
 



             
 

          

    Dates Machin              

    

خرماخط سورتینگ ماشین آالت   
              

                        
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   نوار سورت دوالین      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  بقه مجهز به سیستم طنوار سورتینگ دو

 و نوار زیرین آشغالگیر روشنایی

  مناسب برای خط سورت و جداسازی گریدهای

               خرما

                      
       تن در ساعت 5/1:  ظرفیت تولید     

         ابعاد: متغیر

                        دارای ضمانت و خدمات پس از فروش       

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         - :کارکرد   میزسورت استیل لبه دار      

یا گالوانیزهاستیل  :جنس                  

                      

      

  میز سورت لبه دار از جنس استیل یا ورق

 نگ الکترواستاتیکگالوانیزه با پوشش ر

  مناسب برای تمیز کردن و روغن زدن خرما و دیگر

               محصوالت کشاورزی

                      
      -     

90×190ابعاد:   
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         - :کارکرد   میز سورت پانچ یا مشبک      

یا گالوانیزهاستیل  :جنس                  

                      

      

 از جنس استیل یا ورق  میز سورت پانچ یا مشبک

 نگ الکترواستاتیک گالوانیزه با پوشش ر

 برای آشغالگیری و شستشوی خرما مناسب 

              

                      
      -     

190×90×00ابعاد:   
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         - :کارکرد   میز استیل معمولی      

یا گالوانیزهاستیل  :جنس                  

                      

      

  میزهای استیل معمولی در ابعاد مختلف ساخته

 شده و قابلیت جابجایی آسان را دارد.

 بسته بندی خرما در کارگاه های  مناسب برای

               بسته بندی

                      
      -     

190×90×00ابعاد:   
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              

    www.datemachin.ir   
کیفیت و کارایی برتر را از ما بخواهید...   

  

 



 

            
 

          

    Dates Machin              

    

خرماسورتینگ  خط ماشین آالت  
              

                        
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   نوار نقاله سورت      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  یا بازبینی خرما  نوار نقاله سورتینگ 

 جهت انتقال  خرما مناسب برای خط سورتینگ

 محصول به بخش بسته بندی

              

                      
       متناسب با سفارش ظرفیت تولید :     

         ابعاد: متغیر

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
و نیمه  اتومات :کارکرد   آشغالگیر خرما      

 اتومات
        

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

 ار نومجهز به ویبراتور و  دستگاه آشغالگیر خرما

 برای جداسازی نخالهزیرین 

 در کارکاه های  خرمابرای تمیز کردن  مناسب

               خانگی و صنعتی

                      
       کیلو در روز 500:  حداقل ظرفیت تولید     

         ابعاد: متغیر

                            دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
و نیمه  اتومات :کارکرد   روغن زن خرما      

 اتومات
        

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه روغن زن یا پارافین زن خرما 

 ی خط سورتینگ خرماهای تر و خشکمناسب برا 

              

                      
       کیلو در روز 500:  حداقل ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   گردگیر خرما      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه گردگیر یا غبارگیر خرما مجهز به سیستم

حوله مرطوب، جایگزین دستگاه های شستشو در 

 کارگاه های صنعتی

  های تر و خشکخرماتمیز کردن مناسب برای               

                      
       تن در ساعت 5/1:  ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                             

    www.datemachin.ir   
 -                 کیفیت و کارایی برتر را از ما بخواهید...

 



             
 

          

    Dates Machin              

    

خرماسورتینگ  خط ماشین آالت  
              

                        
    

 
 

                  
لکترومکانیکا :کارکرد   باالبر خرما                

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  باالبرهایZ  شکل 

  انتقال خرما به بخش سورتینگ و مناسب برای

 توزین

              

                      
       متناسب با سفارش ظرفیت تولید :     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   سیستم دو توزین اتومات      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  10تا  4در دستگاه توزین اتوماتیک، خرما از وزن 

کیلوگرم با سیستم دو توزین، اندازه گیری و 

 بصورت فله داخل کارتن ریخته می شود.

