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MAZ201دستگاه بسته بندي  دو توزین

بسته بندي انواع مواد گرانولی شامل حبوبات،چاي،قند،شکر

چیپس،سبزیجات،میوه خشک،خشکبار،غالت حجیم شده،تافی

       مواد فریزشده و دارویی و شیمیایی       

   عملکرد:الکترو مکانیک                                                                                         

   برق مورد نیاز:3 فاز-2 کیلوولت                                                                            

       وزن دستگاه: 1560 کیلوگرم                                                                         

            سرعت بسته بندي دردقیقه :15 -25                                                                

              وزن بسته (گرم) :20 -2000 گرم                                                               

                 طول بسته:5 الی 30 سانتی متر                                                                

                   عرض بسته : 5 الی 25 سانتی متر

 ابعاد دستگاه:(ارتفاع×عرض×طول): 280×320×170                        

                                 لفاف بسته بندي:سلفون،ترسبافون،سلفون صدفی،متاالیز،فویل آلمینیوم

Bopp . Opp

 Double Weigh  Packaging Machine
Applications: all granular materials including grains. Beans.

Potato chips. Tea . toffee . vegetables . dried . fruit . sugar .

frozen material and chemical and pharmaceutical materials .

Function: electro mechanical 

Power consumption: 3 P _ 2 KW 

Packing speed(min):15-25

Machine weight(kg):1560

Packaging weight rang:20-2000 gr

The pocket length(cm):5-30

T�� he pocket width(cm):5-25�
Dimensions(L×W×U):170×320×280(cm)

Packing material: hardcover . nacreous hardcover 

. metalize . aluminum foil . Bopp. Opp and ...

MAZ200 بسته بندي چهار توزین دستگا ه
بسته بندي انواع مواد گرانولی شامل حبوبات ، چاي، شکر ، چیپس ، سبزیجات 

خشکبار، غالت حجیم شده ، تافی و مواد دارویی و شیمیایی و ...

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 1680 کیلو گرم

وزن بسته (گرم) : 20 - 2000 گرم

طول بسته : 5 الی 30 سانتی متر

عرض بسته : 5 الی 25 سانتی متر

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 280 × 335 × 175

لفاف بسته بندي : سلفون . ترسبافون.سلفون صدفی.متاالیز. فویل المینیوم . 

Bopp . Opp

Four weighing packaging machine
Applications: all granular materials including grains

. Beans. Potato chips. Tea . toffee . vegetables . dried . frui  . sugar 

 . frozen material and chemical and pharmaceutical materials .

Function: electro mechanical 

Power consumption: 3 P _ 4 KW 

Packing speed (min):15-25

Machine weight (kg):1680

Packaging weight rang: 20-2000 gr

The pocket length (cm):5-30

  The pocket width (cm):5-25 

Dimensions (L×W×U):175×335×280(cm)

به نام خدا

شرکت ماشین سازي آریان زاگرس مفتخر است که با دو دهه فعالیت مستمر و با حمایت و پشتیبانی مشتریان 

خود توانسته است گامی بزرگ در زمینه طراحی ، ساخت و تولید ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندي بردارد.

شرکت آریان زاگرس با تیمی مجرب و کارآزموده کار خود را از سال 1370 آغاز و اهداف خود را مطابق با جدید ترین 

 استاندارد هاي روز دنیا تنظیم نموده تا همواره بتواند پاسخ گوي نیازهاي روز مشتریان خود باشد.

اهداف شرکت :

ماشین سازي آریان زاگرس 

طراحی و ساخت ماشین آالت مورد نیاز در بخش صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی با استفاده از مرغوب ترین 

قطعات و باالترین کیفیت

لحاظ نمودن نظرات و تجربیات مشتریان در طراحی ماشین آالت 

 اشتغال زایی در داخل کشور و جلوگیري از خروج ارز و سرمایه هاي داخلی

راه اندازي ، نصب و آموزش توسط تیم فنی شرکت 

ارائه خدمات و پشتیبانی فنی در کمتر از 24 ساعت

تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه ها در کوتاه ترین زمان

کلیه تولیدات شرکت ماشین سازي آریان زاگرس داراي ضمـانت و خدمات پس از فـروش می باشد .

کیفیت حاصل تالش گروهی است نه تالش فردي ، کیفیت را از مهندسین ما بخواهید.

www.arianzagrosmachine.com
info@arianzagrosmachine.com

طراح ، مشاور و سازنده
ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندي

Anahita Intenational ukداراي تاییدیه
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دستگاه بسته بندي  ده توزین

تک توزین بسته بند ي دستگاه 
بسته بندي انواع مواد گرانولی شامل حبوبات،چاي،شکر،چیپس

سبزیجات،خشکبار،غالت حجیم شده، تافی و ...

