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 مهندس /خانمآقای           مدیریت محرتم رشکت                                
به عنوان یکی از مجموعه های پیرشو در  (Art Pack)احرتاما به استحضار میرساند گروه صنعتی بازرگانی آرت پک 

ی تواند نیازها ن متدهای روز دنیا میبا برخورداری از نیروهای متخصص و با بهره گیری از آخری صنعت کشوربخش 
 آن مدیریت محرتم را در خصوص موارد زیر تامین مناید.

  

 ماشین آالت و دستگاه های مورد نیاز شامل:الف(
  ppو  petوخطوط کامل پرکن مایعات با غلظت های مختلف در انواع بطری های شیشه  (1
 گرانول و حجمیبرای محصوالت  انواع پرکن )ساده و توزین دار( (2
 درب گذار و درب بند، خطوط کامل شیشه شور (3
 ت های مختلفاتومات و متام اتوماتیک با ظرفی دستگاه های باد کن بطری نیمه (4
 دستگاه های فویل سیل جهت پلمپ منودن درب بطری (5
 میکرس دار و   (process)دو جداره پروسز  و مخازن استنلس استیل تک جداره  (6
 تن در روز 152الی  22خط کامل قند کله و خشابی ) پخت ( با ظرفیت  (7
 لیرت 222/32الی  522مخازن با ظرفیت  –فیلرت پرس –خط کامل نبات  (8
 ساخت انواع دستگاه های خشک کن جهت سبزیجات و میوه با ظرفیت های مختلف (9

 ب(خطوط بسته بندی شامل:
 متام اتوماتیک  دستگا ه های شیرینگ پک نیمه اتومات و (1
 گاه های مینی پکدست (2
 بطری ها رو غالف میکند  دو منظوره میباشد هم لیبل میزند هم درب شیشه و هدستگاه های شیرینگ لیبل ک (3
 دستگاه های اسرتچ پیچ پالت در انواع ثابت و گردان  (4
 هوایی و ...، مستقیم، منحنی ( نوارنقاله ) انواع کانوایر (5

  

 اهای روزبا توجه به تقاض الزم بذکر است همچنین بخش بازرگانی مجموعه جهت افزایش رضایتمندی بیشرت مشرتیان و
 منوده است. تجهیز اقالم زیر افزون آنها اقدام به تامین و

 باسکول دار  انواع ساده و انواع جک پالت در 

  برقی استاکر در انواع دستی و 

  توانایی تحمل بارهای متفاوتانواع پالت با 

   ( دروازه ای تسمه کش در انواع نیمه اتومات و متام اتومات ) انواع تسمه  و 
  

مچنین ه، مراجعهرشکت توانید به سایت  ن مجموعه مییمشرتیان ابرخی اطالع از لیست  ضمنا برای آگاهی بیشرت و
برای مشاهده خطوط تولید ساخت این رشکت از سایت و  Telegram.me/ArtPackGroupدر کانال تلگرام به آدرس 

در صورت نیاز به هرگونه اطالعات دیگر بخش بازرگانی و فروش رشکت با شامره های زیر  و آپارات بازدید فرمائید
 آماده ی پاسخگویی خواهند بود.
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mailto:artpackgroup2@gmail.com

