
کابینی پک دستگاه شیرینگ  
استفاده می شود مختلف و کسب و کار های در صنایع  تبرای بسته بندی انواع محصوال دستگاه شیرینگ پک کابینی

د.ل دستی مورد استفاده قرار می گیردر کارگاه ها و تولیدی ها به شکاین دستگاه  و اغلب  

. کافیست شما محصولی که قصد باشنددارای قفسه می و بوده یک میز ، به شکلمدل کابینی پک دستگاه های شیرینگ
با استفاده از آن را ببندید. سپس این دستگاه و درب  قرار داده دستگاهاین قسمت کابین  بسته بندی آن را دارید در

دهد.را انجام می محصول شما بندیید، مراحل بسته آیبه وجود م آن در کابینکه حرارتی    

بسیار مورد  د ودارکارگاه ها و تولیدی های کوچک  نزد صاحبانمحبوبیت زیادی را  کابینی پک ینگدستگاه شیر
که  شده اندتبدیل  یکارگاههر در  لوازم الزم و ضروریبه یکی از د. به همین دلیل این دستگاه ها گیراستفاده قرار می

.شوندبرای بسته بندی هر محصولی استفاده می  

برای شما توضیح خواهیم داد، پس این مقاله را تا انتها با  کامله طور و نحوه کارکرد این دستگاه را بدر ادامه کاربرد 
 دقت بخوانید.

 

کابینی پک دستگاه شیرینگکاربرد   
دارد بیشتر در کسب  تونلی دستگاه شیرینگ ابعاد کوچک تری نسبت به که دلیل این به کابینیپک دستگاه شیرینگ 
.تی ها مورد استفاده قرار می گیرد، کتابفروشی ها و انتشاراها فروشگاه ها، قنادی مثلکار های کوچک   

مواقع در صورت عضی در ب ، اماشودبرای بسته بندی محصوالت به صورت تکی استفاده میمعموال از این دستگاه 
کرد.استفاده هم  برای بسته بندی محصوالت به صورت چند تایی شیرینگ پک کابینی دستگاهتوان از امکان، می  
قرار داده شده ه کوچک کنار دستگاه که یک نوار نقالباشند. به این شکل می، دارای کانوایر هادستگاهاین  بعضی از

شده را ول بسته بندی کند و بعد از اتمام عملیات بسته بندی، محصکه محصول را به داخل دستگاه هدایت می است
.کندخارج می  

در صورت  شود. اماتامین میفاز و تک فاز  3برق با  اغلب ،ستگاه های شیرینگ پک کابینیدمخورد نیاز  سوخت
استفاده کنید.از امکانات این دستگاه  توانیدهم می با استفاده از یک مبدل برق، نبود این میزان برق  

 

کابینیپک دستگاه شیرینگ نحوه کار   
: به این صورت است کابینی پک ستگاه شیرینگد کارکردنحوه   

و از مسیر در  دهدمیقرار ، است تعبیه شدهرول ی که برای رول پالستیک مخصوص را در قسمت ،در ابتدا اپراتور -
.نظر گرفته شده عبور می دهد  

و دوخت  که پس از انجام عملیاتکند تنظیم میکشویی رول را بر اساس عرض محصول به گونه ای  سپس میز -
از دستگاه تا او بتواند آن ها را  گیرندبضایعات ایجاد شده در قسمت بیرونی دوخت و به سمت اپراتور قرار ، برش

 خارج کند.

باال گرفته و محصول به سمت  با دست ،ال را بر روی میزالیه رویی پالستیک دو ،اپراتور قبل از دوخت پس از آن -
دهد.میرا در وسط دو الیه قرار   

دهد. در این هنگام با و آن را در جایگاه دوخت قرار می با دست به سمت قسمت دوخت حرکت داده سپس آن را -
.نمایدپایین آوردن دسته کابینی دوخت میایجاد خالصی های الزم در اطراف دوخت اقدام به   



 پسس شود.می انجامو دوخت و شیرینگ همزمان  شودمیدر داخل کابین جریان هوای گرم برقرار  ،در این لحظه -
اپراتور می تواند رود. در این زمان میاز روی محصول باال دستگاه کابین  ،مدت زمان الزم پس از سپری شدن

کند. خارج کابینیپک دستگاه شیرینگ شده را از داخل  بسته بندی محصول  

و به شکل خودکار باز شده  کابینی پک دستگاه شیرینگ درب آهن ربایی ،هم بسته بندی بعد از اتمام عملیات -
.توانید بسته را برداریدمی  

یا خاموش بودن دستگاه سرد شده است، اپراتور  طوالنی وزمانی که دوخت دستگاه به دلیل عدم کارکرد توجه کنید 
ی گرم شده و آماده بسته بند رت کاملتا محیط کابینی دستگاه به صو بیاوردباید دو الی سه بار دسته دوخت را پایین 

.شودبمحصوالت   

پک کابینی شیرینگجنس دستگاه   
از  و روی آنها آمده روکشی از تفلونکه  هستنداز جنس آلومینیوم  ،شیرینگ پک کابینی تیغه های دستگاهباید بدانید که 

در  ،کندتفلون از چسبیدن نوار های شیرینگ به تیغه آلومینیومی جلوگیری می کهت ن صوربه اید. کنمیمحافظت  آن
شود.دو چندان میشما نتیجه کیفیت بسته بندی محصول   

باشد موجود می در دو مدل ی همبرقهمین مدل ، که شوندمیتولید  یبرقفقط در مدل  پک کابینی شیرینگ های دستگاه
: 

سوخت برق تک فازمدل  .1   

فاز 3سوخت برق مدل . 2  

یکی از  ،خودار و محصول توانید با توجه به شرایط کمی شما. درا دارن ات مختلفتنظیم یتقابل هر دوی این مدل ها
.این دو مدل دستگاه را خریداری نمایید  

که در برابر دمای باال از خود مقاومت  باشدمیاز توری گالوانیزه  ،هم شیرینگ پک کابینی دستگاهجنس داخل کابین 
دهد. نشان می را باالیی  

عدد چرخ گردان از جنس چودن با کیفیت وجود دارد که با کمک گیری از این  4زیر پایه های این دستگاه  همچنین
.دتوانید، دستگاه های شیرینگ پک کابینی را به راحتی جا به جا کنیچرخ ها می  

 

 کابینی پک شیرینگ دستگاه خرید برای منکته مه
متناسب با  یید دستگاهر بگیرید تا بتواندر نظد را نبه بسته بندی دار د و نیازیکنتولید میمحصوالتی که  ، اندازه و سایزحجمحتما 

 تهیه کنید.نیازتان را 

 

 