عملکرد:الکترومکانیک 

برق مورد نیاز:3 فاز- 2کیلوولت  

وزن دستگاه: 1400 کیلوگرم  

سرعت بسته بندي دردقیقه:20-15   

وزن بسته (گرم):20-2000 گرم

طول بسته :5الی 30 سانتی متر 

عرض بسته : 5 الی 25 سانتی متر

ابعاد دستگاه:(ارتفاع×عرض×طول): 280×300×160

لفاف بسته بندي:سلفون.ترسبافون.سلفون صدفی.متاالیز. فویل آلمینیوم

Bopp . Opp

One Weigh Packaging Machine
Applications: all granular materials including grains.

 Beans. Potato chips. Tea . toffee . vegetables . dried . fruit . sugar and …

Function: electro mechanical 

Power consumption: 3 P _ 2 KW 

Packing speed (pr min):15-25

Machine weight (kg):1400

Packaging weight range : 20-2000 gr

The pocket length (cm):5-30

The pocket width(cm):5-25

Dimensions(L×W×U):1۶0×3٠0×280(cm)

Packing material: hardcover . nacreous hardcover 

. metalize . aluminum foil . Bopp. Opp and ...

بسته بندي انواع مواد گرانولی شامل حبوبات،چاي،قند،شکر،چیپس

سبزیجات،میوه خشک،خشکبار،غالت حجیم شده،تافی ،مواد فریزشده   
       و دارویی و شیمیایی               
                                              عملکرد:الکترو مکانیک           

                           برق مورد نیاز:3 فاز-2 کیلوولت     

                                                                             وزن دستگاه: 1560 کیلوگرم     
                                                                                   سرعت بسته بندي دردقیقه :15 -25                  

                                                                  وزن بسته (گرم) :20 -2000 گرم           

                                                                    طول بسته:5 الی 30 سانتی متر                                 
        عرض بسته : 5 الی 25 سانتی متر

 ابعاد دستگاه:(ارتفاع×عرض×طول): 280×320×170                               

                                                        لفاف بسته بندي:سلفون،ترسبافون،سلفون صدفی،متاالیز، فویل آلمینیوم
Bopp . Opp

Double Weigh  Packaging Machine 

Applications: all granular materials including grains. Beans.
 Potato chips. Tea . toffee . vegetables . dried . fruit . sugar .

 frozen material and chemical and pharmaceutical materials .
Function: electro mechanical 

Power consumption: 3 P _ 2 KW 
Packing speed(min):15-25
Machine weight(kg):1560

Packaging weight rang:20-2000 gr
The pocket length(cm):5-30
  The pocket width(cm):5-25 

Dimensions(L×W×U):170×320×280(cm)
Packing material: hardcover . nacreous hardcover .

 metalize . aluminum foil . Bopp. Opp and ...

4

دستگاه بسته بندي پودري
مخصوص بسته بندي انواع پودر، ادویه جات ، آرد و مواد دارویی و شیمیایی

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 1585 کیلو گرم

وزن بسته (گرم) : 10 - 1220 گرم

طول بسته : 5 الی 30 سانتی متر

عرض بسته : 5 الی 25 سانتی متر

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 295 × 150 × 195

لفاف بسته بندي : سلفون،ترسبافون،سلفون صدفی،متاالیز،فویل آلمینیوم . 

Bopp . Opp

Powder packaging machine
For packing powder, spices, flour, chemicals and pharmaceutical materials .

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _ 5/3KW 

Packing speed (min):15-45

Machine weight (kg):1585

Packaging weight rang :10-1220 gr

The pocket length (cm):5-30

T  he pocket width (cm):5-25 

Dimensions (L×W×U):195×150×295(cm)

Packing material: hardcover . nacreous hardcover .

 metalize . aluminum foil . Bopp. Opp and ...

دستگاه بسته بندي  حجمی
بسته بندي انواع مواد گرانولی شامل حبوبات ، غالت ، نمک کریستال 

پفک ، پودر شوینده وپاك کننده ، مواد دارویی و شیمیایی

عملکرد : الکترومکانیک

برق مورد نیاز : 3 فاز-3 کیلو وات

وزن دستگاه : 1120 کیلو گرم

وزن بسته (گرم) : 10 - 1180 گرم

طول بسته : 5 الی 30 سانتی متر

عرض بسته : 5 الی 25 سانتی متر

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 180 × 130 × 160

لفاف بسته بندي : سلفون ، ترسبافون، سلفون صدفی ، متاالیز، فویل آلمینیوم . 
Bopp . Opp

Volumetric granule packaging machine
Application: All granular materials including grains ,beans ,crystal salt

 ,snacks,detergents ,chemical & pharmaceutical materials.

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _  3KW 

Packing speed (min):15-35

Machine weight (kg):1120

Packaging weight rang :10-1180 gr

The pocket length (cm):5-30

T  he pocket width (cm):5-25 

Dimensions (L×W×U):160×130×180(cm)

Packing material: hardcover . nacreous hardcover

 . metalize  . aluminum foil . Bopp. Opp and ...

