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حقن اوتوماتيك ماكينات 

:االستخدامات

االدوات تصنيع وتشكيل اغلب المنتجات البالستيكية حيث  يتم من خاللها تصنيع•
جات السرن-لعب االطفال–قطع غيار السيارات –المنتجات الكهربائية –المنزلية 
- PVCوصالت المياه والصرف -صناديق الفاكهة –الطبية  PPR - بريفورم

عبوات المياه المعدنية والزيوت والتجميل 

:المميزات

طن2300طن وحتى 80ماكينات حقن اوتوماتيكية بقدرات من •

ح القالب قدرة فائقة فى قوة القفل ومسافة واسعة بين االعمدة مع مشوار اكبر فى فت•
.اكيناتمما يعطى ميزة كبرى فى تشغيل العديد من المنتجات مقارنة بمثيالتها من الم

-RUTHكافة المكونات الهيدروليكية وراد شركة • REX – BOSCH  األلمانية.

 PLCالحرارة بأستخدام –الزمن –الضغط –تحكم آلى كامل فى السرعة •

.كهربائى–ميكانيكى –أمان ثالثى هيدروليكى •

-PA-ABS)الماكينة تصلح لتشكيل العديد من المنتجات البالستيكية بخامات مختلفة •
PP.AS- HD – LDBE)
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(بتايوان و بالصينوارد موكلينا )ماكينات النفخ 

:االستخدامات

سم وحتى 50تستخدم ماكينات النفخ لصناعة زجاجات وجراكن البالستيك من •
.لتر 220

والتى PET  PP , PE ,PVC ,تستخدم لتصنيع العبوات البالستيكية من مواد•
المنظفات و تستخدم فى تعبئة المواد الكيميائية والدوائية ومستحضرات التجميل و

.قطع غيار السيارات ولعب االطفال

:  المميزات 

– YEUKEN)كافة أجزاء الماكينة مكونات يابانية وأمريكية وألمانية •
SEMIENS - VICKERS  .)

(السرعة الزمن–الحرارة -الضغط)فى كافة حركات الماكينة ( PLC)تحكم ألى •

. نظام حماية الفتيل ولألجزاء الهيدروليكية ودرجة حرارة الزيت•

.هيد ألمانى مع بلوين هيدروليك متحرك فى كافة االتجاهات •

.أحادى ، ثنائى ، ثالثى ، رباعى حسب الطلب( هيد)رأس خروج •

.PC, PETG , PVC, PE/PPصالحية الماكينة النتاج خامات •

يمكن أضافة جهاز تحكم فى سمك البارزون وشاشة تحكم باللمس وجهاز قطع•
.الزوائد أليا  

:القدرات االنتاجية

.عبوة يوميا  40000-10000من :قدرات •
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قوالب وإسطمبات حقن ونفخ

:االستخدامات
تخدم فىى تنتج البريفورم المس: قوالب حقن البريفورم•

ماكينىىىىىىات الىىىىىىنفخ النتىىىىىىاج العبىىىىىىوات والبرطمانىىىىىىات 
وزجاجىىىات الميىىىاة بمختلىىىف احجامهىىىا مىىىن مىىىادة الىىى  

PET  .

اض مثل قوالب حقن لتشكيل البالستيك لمختلف االغر•
صىىناديق المشىىروبات –كراسىىى وموائىىد الشىىواطىء 

–لعىىىىىب األطفىىىىىال –األدوات المنزليىىىىىة –الغازيىىىىىة 
واألجهىىىزة الكهربائيىىىة و وصىىىالت الميىىىاه والصىىىرف 

PVC - PPR .(حسىىب العينىىات) واغطيىىة العبىىوات
..بمختلف االشكال واالحجام

 ,ن مواد لتصنيع العبوات البالستيكية م: قوالب نفخ •
PET  PP , PE ,PVCوالتىى تسىتخدم فىى تعبئىة

ميىىل المىىواد الكيميائيىىة والدوائيىىة ومستحضىىرات التج
.والمنظفات وزيوت السيارات 

:المواصفات

.السويد- S.136– 20كافيتي + صلب كور •

•HRC 48 °

•MOULD FRAME - LKMC50

•Hot Runner – Italy 
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البالستيكماكينات فيلم 

