


رباعي 100 سم

القدرة اإلنتاجية لهذا املخبز ترتاوح 

بني 12000  ~  9000 رغيف يف 

الساعة حسب قطر الرغيف

الطول املطلوب للصالة 25  مرت  ، 

والعرض بحدود 10  مرت , االرتفاع 

من 3 

اىل 4 مرت



العجانة الشوكية . تقدم > هدية <

الحلة مصنوعة من الستانليس ستيل 	 

املقاوم للصدأ

العجانة مجهزة بلوحة تشغيل  مع كامل 	 

الحاميات الكهربائية و أنظمة األمان



القطاعة اآللية : 

الطاقة اإلنتاجية: -12000 9000 قطعة بالساعة.	 

تقوم القطاعة بتسليم قطع العجني أوتوماتيكيا اىل ماكينة التخمري األويل.	 

تحوي املاكينة عىل 4 فوهات لخروج العجني ،مصنوعة من مادة األملنيوم 	 
، ذات سطح  داخيل ناعم، األمر الذي يؤدي اىل الحصول عىل النعومة 

املطلوبة يف قطعة العجني.

يتم تقطيع العجني بشكل أوتوماتييك عن طريق مكابس هوائية نوع جيد	 
PEMAKS  تريك املنشأ وحساسات سعويه نوع )SCHNEIDER( أملانية 

St-St304 املنشأ. وسكني مصنوعة من الستانليس ستيل

مزودة بآلية نرث للطحني ذات منخل ناعم مصنوع من الستانلس ستيل 	 
يقوم بنرث الطحني عىل قطع العجني القادمة من آلية التقطيع.

القطاعة مصنوعة بدقة عالية بحيث تضمن الحصول عىل تساوي قطع 	 
عجني متساوية بالوزن ومتامثلة بالشكل والنعومة.

مزودة بحوض )دلو( مصنوع من الستانليس ستيل، سعته 70 كغ عجني، 	 
مخروطي الشكل، يضمن انسياب العجني بشكل سلس ومينع ظهور 

الفقاعات الهوائية داخل العجني.

 	.V 380 الجهد الكهربايئ للقطاعة

مزودة بثالث محركات كهربائية:	 

1 – محرك كهربايئ باستطاعة  2hp /65 rpm  يقوم بتدوير الحلزونات.	 

2 – محرك كهربايئ لناقل العجني باستطاعة   1hp /65 rpm يقوم بتدوير 	 
سري نقل كرات العجني املقطعة.

محرك كهربايئ باستطاعة 1hp /21 rpm يقوم بتدوير محرايك رسعة 	 
دورانه ثابتة  يف دلو العجني.

يتم التحكم برسعة دوران املحركات الكهربائية عن طريقة انفريتر 	 
Invertor  مناسب لكل محرك.

الحوض الداخيل للقطاعة مصنوع من ستانليس ستيل  وليس من 	 
األلومنيوم أو أي مادة أخرى.

 	St-St304 مزودة بحلزونات داخلية مصنوعة من

مزودة بلوحة تحكم و تشغيل مستقلة تركب عليها قابلة للدوران مام 	 
يسهل التعامل معها من قبل املشغل، ومجهزة مبفتاح تشغيل مستقل 

باالضافة إىل قاطع أوفرلود OVER LOAD ، كام تحوي عىل عداد انتاج 
الكرتوين.

ميكن معايرة وزن القطعة من 50 – 150 غرام.	 

محاور نقل حركة السيور )لباد،بوليسرت(  مصنوعة من خالئط الفوالذ 	 
االنشايئ املصمت، ومغطاة  بطبقة من الزنك ملنع حدوث الصدأ، تُنقل 

الحركة من خالل مجموعة من املسننات الفوالذية )دشايل( ، مثبتة عىل 
املحاور عن طريق خوابري )أسافني Keys(  وبراغي.  

الغالف الخارجي عبارة عن عدة قطع، مصنوعة من صفائح الستانلس 	 
ستيل.