MAZ202

MAZ203MAZ205

MAZ204

ARIAN ZAGROS MACHINE CO
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دستگاه کیسه پرکن دو توزین

Bag Filling Machines

For filling of bulk materials such as raisins,

 sugar, figs, rice, sugar ... in sacks and cartons

Function: electromechanical  - Pneumatic

Weighing system : two digital weigher

Power consumption: 3 P _ 3KW 

Packing speed (pcs /min):5-10

Machine weight (kg):800

Bag weight :5-5 kg

Dimensions (L×W×U):160×130×250(cm)

6

مخصوص پر کردن انواع مواد گرانولی از جمله کشمش 

قند ، انجیر، برنج ، شکر، و ... در گونی و کارتن

سیستم توزین : دو توزین دیجیتال

برق مورد نیاز : 3 فاز - 3 کیلو وات

وزن دستگاه : 800 کیلو گرم

سرعت بسته بندي(کیسه و کارتن در دقیقه) : 5 -10

ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول) : 250 ×130× 160

وزن کیسه و کارتن : 5 - 50 کیلو گرم 

دستگاه قوطی پر کن چها رتوزین
  

Fill four jars weigh machine

Application: All granular materials including grains , beans ,Tea ,toffe ,

vegetables  ،dried fruit,sugar,chemical & pharmaceutical materials.

Function: electromechanical - Pneumatic

Power consumption: 3 P _ 2/5 KW 

Packing speed (pcs /min):10-35

Machine weight (kg):1100

Packaging weight range : 20-2000 gr ،Which may be reised up to 5000gr  

Dimensions (L×W×U):185:×145×290(cm)

Height with elevator (cm) : 320

For filling : plastic ,cardboard ,glass & metal cans

کاربرد: مخصوص پر کردن انواع مواد گرانولی شامل چاي ، سبزي و 

میوه خشک ، غالت حبوبات ، خشکبار، غالت حجیم شده ، قند و شکر و...

عملکرد : الکترومکانیک - پنوماتیک

برق مورد نیاز : 3 فاز -5/2 کیلو وات

وزن دستگاه : 1100 کیلو گرم

ابعاد دستگاه(ارتفاع × عرض × طول) : 290 × 145× 185

ارتفاع دستگاه با باالبر : 320 سانتی متر

وزن قوطی : 20 - 2000 گرم قابل افزایش تا 5000 گرم

قابل استفاده در : قوطی هاي پالستیکی ، مقوایی ، شیشه اي و فلزي

دستگاه  ق وطی پرکن تک توزین

عملکرد : الکترومکانیک - پنوماتیک

برق مورد نیاز : 3 فاز - 2 کیلو وات

وزن دستگاه : 1000 کیلو گرم

ابعاد دستگاه(ارتفاع × عرض × طول) : 250 × 120× 170

ارتفاع دستگاه با باالبر : 300 سانتی متر

وزن قوطی : 20 - 2000 گرم قابل افزایش تا 5000 گرم

قابل استفاده در : قوطی هاي پالستیکی ، مقوایی ، شیشه اي و فلزي

Filling jars single weigh machine
Application: All granular materials including grains , beans ,Tea ,toffee ,

vegetables  ،dried fruit,sugar,chemical & pharmaceutical materials.

Function: electro mechanical - Pneumatic

Power consumption: 3 P _ 2 KW 

Packing speed (pcs /min):5-10

Machine weight (kg):1000

Packaging weight range : 20-2000 gr ،Which may be reised up to 5000gr  

Dimensions (L×W×U):170×120×250(cm)

Height with elevator (cm) :300

For filling : plastic ,cardboard ,glass & metal cans

پرکن  حجمی دستگاه کیسه 

Bag Filling Machines

For filling of bulk materials such as raisins,

 sugar, figs, rice, sugar ... in sacks and cartons

Function: electromechanical 

Weighing system : Volumetric

Power consumption: 3 P _ 4 KW 

Packing speed (pcs /min):5-10

Machine weight (kg):300

Package weight range :2-20 kg ، which may be raised up to 50 kg

Dimensions (L×W×U):110×100 ×200(cm)

مخصوص پر کردن انواع مواد گرانولی از جمله کشمش 

قند ، انجیر ، برنج ، شکر، و ... در گونی و کارتن

عملکرد : الکترومکانیک 

سیستم توزین : حجمی

برق مورد نیاز : 3 فاز - 4 کیلو وات

وزن دستگاه : 300 کیلو گرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض × طول) : 200 ×100× 110

وزن بسته : 2 - 20 کیلوگرم قابل افزایش تا 50 کیلو گرم

کاربرد: مخصوص پر کردن انواع مواد گرانولی شامل چاي ، سبزي و 

میوه خشک ، غالت حبوبات ، خشکبار، غالت حجیم شده ، قند و شکر و...