:  المميزات

أسكرو و سلندر من صلب مخصوص •
SCM4 & SACM645  َومعالج حراريا

.بالتزيت

الهيد مغطى من لداخل بطبقة من •
.الهاردكروم

.DC, VSكافة المواتير متغيرة السرعة •

ألى دائرة تبريد زيت الجيربوكس وتزييت•
لالجزاء الداخلية المتحركة 

االنواع

، 40لون قدرات مختلفة 2ماكينات فيلم •
.مم 50، 45

، 50، 45ماكينات فيلم البالستيك عرض •
50، 35مللى ، وبطاقة انتاجية 65، 55
.ساعة  / كيلو100، 65، 

:االستخدامات

تستخدم فى تصنيع روالت •
يلين البالستيك من خامات بولى ايث
تش عالى ومنخفض الكثافة وستري

إلى 40عروض مختلفة من  
يع مم ، والتى تدخل فى تصن100

كال اكياس البالستيك مختلفة االش
واالحجام واالستخدامات من خالل 

ماكينات التقطيع واللحام ، كما 
يوجد ماكينات فيلم متعددة 

.الطبقات

ب ماكينات فيلم لتصنيع الصو•
الزراعية
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ماكينات تقطيع ولحام  لصناعة أكياس البالستيك 

:االستخدامات

120سرعتها , سم 200سم وأقصى طول 70تقوم بتفصيل اكياس بالستيك عرض حتى  •
د/كيس

صالحة لتصنيع اكياس تعبئة القمصان ( SIDE SEAL) ماكينات تقطيع ولحام تفصيل •
.والمالبس الجاهزة والجوارب واغلفة الكراسات المدرسية

: المميزات 

.جهاز يابانى للتحكم فى السرعة والمسافات•

توقف اوتوماتيكى للماكينة فى حالة عدم لحام األكياس •

.توقف اوتوماتيكى للماكينة فى حالة عدم انتظام الرول أثناء التقطيع•

نظام أمان وحماية كامل للعامل والماكينة •

كافة المكونات الميكانيكية الكهربائية وراد اليابان •

عداد الكترونى لضبط الكمية المراد إنتاجها •
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جرافيكماكينــــات طبـــاعـــة فلكســــو 

: االستخدامات

تايوان وارد موكلينا ب)تحتوى على  نظام هيدروليكى للطباعة عل    ي روالت الب      الستي      ك والورق والسوليفان •
(.والصين

:  المميزات

.تجفيف عالى وسريع ساخن وبارد مع تحكم  منفصل•

تقليب اوتوماتيك للحبر •

.درجة بدون توقف الماكينة360إمكانية تعديل الطباعة أثناء التشغيل مع تغيير زاوية االتجاه •

دقيقة / م80سرعة الطباعة •

أجزاء الكهرباء تيلى ميكانيك فرنسا•

.الماكينة تصلح للطباعة على البولي بروبلين ، بولي أيثلين فيلم والورق •

.يتوقف أوتوماتيكيا  عند توقف الماكينة ويتم التحكم فيه بنظام كلتش ياباني    DCالموتور الرئيسي •

.نظام هيدروليك في السلندرات إلعطاء دقة في الطباعة•

.للتجفيف لتعطي طباعة ممتازة وسريعة -هواء ساخن وبارد •

ه أثناء لمنع جفاف( الدانمارك-وارد شركة دانفوس العالمية ) تقليب الحبر أوتوماتيكيا  بواسطة موتور هيدروليكى•
.التشغيل

:االنواع

.الطباعةل     ون بمميزات فائقة وأمكانيات تشغيل متميزة تجعلها فى مقدمة ماكينات 6، 4، 2عدد •
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DIE CASTING)ماكينات حقن وسبك المعىادن 