              

                      
       تن در ساعت 5/1:  ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه سورتینگ خرما      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه سورتینگ خرما برای جداسازی سه سایز

A,B  وC 

  مناسب برای خط سورت و بسته بندی خرما در

               کارگاه های صنعتی

                      
       تن در ساعت 5/1:  ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   نوار نقاله مجهز به گردگیر خرما      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  نوار نقاله های سورت و بازبینی خرما مجهز به

 فرچه های گردگیر برای تمیز کردن خرما

 قابلیت تنظیم ارتفاع و دور چرخش 

              

                      
       متناسب با سفارش ظرفیت تولید :     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              

     www.datemachin.ir        ...1                  کیفیت و کارایی برتر را از ما بخواهید 

             
 

          

 



    Dates Machin              

    

خرمابسته بندی  خط ماشین آالت  
              

                        
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه شیارزن خرما      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  تیغه  30دستگاه برش طولی یا شیارزن، دارای

 برش بوده و خرما را از طول برش می دهد.

  مناسب برای جداسازی هسته خرماهای خشک و

               نیمه خشک

                      
       کیلوگرم در یک شیفت  5000:  ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         پنوماتیک :کارکرد   دستگاه پرس خرما یک جک      

یا گالوانیزهاستیل  :جنس                  

                      

      

  پرس در 15- 00دستگاه پرس خرما یک جک قابلیت

 دقیقه را دارد و برای کارگاه های کوچک مناسب است

  قابلیت تعویض قالب و سرقالب متناسب با اندازه

 کارتن
              

                      
       مناسب کارگاه خانگی ظرفیت تولید :     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         پنوماتیک :کارکرد   دستگاه پرس خرما دو جک      

یا گالوانیزهاستیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه پرس خرما دو جک با پمپ باد کار می کند

 و قابلیت پرس همزمان در دو طرف را دارد.

  مناسب برای پرس کردن خرماهای کبکاب و

               شاهانی در کارگاه های بزرگ

                      
       تن در روز 10-0:  ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه پرس اتومات      

قالب جنس         : PVC         

                      

      

  دستگاه پرس خرما اتوماتیک دارای قالب های

PVC 
  نگیر  403و جنس شاسی  از پروفیل استیل

 صنایع غذایی است.
              

                      
       ابعاد میز پرس:      عدد در دقیقه 10:  ظرفیت تولید

سانت 170×05×55  

        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              

    www.datemachin.ir   
 1                          کیفیت و کارایی برتر را از ما بخواهید...

 

  

 



 

             
 

          

    Dates Machin              

    

خرمابسته بندی  خط ماشین آالت  
              

                        
    

 
 

                  
         دستی :کارکرد   دستگاه مینی پک دستی      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

 مینی پک دستی کابینی دوخت سرامیکی و مگنت 

 دارای سیستم تابلو دیجیتال و برق تک فاز 

 دارای قابلیت تنظیم ارتفاع 

  مناسب برای شیرینگ کردن کارتن های کوچک               

                      
       بسته در  300-400:  ظرفیت تولید

 ساعت

ابعاد فرم دوخت:     

میلی متر 540×450  

        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
اتوماتنیمه  :کارکرد   دستگاه مینی پک تونلی                

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

 مینی پک تونلی دارای برد دیجیتال و برق تکفاز 

 دارای قابلیت تنظیم ارتفاع 

 مناسب برای شیرینگ کردن کارتن های خرما 

             

                      
       ابعاد فرم دوخت:      بسته در ساعت 500:  ظرفیت تولید

میلی متر 550×300  

        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه شیرینک پک اتومات      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  شیرینگ پک تونلی اتوماتیک مناسب برای

شیرینک کردن کارتن های بزرگ خرما، مرکبات، 

 حلوا ارده، دوغ و انواع نوشیدنی ها و ...

 دارای قابلیت تنظیم حرارت و سرعت               

                      
       ابعاد دهانه:     بسته در ساعت 500:  ظرفیت تولید 

سانت 55×35   

        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه بسته بندی پیلوپک      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه بسته بندی تک نفره یا پیلوپک مجهز به

 PLCسیستم 

  مناسب برای بسته بندی انواع خرما، گز، شکالت

               و ...