MAZ301

MAZ302

MAZ307

MAZ308
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الواتور دستگاه 

Elevator machine
Application :transport of cereals ,wheat ,barley and all 

bulk materials to different heights

Function: electromechanical

Power consumption : 3 P _ 2KW 

Machine weight (kg):250 kg

Capacity : 1Ton per hour 

Length : According to Order

Width : 170 cm

Height : According to Order

دستگاه قوطی پر کن پودري

Powder cup filler machine
This machine is designed for filling the all kind of powder 

materials in the can.

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _ 3KW 

Packing speed (pcs /min):10-25

Machine weight (kg):1000

Packaging weight range : 20-2000 gr 

Dimensions (L×W×U):220×110 ×260(cm)

For filling : plastic ,cardboard ,glass & metal cans

مخصوص پر کردن انواع مواد پودري از جمله ادویه جات ، آرد

مواد داروئی ، قهوه و ... در قوطی

عملکرد : الکترومکانیک 

برق مورد نیاز : 3 فاز - 3 کیلو وات

وزن دستگاه : 1000 کیلو گرم

ابعاد دستگاه(ارتفاع × عرض × طول) : 260 ×110× 220

وزن قوطی : 20 - 2000 گرم 

قابل استفاده در : قوطی هاي پالستیکی ، مقوایی ، شیشه اي و فلزي

بوجاري دستگاه 
مخصوص بوجاري انواع حبوبات ، برنج ، خشکبار، غالت 

دانه هاي روغنی ، بذر سبزیجات

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز- 5 کیلو وات

وزن دستگاه:  800 کیلوگرم

ظرفیت دستگاه: 500-1000 کیلو گرم در ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (240×140×310)

موارد استفاده:جدا کننده ي گرد و غبار و اجسام سبکتر مانند 

کاه و ناخالصی هاي  درشت و ناخالصی هاي ریز

Grain sifter machine

For winnowing of grains, rice, nuts, grains, oilseeds, vegetable seed

the compact design and low noise is main advantage of this machine .

function: electromechanical 

power consumption : 3 P_5 kw

machine weigh :800 kg

Capacity :500-1000 per hour 

Dimensions (L.W.H) : (310×140×240) 

Uses: Separation of dust and impurities lighter objects 

such as split and straw

کاربرد: انتقال حبوبات ، گندم ، جو و کلیه ي مواد گرانولی تا ارتفاع مختلف

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 250 کیلو گرم

ظرفیت : 1تن در ساعت

طول : طبق سفارش 

عرض : 170 سانتی متر

ارتفاع : طبق سفارش

MAZ309MAZ401

MAZ404 دستگاه پرکن مایعات 
مخصوص پر کردن انواع مایعات غلیظ و رقیق

عملکرد : الکترومکانیک 

برق مورد نیاز : 3 فاز - 4 کیلو وات

وزن دستگاه : 700 کیلو گرم

نازل هاي استیل 304 نگیر

مخزن 200 لیتري استیل 304 نگیر

تابلو برق از جنس استنلس استیل

Liquid filling machines

For filling all kinds of liquids

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _ 4KW 

Machine weight (kg):700

304stainless steel nozzle is not

200 liter stainless steel tank is 304

Distribution of stainless steel

MAZ306

ARIAN ZAGROS MACHINE CO
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دستگاه نوار نقاله دستچین
این نوار نقاله مخصوص دستچین انواع حبوبات طراحی گردیده سرعت 

متغیر نوار و ویبراتور قابل تنظیم است و به اپراتور اجازه میدهد 

تا به آسانی و با سرعت باال عملیات دستچین را انجام دهد

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز-1 کیلو وات

وزن دستگاه:  290 کیلوگرم

ظرفیت دستگاه: 350-400 کیلو در ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (160×50×420)

Inspection conveyor

This conveyor belt is designed for inspection grains

 before polishing and packing the variable 

speed of belt and vibrator help operator to work easy.

Function: electromechanical

Power consumption: 3 P , 1kw 

Machine weight: 290 kg

Machine capacity:350-400

Dimensions(L×W×H) : (420×50×160) 

دستگاه پولیش
مخصوص پولیش انواع حبوبات با سرعت 

باال ، کیفیت مطلوب و کاربري آسان

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز- 1 کیلو وات

وزن دستگاه:  190 کیلوگرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (160×140×190)

Grain polishing machine
Designed for polishing all kinds of grains before packing it 

the easy operation and high quality of production are 

main advantage of this machine

Function: electromechanical

 Power consumption: 3P_ 1 kw

Machine weight: 190 kg

Dimensions: (L.W.H) : (190×140×160)

باالبر کاسه اي
مخصوص انتقال مواد گرانولی به دستگاه بسته بندي و بوجاري با مخزن ثابت

عملکرد:الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز-7/3 کیلو وات

وزن دستگاه:150  کیلوگرم

ارتفاع: طبق سفارش

ظرفیت دستگاه: 600-700 کیلو در ساعت

Bowl Elevator 

This Elevator is designed for transferring granular

 materials to packaging machines and sifter machine.