اآللية الكاملة لخامىات األلومنيىوم    و النحىاس و( 

طىىىن حتىىىى 8الزنىىىك و بقىىىدرات  مختلفىىىة تبىىىدأ مىىىن 

طىىىىىن   تتناسىىىىىب مىىىىىع الطاقىىىىىة االنتاجيىىىىىة 3000

اخىل المطلوبة والتي اثبتت كفىاءة تامىة فىي العمىل د

العديد من المصىانع الكبىرى داخىل جمهوريىة مصىر 

.العالمالعربية و سائر انحاء 

:  االستخدامات

ماكينىىىىىات حقىىىىىن المعىىىىىادن اآلليىىىىىة •
تسىىتخدم فىىىي صىىىناعة اكسسىىىوارات
الحمامىىىىات و الموبيليىىىىا و مقىىىىابض 
االبىىىىىىىواب و الشىىىىىىىبابيك و بعىىىىىىىض 
منتجىىىىىىىىىات االجهىىىىىىىىىزة المنزليىىىىىىىىىة 

ك الكهربائيىىة  و البوتجىىازات  و كىى ل
فىىىي صىىىناعة الحنفيىىىات و خالطىىىات 
الميىىىىىاه باالضىىىىىافة الىىىىىي كشىىىىىافات 
االضىىىىاءة للشىىىىوارع و المنىىىىازل  و 

قطع غيار السيارات و غيرها

ماكينات حقن معادن

Die Cast Hot And Cold Chamber 
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 المواصفاتماكينة تصنيع خراطيم مرنه

دقيقة/ متر 20–8سرعة الخط

ساعة/ كيلو جرام 80~40الطاقة اإلنتاجية

    نوع خام البالستيكHDPE – PP بولي بروبلين/ بولي ايثلين

          قطر الماسورةMM 11-63

              90-50قطر الفتيلMM

          15قدرة الموتور KW-50 وارد شركة سيمنز

:االستخدامات

لوصالت تصنيع خراطيم البالستيك المرنة  مثل المستخدمة فى ا•
.واالجهزة الكهربائية 

المواصفات 

فليكسبلماكينة سحب خراطيم 
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 PVC/ PEماكينة سحب مواسير 

صنيع و المشاريع المتكاملة لتنقوم بتوريد خطوط سحب المواسير
أجزاء ووصالت البالستيك سواء الغراض الصرف الصحى أو 

(.PP-PE-PVC-PPR)أمداد مياه الشرب من  مواد 

:المواصفات والمميزات 

سيمنز  مع  وحدات تحكم فى درجة الحرارة باستخدام - PLC: نظام التحكم •
Japan RKC

.الصين - AC 55 KW –Siemens: الموتور الرئيسى •

.سويسرا - ABB: االنفرتر •

.Siemens Contactorsاالجزاء االلكترونية وارد  •

خط بثق  و فتيل مزدوج •

قدرات مختلفة •

الموتور الرئيسى متغير السرعات •

:  الطاقة االنتاجية

الساعة / كيلو جرام 1000حتى  100•
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(  نبكاتم صوت وبدو)كسارات بالستيك 

Crushers  

حصان 100حتى 5من :القدرات المتاحة

اط شف)جهاز رفع ونقل خامات البالستيك
- Auto Loader( خامات

ساعة/كجم 300،400: القدرات المتاحة

مغناطيس لحماية الماكينات من األجزاء
Magnet–الحديدية 

أصابع 9، 7، 5: االنواع المتاحة

–( شيلرات)مبردات 
Chillers 

حصان60وحتى 10قدرات مختلفة من 
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 Hopper Dryer–مجفف لخامات البالستيك 

(قطعة غيار)مزود بوحدة اضافية للتحكم فى درجات الحرارة•

.دأالشبكة الداخلية مصنعة من مصنوعة من الفوالذ المقاوم للص•

.SIEMENSأو  SCHNEIDERاالجزاء الكهربائية من •

خالط خامات بالستيك 

ساعة /كيلو 100/150/ 50سعات مختلفة •
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الشركة االسالمية للتجارة وصناعة البالستيك 

:لالتص                    ال بن                         ا•

االدارة  

مرعى مرسى/االستا  : المدير التجارى•

مصر الجديدة –شارع الخليفة المأمون الدور التاسع  18: العنوان•
.مصر-القاهرة–

+( .202)24532056-24532057:  تليفون•

+(202)24536994:  فاكس•

Islaplastic@link.net:البريد االلكتروني•

المعرض

مصر –القاهرة –شبرا –أ شارع احمد حلمي 64: العنوان•

+(202) 22358140-22350056:  تليفون•

+(202)  22368177: فاكس•
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CONTACT US : 