مزودة بغطاء حامية وأمان ملسننات نقل الحركة يف دلو العجني.	 

مزودة مبفاتيح أمان خاصة )سويتشات( لكل من آلية تقطيع العجني 	 
وميكانيزم رفع وإنزال دلو العجني.

الغالف الخارجي عبارة عن عدة قطع، مصنوعة من صفائح الستانلس 	 
ستيل.

مزودة بتجهيزات إضافية خاصة: 	 

ميكانيزم أوتوماتييك لرفع وإنزال دلو العجني.	 

مسدس هواء مضغوط يستخدم لتنظيف اآللة.	 

قبضة يدوية مصنوعة من الستانلس لرفع دلو العجني.	 

قفل ميكانييك يدوي لدلو العجني. 	 

 	V,380V 220 مأخذي كهرباء للصيانة



 املخمر األويل : 

يعمل املخمر األويل بنظام سيور النقل )الشوادر أو القشط (، 	 

مصنوعة من اللباد، عددها 7 سبعة فقط. 

 طول املخمر األويل 6 مرت.	 

جوانب املخمر عبارة عن مجموعة من النوافذ الزجاجية  سامكة )4( 	 

مم، قابلة للفتح واإلغالق بحيث تؤمن احكام جيد، بغية املحافظة 

عىل الرطوبة من الجوانب واألعىل واألسفل .

مجهز بإنارة داخلية خاصة ملنع منو العفن، ومزودة بصواين سفلية 	 

مصنوعة من الستانلس ستيل  لتجميع الطحني. 

يعمل مبحرك كهربايئ استطاعة 1 حصان ، يتم تغيري رسعة الدوران 	 

عن طريق إنفريتر، بغية ضبط فرتة التخمري الالزمة.

مزودة مبفاتيح أمان خاصة )سويتشات( مثبتة عىل األبواب األمامية.	 

 	    . LOAD OVER مجهز مبفتاح تشغيل مستقل مع أوفرود

محاور نقل حركة سيور اللباد مصنوعة من خالئط الفوالذ االنشايئ 	 

املصمت، ومغطاة بطبقة من الزنك ملنع حدوث الصدأ، تُنقل الحركة 

من خالل مجموعة من املسننات الفوالذية )دشايل( ، مثبتة عىل 

املحاور عن طريق خوابري )أسافني Keys(  وبراغي.

تحوي عىل موجهات مثبتة عىل الجوانب الداخلية للامكينة  ملنع 	 

الحركة العرضية للسيور.     

 تحتوي سيور لباد آلية تسليم أقراص العجني عىل بريم )بروز(  	 

يضمن عدم إزاحتها مييناً  أو يساراً.

تحتوي بكرات  سيور لباد آلية تسليم أقراص العجني إىل الرقاقة 	 

عىل  مجرى خاص باألبريم املوجود عىل اللباد، هذا املجرى له شكل 

مخروطي )كونيك( ، سطوحه ناعمة جداً، للتقليل من رسعة اهرتاء 

الربيم.

االبواب األمامية والخلفية مصنعة من صفائح الستانلس ستيل.	 

 	.10B السالسل الفوالذية )الجنازير( قياس



الرقاقة اآللية : 

تقوم باستالم قطع العجني القادمة من املخمر األويل لتسلمه اىل 	 
املخمر النهايئ بشكل آيل.

