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اطالعات عمومی 

نام دستگاه                          دستگاه التکس کن دستکش

کشور سازنده                                   ایران                   

شرکت سازنده                               گروه فنی ومھنسی نافھر

متلایر ساخت                                      آھن صنعتی

kg                       وزن دستگاه                        

نام ھای دیگر

این دستگاه با مکانیزم ھای متنوع قادر است دستکش ھای  خام را با بکار گیری ایستگاه ھای مختلف 
و مواد ھای  شیمیایی مرتبط دستکش  بافتھ شده را برای صنایع مختلف بھ طور اتوماتیک کوت کرده
 و روکشی  ضد سایش را بر ساختار بافت نخی ایجاد نماید این امر باعث  شده تا کار بران در فعالیت
 روز مره خود حداقل ایمنی را با ابزار ھای مختلف صنعتی-کشاورزی-خدماتی-و..... را داشتھ باشند

معرفی 

2850
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اطالعات فنی

x   12 m* y   2 m* z  280cmابعاد  دستگاه                          

1800pmظرفیت تولید دستگاه   ss
380vبرق مصرفی دستگاه

رنگ صنعتی طوسی و نارنجینوع ارایش دستگاه       

plcکنترل برق  سیستم 

250mحداقل فضای مورد نیاز

نفرمستقیم ٢نفر      غیر مستقیم١٠تعداد اپراتور انسانی

مواد ھای مصرفی 

محصوالت پترو شیمی  موجود در بازار ایران و تمای کشور ھا

18 amp
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محصول تولید شده نھایی در صنایع مختلف از قبیل           
کارخانھ ھا- شرکت ھای خدماتی - سازما نھای صنعتی -کارگاه ھای صنعتی-
و نھاد ھا -کھ ھر کدام بھ نوعی بستھ بھ نیاز کاربر مورد استفاده قرار میگیرد
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شرایط کار با دستگاه
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اپراتور بھتر است در زملن کار از ماسک ھای مخصوص استفادا کند 

درمحیط دستگاه بھتر از دستگاھھای تھویھ برای گردش ھوا استفاده شود

روش سفارش یا خرید دستگاه

پس از مشاوره کارشناسی و ثبت سفارش بھ مدت ٩٠ روز کاری
 تحویل  درکارخانھ ایجاد میگردد

جھت صادرات بھ کشوردیگر                                                      
(صدور پروفرما-ثبت ارسال -تحویل در بندر عباس  یا بنادر ارسالی  دریایی

سپاس از توجھ شما 

خواھشمند است جھت مشاوره با کارشناس  این دستگاه             
 با شمارھای ٠٢۶٣٣٣٠۵٩١٨  و یا ارسال پیام با شماره ٠٩٣٠١٣٩۵۶٢٠ 

با ما در ارتباط باشید                        

ادرس کرج مھرشھر بلوار ارم نبش خیابان افشار ساختمان رویال  واحد ١٣

گرد آورنده ..گروه فنی و مھندسی نافھر ماشین 

مھندس ..سرکار خانم احمد زاده
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