Function: Electromechanical 

Power consumption: 3P - 3.7 kw

Machine weigh: 150 kg

Height: according to order 

Machine capacity (Psc/hour) : 600-700 
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بوجاري دستگاه 
مخصوص بوجاري انواع حبوبات،برنج و خشکبار

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز- 2 کیلو وات

وزن دستگاه:  450 کیلوگرم

ظرفیت دستگاه: 500-450 کیلو در ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (250×150×200)

موارد استفاده:جدا کننده ي گرد و غبار و اجسام سبک،ناخالصی هاي درشت و  ریز  

 Grain sifter machine
This grain sifter is designed for sifting the different kinds of grains .

the compact design and low noise is main advantage of this machine .
function: electromechanical 

power consumption : 3 P_ 2 kw
machine weigh : 450 kg

Capacity :450-500  per hour 
Dimensions (L.W.H) : (200×150×250) 

Uses: Separation of dust and impurities lighter objects
 such as split and straw

ویژه انتقال مواد پودري به دستگاه بسته بندي
عملکرد:اتوماتیک

برق مورد نیاز: 3 فاز- 1کیلو وات
وزن دستگاه: 130 کیلوگرم

ارتفاع: 300 سانتی متر
ظرفیت مخزن: 120 کیلوگرم

سیستم انتقال : ماردون حلزونی
مخصوص انتقال:انواع پودر، ادویه و دارویی وشیمیایی

باالبر پودري 

Steel  Powder Elevator  

It Used for carring up materials to the tank of powder 

packing machineFunction: electromechanical 

Power consumption: 3 P , 1 kw

Machine weigh: 130 kg 

Height:300 cm

Tank Capacity : 120 kg

For transferring: all kinds of powder , flour , spices and etc Zباالبـر 

ویژه انتقال مواد گرانولی به دستگاه بسته بندي

عملکرد:اتوماتیک

برق مورد نیاز: 3 فاز- 7/3 کیلو وات

وزن دستگاه: 745 کیلوگرم

ارتفاع: طبق سفارش

ظرفیت مخزن: 100 کیلوگرم

مخصوص انتقال: حبوبات ، غالت ، سبزیجات وانواع مواد گرانولی  

  Z Elevator

Z Elevator is used for transferring granular substances to packaging 

machine 

Function: electromechanical  

Power consumption: 3 P - 3.7 kw

Machine weigh: 745 kg

Tank capacity: 100 kg 

Height: according to order 

For transferring: grains , beans , dried vegetable , dried fruit and sugar  

MAZ401

MAZ403

MAZ405

MAZ101

MAZ103

MAZ104
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دستگاه خشک کن کانتینیوس ( نوار پیوسته )
مخصوص خشک کردن میوه جات ، سبزیجات ، کشمش ، گیاهان دارویی ، گرانول هاي معدنی و شیمیایی 

Continuous Drier
For drying fruits, vegetables, raisins, barberry, herbs, tea, barley,

 variety of platforms, poultry feed, mineral and chemical granules

gas burner or diesel

A separate electrical cabinet

Equipped with temperature control system

Function: electro mechanical 

Power consumption: 3 P _ 10 , 12  ,15 KW 

Machine weight (kg):4600 kg

Dimensions (L×W×U) :1070×200×210 (cm)

داراي مشعل گازي یا گازوئیلی
داراي تابلو برق مجزا و مجهز به سیستم کنترل دما

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 4600 کیلو گرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 210 × 200 ×1070

دستگاه خشک کن دو کابین

Dryer Double Cab
For drying fruits, vegetables, grains, herbs, tea, barley,

 poultry feed, mineral and chemical 

Function: electro mechanical 

Power consumption:1 & 3 P _  4KW 

Machine weight(kg):400 kg

Dimensions(L×W×U):200×100×270(cm)

مخصوص خشک کردن میوه جات ، سبزیجات ، صیفی جات ، غالت ، گیاهان دارویی 
عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 400 کیلو گرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 270 × 100 ×200
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دستگاه خش ککن تک کابین
مخصوص خشک کردن میوه جات ، سبزیجات ، صیفی جات ، غالت ، گیاهان دارویی

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 300 کیلو گرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 270 × 100 ×100

Dryer single cabin
For drying fruits, vegetables, grains, herbs, tea, barley,

 poultry feed, mineral and chemical 

Function: electro mechanical 

Power consumption:1 & 3 P _ 2 KW 

Machine weight (kg):300 kg

Dimensions (L×W×U):100×100×270 (cm)

اسالیسر دستگاه 
مخصوص اسالیس سیب زمینی ، قارچ ، ریشه کرفس ، پیاز، گوجه فرنگی ، میوه جات و...

