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ما هي؟
تستطيع آلة لف الشوكوال W-CH200 لف قطع الشوكوال بسرعة تصل إلى 135 حبة في الدقيقة.

كمــا يمكنهــا حفــظ 12 حجمــا لــورق اللــف ممــا يعطــي ســهولة وســرعة فــي املعايــرة كمــا تســتطيع 
اآللــة تطويــل وتقصيــر وتنصيــص الــورق.

ــب  ــر قوال ــة أن تغيي ــع فــي هــذه اآلل ــة. والرائ ــة مــع كل آل ــب شــوكوال اختياري ــة قوال ــة ثالث تتضمــن اآلل
حيــث  للغايــة  وســهل  ســريع  فيهــا  الشــوكوال 
مــدة  خــالل  القالــب  تغييــر  شــخص  أي  يســتطيع 
ــدادًا يحصــي  ــة ع ــوي اآلل ــق. كمــا تحت ــا 6 دقائ أقصاه
ــف  ــة الل ــات امللفوفــة ممــا يســهل عملي ــدد الحب ع

بشــكل عــام. 

مبدأ العمل امليكانيكي:
يتــم تشــغيل جميــع الروابــط امليكانيكيــة فــي ب 
اآللــة بواســطة محــور واحــد ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض 

الضجيــج، وزيــادة مرونــة عمــل اآللــة وســرعتها.
هــذه اآللــة هــي الوحيــدة مــن نوعهــا فــي العالــم 
التــي يتــم تشــغيلها باســتخدام تقنيــة املحــور الواحد.
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لبنان, البقاع.
تعنايل - املدينة الصناعية.

w-ch200 مواصفات
135 قطعة/دقيقة   السرعة

650 كغ   الوزن

(   التغذية الكهربائية  220 فولت ) 1 فاز
50 - 60 هرتز

3 كيلو واط   االستهالك

150 إ    150 ط    150 ع  سم   أبعاد املكنة

ال حاجة   نظام ضغط الهواء

آلة تغليف الشوكوال الوحيدة في العالم :
4 دقائق لتبديل القالب من دون مفاتيح.	 
تغلف اصغر حبة في العالم.	 
تعتمد تقنية املحور الواحد.	 



امللحقات واإلضافات:
ــاج  ــة اإلنت ــة متعــددة حســب الطلــب ممــا يحســن عملي ــر w-ch200 بملحقــات وإضافــات اختياري تتوف

ــواع أغلفــة مختلفــة. ــة إمكانيــة اللــف باســتخدام أن ويعطــي اآلل
يمكــن لـــ w-ch200 باســتخدام األجهــزة امللحقــة لــف املنتجــات الدائريــة الشــكل أو التــي تحتــاج عمليــة 

اللحــام كــي تتــم عمليــة إغالقهــا مثــل )امليتااليــز، ورق الســولوفان ...... إلــخ(.

امللحقات واإلضافات املتاحة:
جهاز الورق اإلضافي.	 
جهاز لحام السولوفان.	 
الحساس الضوئي للورق املطبوع.	 

ملقم آللة لصق االتكيت.	 
قوالب لألحجام واألشكال املختلفة.	 
جهاز للشوكوال املستديرة.	 

جهاز الحبات جهاز اللحام
مستديرة الشكل
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لبنان, البقاع.
تعنايل - املدينة الصناعية.

نموذج عن إنتاج اآللة

2- 25 مم

18 - 85 مم
15-45 مم


