
 دستگاه تولید کاله آکاردئونی

فرا صوت تجهیز ایرانیان
(ایران التراسونیک)
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به روش و  اتوماتیک  تمام  به صورت  یکبارمصرف  آکاردئونی  کاله  تولید  قابلیت   این دستگاه 
 التراسونیک را دارد. دستگاه دارای دو مرحله ی دوخت التراسونیک و یک مرحله ی برش کاله می باشد
 که موجب تولید محصول نهایی بدون نیاز به فرایند ثانویه بر روی محصول می شود. به منظور کنترل
قابلیت که  است  شده  ساخته  و  طراحی  رولگیر  بخش  کاله،  دستگاه  اولیه ی  مواد   تغذیه ی 
 تنظیم پارچه و کش را مهیا می سازد. برای دوخت کاله از سیستم دوخت التراسونیک استفاده
این دستگاه با  کار  تولید می شود.  رفتن کیفیت محصول و سرعت  باال  باعث   شده است که 

بسیار آسان است و سرعت دستگاه و سایز محصول قابل تنظیم می باشد
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فرا صوت تجهیز ایرانیان
(ایران التراسونیک)

موارد مصرف کاله آکاردئونی

آشپزخانه ها و رستوران ها
کارگاه ها و کارخانجات

مراکز بهداشتی و بیمارستان ها
صنایع غذایی و دارویی

آزمایشگاه ها و اتاق تمیز
آرایشگاه ها و سالن زیبایی

مشخصات فنی دستگاه

ابعاد دستگاه

وزن دستگاه

برق مصرفی

توان مصرفی

مواد اولیه مصرفی

عرض پارچه مصرفی

گرماژ پارچه مناسب

برق تک فاز

پارچه اسپان باند و کش

سانتیمتر ۴۰۰×۱۳۰×۸۵

کیلوگرم۸۰۰

سانتیمتر۴۵-۴۸

گرم۹-۱۳

کیلو هرتز۲۰

کیلو وات۲

کیلووات۳

فرکانس نامی

توان نامی

مشخصات فنی دستگاه

مشخصات سیستم التراسونیک

دارای قابلیت تنظیم سرعت تولید

دارای ریموت کنترل برای راحتی کارکرد اپراتور

دارای سنسور کنترل کش برای به حداقل رساندن دورریز مواد اولیه

دارای شمارنده تعداد کاله تولیدی به منظور تعیین میزان تولید روزانه

شاسی دستگاه پروفیل آلومینیوم مهندسی آنودایز شده

 تمامی قطعات دارای پوشش بهداشتی کروم-نیکل

دارای یک سال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش

طراحی، ساخت، نصب و آموزش توسط شرکت فراصوت تجهیز ایرانیان

سایر مشخصه ها

از جمعی  توسط  التراسونیک)،  (ایران  ایرانیان  تجهیز  فراصوت   شرکت 
 نخبگان دانشگاهی و صنعتی تشکیل گردیده است. این شرکت در زمینه
 طراحی و ساخت مجموعه های التراسونیکی توان باال، طراحی و ساخت
پروژه های مشاوره  مترولوژیکی،  خدمات  صنایع،  نیاز  مورد   ماشین آالت 
 صنعتی و دانشگاهی، کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشگران و

خدمات مهندسی معکوس فعالیت می کند