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز- 5/1 کیلو وات

وزن دستگاه:  160 کیلوگرم

ظرفیت دستگاه: 1 تن درساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (130×80×110)

دستگاه شستشو اتوماتیک
مخصوص سبزیجات ریشه اي و میوه

عملکرد:الکترومکانیک 

برق مورد نیاز:3 فاز- 2/5 کیلووات  

وزن دستگاه: 120 کیلوگرم  

ابعاد دستگاه:(ارتفاع×عرض×طول): 200×70×120

Automatic wash machine

For root vegetables and fruit

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _2/5 KW 

Machine weight (kg) :120

Dimensions (L×W×U) :120×70× 200(cm)

Capacity (pcs /hour) : 400-800 

جهت سورت میوه جات،سیب زمینی و صیفی جات

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز:3 فاز- 2 کیلو وات

وزن دستگاه:  380 کیلوگرم

ظرفیت دستگاه: 700-500 کیلو در ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (140×120×200)

Sorting machine

For sorting potatoes . fruits and vegetables.

Function: electromechanical

Power consumption: 3 P_2kw

Machine weight: 380 kg 

Machine capacity: 500-700  (Psc /hour)

Dimensions  (L.W.H) : (200×120×140)

دستگاه سورتینگ 

Slicer machine
For slicing potato , mushrooms , carrots , celery root ,

garlic , onion , tomato , olives , radishes , fruit , and …

Function: electromechanical

Power consumption: 3 P_1/5kw

Machine weight: 160 kg 

machine capacity: 1 (ton/hour)

Dimensions : (L.W.H) : (110×80×130)

  

MAZ418

MAZ100

MAZ210 MAZ320

MAZ321

MAZ418
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نوار آبگیر ( از جنس استیل )

Sluice steel band

For dewatering and rinse fruit and vegetables

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _ 1/5 KW 

Machine weight (kg):320

Dimensions (L×W×U):420×65×100(cm)

Capacity (pcs /hour) : 500-700 

مخصوص آبگیري و آبکشی میوه و سبزیجات

عملکرد:الکترومکانیک 

برق مورد نیاز:3 فاز- 5/1 کیلووات  

وزن دستگاه: 320 کیلوگرم  

ابعاد دستگاه:(ارتفاع×عرض×طول): 100×65×420

مخصوص آبگیري سبزیجات بعد از مراحل شستشو و آبکشی

عملکرد:الکترومکانیک 

برق مورد نیاز: تک فاز یا 3 فاز- 1/5 کیلو وات  

وزن دستگاه: 120 کیلوگرم  

 ابعاد دستگاه:(ارتفاع×عرض×طول): 105×85×185

Centrifuge

For the dehydration of vegetables after washing process

Function: electro mechanical 

Power consumption: 1 -3 P _ 5/1 KW 

Machine weight (kg) :120

Dimensions (L×W×U):185×85×105(cm)

Capacity (pcs /hour) : 500-700 

دستگاه آبگیر سانتري فیوژ

سبزیجات دستگاه خردکن 

Crushing vegetables

For crushing leafy vegetables, cabbage, lettuce, celery and ...

Function: electromechanical 

Power consumption:1 & 3 P _5 /1 KW 

Machine weight (kg):200 kg

Capacity : 300 – 500 - 1 ton per hour (variable)  

Dimensions (L×W×U) :170× 100× 150(cm)

مخصوص خرد کردن سبزیجات برگی ، کلم ، کاهو ، کرفس و ...

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 200 کیلو گرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 150× 100 ×170

مخصوص بسته بندي چاي و گیاهان دارویی

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز-  2 کیلو وات

وزن دستگاه:  330 کیلوگرم

ظرفیت دستگاه:  60- 40 بسته دردقیقه

ظرفیت مخزن: 12 کیلوگرم

وزن بسته: 2 گرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (150×48×75)

Tea-bag packing machine

For packing tea and herbal medicine 

Function: electromechanical

Power consumption: 3 P_2kw

Machine weight: 330 kg 

Capacity (pcs /min) : 40 - 60

Tank capacity: 12 kg

Package weigh range: 2 gr

Dimensions (L.W.H) : (75×48×150)

بسته بندي چاي کیسه ا ي ( تی بگ ) دستگاه 

نوار جلوي بسته بندي 
عملکرد:الکترومکانیک

برق مورد نیاز: 3 فاز-1 کیلو وات

وزن دستگاه: 100 کیلوگرم

مخصوص انتقال: انواع محصوالت بسته بندي شده

ابعاد دستگاه (ارتفاع×عرض×طول) : (240×120×100)

Portal conveyor belt with double steel sides

Portal conveyor belt with double steel sides is used 

for transferring packages

Function: Electromechanical 

Power consumption: 3 P , 1 kw

Machine weight: 100 kg

Dimensions (L×W×H) : (100×200×240)

For transferring: All kinds of packed products   

Blancher
For blanching and washing fruits, vegetables,

 potatoes, mushrooms and ...