الرقاقة مصنوعة بدقة عالية بحيث تضمن استدارة كاملة للرغيف.	 
آلية رق العجني بسيطة وغري معقدة  تستخدم أسطوانات فوالذية، 	 

مصنعة بشكل دقيق ، ذات سطوح ناعمة جداًمطلية بطبقة من 
الهارد كروم Hard Chrome. واملدحرجات املستخدمة من النوع 

FAG الجيد
يتم التحكم وبسهولة بسامكة الرغيف 2 - 8 مم بواسطة آلية 	 

ميكانيكية موصولة مبارسة مع األسطوانات الفوالذية. 
يتم نقل أقراص العجني من مرحلة نصف الرق إىل مرحلة الرق 	 

الكامل بشكل أوتوماتييك عن طريق مكابس هوائية )بستونات( 
،مثبت يف نهايتها دفاشات معدنية. ومبساعدة حساسات سعوية نوع 

 .SCHNEIDER
عرض سري نقل العجني يف مرحلة الرق الكامل يستوعب قرص عجني 	 

قطره بحدود 22 سم.
مزودة بجهازي نرث للطحني يف مرحلتي نصف الرق، ذات منخل 	 

ناعم مصنوع من الستانلس ستيل يقوم بنرث الطحني بشكل متناسق 
ومتجانس عىل قطع العجني األمر الذي يساعد عىل الحصول عىل 
وجه رغيف بعد النضج خال من ذرات الطحني. ويتم التحكم يف 

كل جهاز بشكل مستقل عن اآلخر بكمية الطحني املنثور عىل قطع 
العجني عن طريق انفريتر يتحكم برسعة دوران محرك استطاعته 0.3 

 hp
تحتوي الرقاقة يف مرحلة نصف رق العجني عىل جهاز لنرث الطحني 	 

عدد/2/ اثنان. 
محاور نقل حركة السيور )لباد،بوليسرت(  مصنوعة من خالئط الفوالذ 	 

االنشايئ املصمت، ومغطاة بطبقة من الزنك ملنع حدوث الصدأ، 
تُنقل الحركة من خالل مجموعة من املسننات الفوالذية )دشايل( ، 

مثبتة عىل املحاور عن طريق خوابري )أسافني Keys(  وبراغي.  
يأخذ املجرى الخاص باألبريم املوجود عىل محاور نقل الحركة  شكالً 	 

مخروطي )كونيك( وذو سطح ناعم جدا ، وذلك للقليل من رسعة 
اهرتاء بريم السري الناقل.

مزودة بلوحة تحكم و تشغيل مستقلة تركب عليها، قابلة للدوران 	 
مام يسهل التعامل معها من قبل املشغل، ومجهزة مبفتاح تشغيل 

. OVER LOADمستقل باالضافة إىل قاطع أوفرلود
قواعد تثبيت شفرات تنظيف أسطوانات رق العجني ذات سامكة 	 

كافية متنع إنحناء الشفرة، وبالتايل تأمني تالمس كامل ومستمر مع 
السطح الخارجي لألسطوانة.

مزودة مبحرك كهربايئ   1hp /65 rpmيف مرحلة نصف الرق.	 
مزودة مبحرك كهربايئ   1hp /65 rpmيف مرحلة الرق الكامل.	 
يتم التحكم برسعة دوران املحركات الكهربائية عن طريقة انفريتر 	 

Invertor  مناسب لكل منهام.
مزودة بأربعة مفاتيح أمان خاصة )سويتشات( مثبتة عىل األبواب يف 	 

مرحلتي الرق ونصف الرق.
الغالف الخارجي عبارة عن عدة قطع، مصنوعة من صفائح 	 

الستانلس ستيل.
مزودة بتجهيزات إضافية خاصة: 	 
صفائح حامية خاصة عند أسطوانات عفس العجني يف مرحلة نصف 	 

الرق، متنع وصول يد العامل إليها إذا ما حاول التقاط العجني  العالق 
عليها.

مسدس هواء مضغوط يستخدم لتنظيف اآللة.	 



املخمر النهايئ :

يعمل املخمر النهايئ بنظام سيور النقل ، مصنوعة من  البوليسرت، 	 
عدد السيور 17 سبعة عرشة فقط. 

 طول املخمر األويل 8 مرت. أما عرضه فيتناسب مع قطر الرغيف.	 
جوانب املخمر عبارة عن مجموعة من النوافذ الزجاجية  سامكة )4( 	 

مم، قابلة للفتح واإلغالق بحيث تؤمن احكام جيد، بغية املحافظة 
عىل الرطوبة املطلوبة للحصول عىل التخمرياملناسب.