                      
       ابعاد تقریبی:      بسته در دقیقه 000تا  90:  ظرفیت تولید

سانت 50×00×300  

        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              

    www.datemachin.ir       ...کیفیت و کارایی برتر را از ما بخواهید                   . 
 

 



             
 

          

    Dates Machin              

    

خرمابسته بندی  خط ماشین آالت  
              

                        
    

 
 

                  
(دستگاه تری سیلر )سیل وکیوم       اتوماتنیمه  :کارکرد             

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

 دستگاه  سیل وکیوم نیمه اتومات با میز روتاری 

  دارای بسته بندی به صورت سیل ساده و با

 تزریق گاز

 دارای قابلیت تعویض قالب ها               

                      
       ابعاد:      سیکل در دقیقه 5الی  3: سرعت دستگاه

متر 5/1×0/1×0/1  

        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه تری سیلر )سیل وکیوم(      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه  سیل وکیوم اتومات  مجهز به سیستم

 و تزریق گاز و قابلیت تعویض قالب هاوکیوم 

  ،مناسب برای بسته بندی انواع خشکبار و خرما

               سبزیجات، برخی محصوالت لبنی و ...

                      
       ابعاد:     بسته در ساعت 1000-1000:  ظرفیت تولید 

0/7×9/0×1/0  

        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         دستی :کارکرد   دستگاه تزریق شیره دستی      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه تزریق شیره دارای پمپ باد 

  مناسب برای خط بسته بندی خرما کبکاب و

 شاهانی جهت تزریق شیره دستی

              

                      
       متناسب با سرعت اپراتور ظرفیت تولید :     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه تزریق شیره اتومات      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  دستگاه تزریق مایعات  جهت افزودن شیره خرما

 با کارکرد اتوماتیک

 مجهز به چشم فتوسل 

 قابلیت تنظیم ارتفاع و تنظیمات خودکار               

                      
       متناسب با سفارش ظرفیت تولید :     

متر 5/0×1ابعاد:   
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              

     www.datemachin.ir   
 .                        کیفیت و کارایی برتر را از ما بخواهید...

             
 

          

 



    Dates Machin              

    

خرماتولید  خط ماشین آالت  
              

                        
     

 

                  
         اتومات :کارکرد   خط کامل تولید شیره خرما      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  خط کامل تولید شیره خرما صنعتی شامل دستگاه

های : بج دو مرحله، الواتور، پری هیتر، هسته گیر 

خرما، مخزن ذخیره، فیلتر پرس، دیگ پخت و بخار 

               و تاسیسات

                      
       تن در روز 0:  حداقل ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   خط کامل تولید خمیر خرما پاستوریزه      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  : خط کامل تولید خمیر خرما شامل دستگاه های

 پخت تونل پخت، تونل به خرما انتقال باالبر

 مخزن خرما، گیر هسته پخت، دیگ خرما،

               میکسر و دریافت

                      
       تن در روز 0:  حداقل ظرفیت تولید     

 ابعاد: متغیر
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
         اتومات :کارکرد   دستگاه شستشو و خشک کن      

نگیر 403استیل  :جنس                  

                      

      

  نازل جهت شستشوی دوشی،  30این خط شامل

مخزن آب، تونل خشک کن مجهز به سیستم 

 تنظیم درجه حرارت و فن های دمنده

               

                      
       تن در ساعت 1:  ظرفیت تولید     

متر 5/3×1ابعاد:   
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              
    

 
 

                  
      

خرما بندی بسته تا سورت کامل خط  
         اتومات :کارکرد  

        
نگیر 403استیل  :جنس          

                      

      

 سورتینگ، باالبر، های دستگاه:  شامل خط این 

 نوار و توزین سیستم خرما، گردگیر بازبینی، نوار

 کارتن ترافیک

              

                      
       تن در ساعت 5/1:  ظرفیت تولید     

متر 4×3×05ابعاد خط:   
        

                           دارای ضمانت و خدمات پس از فروش             

                      

                      
                                              

     www.datemachin.ir   
 .             کیفیت و کارایی برتر را از ما بخواهید...

 

 

 



 

 