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _ 2 KW 

Machine weight (kg) :320 kg

Capacity :500-1000 per hour 

Dimensions (L×W×U) :210×100×170 (cm)

مخصوص بالنچ و شستشو میوه جات ، سبزیجات ، سیب زمینی ، قارچ و ...

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 320 کیلو گرم

ظرفیت : 500- 1000 کیلو در ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 170 × 100 ×210

MAZ503

MAZ211

MAZ506

MAZ610

MAZ220

MAZ420دستگاه بالنچر ( ا زجنس استیل)
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دستگاه شرینگ پک

Shrink Pack

It Ability is packing different forms and demensions with easy carry and

 movment  , Low power consumption and easy exchange elements.

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _  3 KW 

Machine weight (kg) : 390 kg

Capacity :200-250 per hour 

Dimensions (L×W×U) :360×170×210 (cm)

توانایی بسته بندي و شیرینک محصوالت در ابعاد و اشکال مختلف 

و قابلیت جابجایی و حمل و نقل آسان.

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 390 کیلو گرم

ظرفیت : 200- 250 بسته  در ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 210 × 170 ×360

دستگاه بادکن بطري
سه کویته فول اتوماتیک شامل :

Oven، باد کن ، باالبر بطري و باالبر پریفرم

کمپرسورمورد نیاز اسکرو بوستر5/4 متر مکعب

چیلر مورد نیاز 5 تن

سرعت دستگاه 3000 عدد بطري در ساعت 

 ابعاد دستگاه (ارتفاع× عرض × طول ) : 450 × 450 × 350 

Automatic Pet Bottle Blowing

Machine with three cavity 

Including : Oven , Bottle lifter , Bottle Blowing and Preform Elevator

Chiller required 5 tons

Speed M  achine : 3000 bottles per hour

Power consumption: 3 P _ 14 & 28 KW  Variable

Dimensions (L×W×U):350×450×450(cm)

دستگاه استرچ پالت
مخصوص بسته بندي و سلفون کشی انواع پالت در ابعاد مختلف

عملکرد:الکترومکانیک 

 برق مورد نیاز:3 فاز-3 کیلووات  

حداکثر وزن جهت بسته بندي : 2000 كيلو گرم

قطر سطح چرخنده : 1500 ميليمتر

ارتفاع لفاف بندي : 2100 ميليمتر

Pallet device

For packing pallets in different dimensions

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _ 3KW 

The maximum package weight: 2000 kg.

The diameter of the rotor: 1500 mm

Wrapping height: 2100 mm
دستگاه آسیاب ادویه جات

عملکرد: الکترومکانیک

برق مورد نیاز:  3 فاز- 10 کیلو وات

وزن دستگاه:  350 کیلوگرم

ظرفیت دستگاه:  400-500  کیلودرساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع×طول×عرض) : (210×75×180)

Spice mill machine 

Function: electromechanical

Power consumption: 3 P_10kw

Machine weight: 350 kg

Machine capacity (|Psc/hour) : 400-500

Dimensions : (L×W×H) : (180×75×210)

MAZ212

Devices Homomixer

For mixing and blending  powder products

Function: electromechanical 

Power consumption: 3 P _ 3KW 

Machine weight (kg):260

Dimensions (L×W×U):250×105×110(cm)

Capacity :100 liters – 200 liters – 600 liters , .…,  – 5000 liters 

دستگاه میکسر بلندر
مخصوص میکس و ترکیب کردن انواع محصوالت پودري

عملکرد:الکترومکانیک 

برق مورد نیاز:3 فاز-3 کیلووات  

وزن دستگاه: 260 کیلوگرم  

ابعاد دستگاه:(ارتفاع×عرض×طول): 110×105×250

ظرفیت : 100 لیتر -200 لیتر-600 لیتر و ...  5000 لیتر (قابل تغییر)

MAZ230

MAZ1000

MAZ240

MAZ636
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غبارگیر

برش قند

خردکن قند

سرند قند

Automatic machine crushing sugar
Cut Type: Disc  - 40 blades 

Contains : screening ,cutting ,crushing

Function: electromechanical  

Power consumption: 1& 3 P _  4/5KW 

Machine weight (kg):830

Dimensions (L×W×U) :270×110× 120(cm)

Capacity: 8tons in 8hours

جهت خرد کردن قند کله و کلوخ در اندازه هاي متفاوت

شامل : سرند ، برش ، خرد کن
عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 830 کیلو گرم
ظرفیت : 8 تن در 8 ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 120 × 110 ×270
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MAZ709دستگاه خرد کن قند 40 تیغ( اتوماتیک)
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دستگاه تفت

Flavoring machine

For roasted nuts ,roasted and salted nuts such 

as seeds ,almonds ,hazelnuts ,pistachios... 