مجهز بإنارة داخلية خاصة ملنع منو العفن، ومزودة بصواين سفلية 	 
مصنوعة من الستانلس ستيل  لتجميع الطحني. 

يعمل مبحرك كهربايئ hp /99 rpm 1.5 ، يتم تغيري رسعة الدوران 	 
عن طريق إنفريتر، بغية ضبط فرتة التخمري الالزمة.

محاور نقل حركة سيور اللباد مصنوعة من خالئط الفوالذ االنشايئ 	 
املصمت، ومغطاة بطبقة من الزنك ملنع حدوث الصدأ، تُنقل الحركة 

من خالل مجموعة من املسننات الفوالذية )دشايل( ، مثبتة عىل 
املحاور عن طريق خوابري )أسافني Keys(  وبراغي.  

مزودة مبفاتيح أمان خاصة )سويتشات( عند األبواب األمامية.	 
 	. LOAD OVER مجهز مبفتاح تشغيل مستقل مع أوفرود
 	 .10B السالسل الفوالذية )الجنازير( قياس
االبواب األمامية والخلفية مصنعة من صفائح الستانلس ستيل. 	 
تحوي عىل موجهات مثبتة عىل الجوانب الداخلية للامكينة  ملنع 	 

الحركة العرضية للسيور باتجاه اليمني أو اليسار.   
 	



بيت النار :

طول الفرن ( 5 ) مرت.	 

- قياس جنزيرحصرية بيت النار 2  إنش، وقطر محاور نقل الحركة 	 

فيها ) 60 ( مم 

- معزول بالصوف الحراري من الجوانب )وليس بامللح ( بشكل 	 

ممتاز، مبا يضمن االحتفاظ بالحرارة وعدم ترسيبها للوسط الخارجي 

، مام يؤدي إىل توفري كبري يف استهالك الوقود.

الحراق، ماركة ريللو  REILLO إيطايل ، الصنع، ويعمل عىل الغاز.	 

يُبنى الفرن من الجوانب والتقوس )الكوشة( بالقرميد الناري ذو 	 

النوعية الجيدة – تريك املنشأ – والذي يتحمل درجات حرارة حوايل 

 °C 1400

يتم التحكم بكل من حصرية بيت النار و الحراق وسري التربيد من 	 

خالل لوحة التحكم الرئيسية ، ومبا يضمن سالمة املعدات والعاملني. 

مزود بآلية أوتوماتيكية هوائية إلدخال وإخراج الحراق من وإىل 	 

الفرن.

مزود مبيكانيزم آيل إلغالق وفتح فوهة الفرن عند إدخال وإخراج 	 

الحراق.

سكك الحصرية العلوية والسفلية من املجاري قياس U80 لتسهيل 	 

عملية حركة صفائح املبسط )البالطات(. 

لوحة التحكم مزودة مبؤقت )Timer ( للتحكم بإطفاء الحصرية بعد 	 

االنتهاء من العمل والوصول اىل حرارة األمان للمحافظة عىل أجزاء 

بيت النار من الكرس. 

صفائح مبسط )البالطات( الحصرية مصنوعة من خالئط الفوالذ 	 

االنشايئ بسامكة 5 مم ، وهي مناسبة إلنتاج املواد الغذائية

جميع عنارص الحامية والسالمة املهنية متوفرة.	 

أرضية هيكل الفرن مدعمة بصفائح فوالذية بسامكة 5 مم. 	 

 	.1.5hp /65 rpm  مزودة مبحرك كهربايئ باستطاعة

الغالف الخارج لبيت النا ر مصنوع من الستانلس ستيل.	 



سري التربيد :

الطول االجاميل )60( مرت، محرك كهربايئ لكل 15 مرت من طول سري 	 

التربيد.

يعترب ربع الكوع طول 5 مرت ويحسب من الطول االجاميل للسري.	 

