیار می باشد.دنیا

تـول

ـی

ـد 

و 

عرض

ـه 

میگ

ر

دند 

.

تمامـی محص

 ـولات قبـل 

از تولـیـد ان

ـبوه تـحـت

آزمایشات 

گستـرده قـر

ار می گیرند . 

خـدمـات پ

ـس از فروش 

قطـعات یدک

ـی در سراسر 

دنیا در اختیا

رتان می باشد.

ارائه بهترین و معتبرترین

گارانتی
 در سراسر جهان

ساله2- با ارائه بهترین خدمات گارانتی

- پکیـج قطعات اضافه بصورت رایگان

* یک طراحی موفق و هوشمندانه 

شده تا این ماشین آلـات در باعث 

 متـر مربع 5/4حداقل جاي ممکن 

قابل نصب باشند.

* نصب آسان و قابلیت جانمایی با 

 درجه به شما امـکان 180انعطاف 

استفاده از حداقل فضا را می دهد.

* این دستگاه با حداقل مصرف انرژي 

و بدون آلودگی صوتی طراحـی شده 

است.

- تک فاز 

0/3KVA - مصرف برق

 ولت 230 تا 220- ولتاژ مصرفی 

 هرتز60 تا 50- فرکانس 



sanOvO tecHnOlOGY GrOuP
5210 Odense - Denmark
Tel.: +45 66 16 28 32
info@sanovogroup.com

staalKat InternatIOnal b.v.
7122 MP Aalten - Netherlands
Tel.: +31 543 473 868  
staalkat@sanovogroup.com www.sanovogroup.com

Farmpacker 40 Farmpacker 70

Farmpacker 100 Farmpacker 200

Farmpackerاشتالکت سري 

 

www.AryaDalman.com
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