Function: electromechanical

Power consumption:1& 3 P _ 5/2 KW 

Machine weight (kg):500 kg

Capacity : 1000 – 4000 kg per 8 hour 

Dimensions (L×W×U):210×100×210 (cm)

مخصوص تفت آجیل ، برشته و شور کردن انواع آجیل از قبیل

تخمه ، بادام ، فندوق ، پسته و... 

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 500 کیلو گرم

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 210 × 100 ×210

Flavoring machine

Specific taste with salt water ,angelica ,lemon juice ,vinegar ,

etc .Vtkhmh for a variety of nuts ,pistachios and dried fruit

Function: electromechanical

Power consumption:1& 3 P _ 2KW

Machine weight (kg):220 kg

Capacity : 500 kg per hour

Dimensions (L×W×U):210×100×210 (cm)

مخصوص طعم زنی با آب نمک ، گلپر، لیمو، سرکه و .. براي انواع آجیل و خشکبار 

عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 220 کیلو گرم

ظرفیت : 500 کیلو در ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 210 × 100 ×210

MAZ605

MAZ610دستگاه طعم زن( لووك)

( اتوماتیک) دستگاه خردکن قند2 تیغ

Automatic machine crushing sugar

Cut Type: Disc  - 2 blades 

Contains : screening ,cutting ,crushing

  Function: electromechanical  

Power consumption: 1& 3 P _ 4 KW 

Machine weight (kg):610

Dimensions (L×W×U):180 ×95×110(cm)

Capacity: 3tons in 8hours

دستگاه خرد کن قند (اتوماتیک)
جهت خرد کردن قند کله و کلوخ در اندازه هاي متفاوت

شامل : سرند ، برش ، خرد کن
عملکرد : الکترومکانیک

وزن دستگاه : 610 کیلو گرم
ظرفیت : 3 تن در 8 ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 110 × 95 ×180

MAZ706

MAZ708 دستگاه خرد کن قند 40 تیغ (نیمه اتوماتیک)
جهت خرد کردن قند کله و کلوخ در اندازه هاي متفاوت

نوع برش : دیسکی-40 تیغ

شامل : سرند ، برش ، خرد کن

عملکرد : الکترومکانیک

برق مورد نیاز : تک فاز یا 3  فاز-8کیلو وات

وزن دستگاه : 700 کیلو گرم

ظرفیت : 5 تن در 8 ساعت

ابعاد دستگاه (ارتفاع ×عرض ×طول) : 120 × 110 ×260

40semi-automatic blade crushing sugar
Cut Type: Disc  -  40blades 

Contains : screening ,cutting ,crushing

Function: electromechanical  

Power consumption: 1& 3 P _ 8KW 

Machine weight (kg):700

Dimensions (L×W×U):260×110×120(cm)

Capacity:5 tons in 8hours
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میز استیلنوار نقاله جلوي بسته بندي وان گلگیر وان شستشو و ضدعفونی وان آبکشی خشک کن کابینتی باالبر Zبسته بندي چهار توزین

خط خشک کن سبزیجات

نوار استیل آبگیردستگاه سانتري فیوژ

دستگاه سورتینگنوار نقاله جلوي بسته بندي Z باالبر نوار استیل آبگیراسالیسربسته بندي چهار توزین میز استیل خشک کن کانتینیوس وان شستشو و ضدعفونی باالبر خشک کن

خط خشک کن،چیپس میوه و بسته بندي خط کامل تصفیه و بسته بندي حبوبات

باالبر کاسه اي باالبر کاسه اي دستگاه بوجاري نوارنقاله دستچین باالبر کاسه اي پولیش Z باالبر بسته بندي چهار توزین نوار نقاله جلوي بسته بندي

خط تولید قند شکسته با بسته بندي توزین دار

Z باالبر دستگاه خردکن قند 42 تیغبسته بندي چهار توزیننوار نقاله جلوي بسته بندي
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باالبر Zبسته بندي چهار توزیننوار نقاله جلوي بسته بندي Z باالبر شرینک پکدستگاه بسته بندي تی بکقوطی پرکن 4 توزیندستگاه شرینگ

خط بسته بندي چاي داخل سلفون و قوطی

باالبر Zبسته بندي چهار توزیننوار نقاله جلوي بسته بندي Z دستگاه تفت دستگاه باالبر پودري دستگاه طعم زن (لووك)باالبر

خط تفت ، شورکن و بسته بندي خشکبار

دستگاه سرند دستگاه خشک کن آجیل

خط بسته بندي سلفون و قوطی ادویه جات

باالبر Zنوار نقاله جلوي بسته بندي دستگاه آسیاب دستگاه باالبر پودري قوطی پرکندستگاه شرینگ میکسر بلندردستگاه بسته بندي پودري

باالبر Zنوار نقاله جلوي بسته بندي دستگاه سورتینگدستگاه اسالیسرنوار استیل آبگیرتانک روغنبسته بندي چهار توزین دستگاه بالنچر دستگاه فر پخت دستگاه طعم پاش

خط تولید چیپس سیب زمینی

دستگاه پوست کن پیوسته