عرض سري البالستيك : )100 سم(	 

تسري السحابات بخطوط مستقيمة وحسب متطلبات املبنى املوجود 	 

بزوايا او بدون زوايا

جوانب السحابات من صفائح فوالذية مطلية بالدهان الحراري، 	 

سامكة )2( ملم ويوجد مردات عىل طول السحابات من الستانلس 

ستيل

لضامن عدم سقوط الخبز ان لزم االمر	 

السريالناقل مصنوع من البالستيك النقي VIRIGIN ماعدا أول 	 

قطعة والتي تأيت بعد الفرن مبارشة مصنوعة من الخالئط الفوالذية، 

يبلغ طولها )1.5( مرت.

 	1hp/65rpm محركات سري التربيد  استطاعة كل نها 

يرفق مع سري التربيد ربع دائرة عدد 2 وتحسب من ضمن الطول 	 

اإلجاميل لسري التربيد



ضاغط الهواء :

ملحقات خط االنتاج :

ضاغط هواء  500ليربا  	 

طرمبة هواء تركية - مزود بساعة ضغط 	 

للتحكم بضغط الهواء مع مصيدة لتفريغ 

البخار املتكاثف من داخل الخزان .

حقيبة الصيانة و التي تحتوي عىل 35 	 

قطعة تبديل مختلفة لكافة أجزاء خط 

االنتاج

ميزان الكرتوين رقمي أورويب ) 50 - 200 ( 	 

غرام

 	 SUUN عداد ماء الكرتوين ماركة

أحواض لرتييح العجني سعة ) 150 ( كيلو 	 

عدد 3 



القطع الداخلية لخط االنتاج

لوحات الكهرباء الخاصة بجميع آالت خط 	 

االنتاج ماركة )  SCHNEIDER ( األملانية

 	 )  LS ( جميع االنفريتريات الخاصة بجميع آالت خط االنتاج ماركة

الكورية 

بعض البيليات و الروملانات املستخدمة يف األماكن الحساسة من 	 

خطوط االنتاج ماركة ) FAG ( األملانية

 	 ) PEMAKS ( جميع البسطونات املستخدمة يف خط االنتاج ماركة

 	 ) ÖZTERM ( أو ماركة) RIELLO (حراق بيت النار  إما ماركة

بحسب رغبة املشرتي



الجهد املستهلك :

الجهد املستهلك ) أمبري ( االستطاعة ) واط ( االسم

8.25 أمبري 3.75 كيلو واط العجانة الشوكية

5.5 أمبري 2.5 كيلو واط القطاعة اآللية

2.5 أمبري 1.1 كيلو واط املخمر األويل

3.3 أمبري 1.5 كيلو واط الرقاقة

5 أمبري 2.2 كيلو واط املخمر النهايئ

3.3 أمبري 1.5 كيلو واط بيت النار ) الفرن (

8.25 أمبري 3.75 كيلو واط سري التربيد

5 أمبري 2.2 كيلو واط ضاغط الهواء



ملاذا متيزنا عن غرينا ؟

• ألنَّ•مجيع•آالت•خطوط•اإلنتاج•لدينا•حاصلة•على•شهادة•الصحة•و•السالمة•	

ISO•إضافة•إىل•شهاد•اجلودة•العاملية•CE•العاملية

• ألنه•لدينا•موثوقية•عالية•يف•اإلنتاج	

• ألننا•منتلك•خربة•عريقة•يف•جمال•صناعة•األفران•ملدة•تتجاوز•الـ•25•سنة	

• و•ألنَّ•فريقنا•التقين•يتكون•من•خرباء•يف•جمال•تركيب•و•جتميع•خطوط•اإلنتاج	

• و•ألنه•لدينا•خدمة•مميزة•لفرتة•ما•بعد•البيع•و•على•مدار•الـ•24•ساعة•يوميًا	

• و•ألنه•لدينا•عدة•فرق•خمتصة•يف•كافة•أحناء•أوروبا•...•نصل•إليكم•أينما•كنتم	

• دقة•عالية•و•التزام•مبواعيد•التسليم•حسب•اجلدول•املخطط•له	

• يرفق•مع•خط•اإلنتاج•حقيبة•صيانة•حتتوي•على•35•قطعة•احتياطية•ملختلف•	

أجزاء•خط•اإلنتاج

• و•ألنَّ•مجيع•القطع•املستخدمة•يف•خطوط•انتاجنا•هي•من•أفضل•و•أقوى•	

املاركات•العاملية•العريقة



الضامن  و طرق الدفع :

مالحظات :

كفالة شاملة ألجزاء الخط امليكانيكية 	 

ملدة  24 شهر من تاريخ التسليم

يتم دفع مثن املعدات و اآلالت عىل 3 دفعاتئ عىل النحو التايل : 	 

الدفعة األوىل 50 % : يتم دفعها حني تثبيت العقد	 

الدفعة الثانية 25 % : يتم دفعها يف منتصف العمل	 

الدفعة الثانية 25 % : يتم دفعها وقت تسليم املعدات يف مصنع 	 

الرشكة

مدة االنجاز 60 يوم من تاريخ كتابة العقود	 

يتم تسليم وتجريب املعدات يف مصنع 	 

البائع يف تركيا

فرتة صالحية هذا العرض هي 30 يوما من 	 

تاريخ تقدميه







الكميةاالســـم
 النسبة املئوية

للرضيبة داخل تركيا

 السعر االفرادي

بدون الرضيبة

مدة التسليم

بشكل افرادي

التسليم

 بشكل خط

انتاج كامل

السعر االجاميل

مجاناًمجاناًمجاناًمجانا18ً %1العجانة الشوكية

USD 6014500 يوم30 يومUSD 1814500 %1القطاعة اآللية

USD 607000 يوم30 يومUSD 187000 %1املخمر األويل

USD 6018500 يوم30 يومUSD 1818500 %1الرقاقة اآللية

USD 6015500 يوم30 يومUSD 1815500 %1املخمر النهايئ

USD 6016500 يوم30 يومUSD 1816500 %1بيت النار

18 %60 مرتسري التربيد
كل متر

92.5 USD605550 يوم30 يوم USD

USD 60900 يوم30 يوم USD 18450 %2كوع بالستيك ربع دائرة

USD 60750 يوم30 يومUSD 18750 %1ضاغط الهواء

USD 601200 يوم30 يومUSD 18400 %3أحواض ترييح العجني

USD  60600 يوم30 يومUSD 18600 %1عداد املاء االلكرتوين

العرض املايل :

$ 81,000 
واحد ومثانون ألف دوالر فقط ال غري



الكميةاالســـم
 بلد

املنشأ

 النسبة

 املئوية

للرضيبة

 السعر

 االفرادي

بدون الرضيبة

 السعر االفرادي مع

الرضيبة

تبديل الشاصيه ) الهيكل داخيل ( واليطقات من الحديد لستانلس ستيل 

) كروم ( لخط اإلنتاج
USD% 18 + 24000 1824000 %تركيا1

تبديل لوحة التحكم بالكهرباء من كباسات اىل شاشة تحكم تعمل 

باللمس لكافة آالت خط اإلنتاج 
USD% 18 +  1500 181500 %تركيا1

USD% 18 + 1500 181500 %تركيا1إضافة مرحلة مراقبة االنتاج قبل بيت النار

تبديل العجانة الشوكية بعجانة حلزونية مع 

USD% 18 +  22000 1822000 %تركيا1رافعة شوكية

إضافة جهاز تعبئة الطحني أوتوماتييك لنواثر 

الطحني يف الرقاقة 
USD% 18 + 1700 181700 %تركيا1

خيارات اضافية  :







خربة عريقة يف مجال 

صناعة خطوط انتاج 

الخبز بكافة أنواعه

Kammaz ovens co.


