
 

  

 

 
Dates Butter Line – إنتاج زبدة التمر خط  

 
 

 AP19     إنتاج زبدة التمرخط 
واألمالح المعدنية ، هذه المادة مجموعة مدمجة من وحدات إنتاجية ، تشكل وحدة متكاملة آلية ، إلنتاج مادة زبدة التمر الغذائية ، الغنية بالسكريات 

 زين.مثالية جدا ، لمد المستهلك بكامل احتياجاته اليومية من الطاقة ، والمادة المنتجة تتصف بنعومة فائقة وليونة مستديمة طيلة فترة التخ
 اإلنتاج من المراحل التالية: يتكون خط

 مرحلة عزل النوى – 1

 .كاكين تعمل على تنظيف المسـننات وإخراج التمورعن مسـننات متراصة يتخللها س ارة، عب يةاسطوانة معدن اسطوانة العزل
 304ستانلس ستيل  المعدن

 سيكل. 60 – 50فولت ،  380حصان مع علبة سرعة ،  3 موتور العزل
 الحت.اسطوانة من معدن الحديد مغطى بطبقة من المطاط أو السيلكون الغذائي ، مقاوم لعملية  اسطوانة المطاط

 سيكل. 60 – 50فولت ،  380حصان مع علبة سرعة ، ½  ، موتور  التمر خارج اآللة نوىمخصص لخروج  نوىسير ناقل لل
 سيكل. 60 – 50فولت ،  380حصان مع علبة سرعة ، ½  ، موتور  مخصص لخروج  التمر خارج اآللة سير ناقل للتمور

 أبعاد اآللة 

× سمممم  100العرض × سمممم  140الطول 
 سم.  105 االرتفاع

 

 الطاقة اإلنتاجية
 كيلو جرام بالساعة. 500

 وزن اآللة
 كجم. 225

 استهالك الكهرباء

 كيلو وات. 2

 مرحلة التسخين – 2

 حصان مع علبة سرعة. 1سم. موتور  50عرض × سم  300لنقل التمور منزوعة النوى إلى نفق التسخين ، طول  استقبالسير ناقل 
 304ستانلس ستيل  المعدن

 حصان مع علبة سرعة.  3سم. موتور  50عرض × سم  600مخصص للعمل ضمن ظروف حرارية مرتفعة ، طول  داخليسير ناقل 
 ألف وات. 10متر مكعب هواء بالساعة ، مزود بسخانات حرارية استطاعة  3000 بقدرة حصان 2موتور  توربين تسخين

 لوحة تحكم رقمية منفصلة ، للتحكم الطارئ وتعديل الهواء والحرارة وكمية تدفق التمور.  تحكملوحة 
 اإلجماليةبعاد األ

× سمممم  100العرض × سمممم  775الطول 
 سم.  180 االرتفاع

 

 الطاقة اإلنتاجية
 كيلو جرام بالساعة. 500

 وزن اآللة
 كجم. 475

 استهالك الكهرباء

 كيلو وات. 13

 مرحلة الطحن – 3

 سم.  10قطر × سم  300لنقل التمور منزوعة النوى من نفق التسخين إلى مرحلة الطحن ، أنبوب طول  استقبالسير ناقل 
 حصان مع علبة سرعة. 1 موتور االستقبال
 سم. 175، طول مم  150قطر  أنبوب أسطواني
 مم. 70سم ، الخطوة  210، طول مم  149مم ، قطر اللولب  50قطر الذراع  أسطوانة لولبية

 304ستانلس ستيل  المعدن



 

  

 

 مم.  2مم. قطر الثقوب  149قطر  مصفاة
 دورة بالدقيقة. 120مع علبة سرعة ،  حصان 10  موتور الطحن

 اإلجماليةبعاد األ

× سمممممم  80العرض × سمممممم  310الطول 
 سم.  180 االرتفاع

 

 الطاقة اإلنتاجية
 كيلو جرام بالساعة. 500

 وزن اآللة
 كجم. 325

 استهالك الكهرباء

 كيلو وات. 9

 مرحلة التعبئة – 4

مواد هذه المرحلة مخصمصمة لتعبئة زبدة التمر في عبوات بالسمتيكية أو زجاجية بنظام التعبئة الهوائية والكهربائية ، وهي مصمممة لتتناسمب مع ال
 القوام العالي ، مبدأ التعبئة نصف آلي ، ويمكن توفيرها آليا عند الطلب.ذات 

 هوائي وكهربائي نظام التعبئة
 فولت 220 الجهد الكهربائي

 MPa 0.4 – 0.6 الضغط

 عبوة بالدقيقة ، لكل رأس تعبئة. 30 – 10 سرعة التعبئة
 جرام. 250 – 10 كمية التعبئة 

 % 1 -%  0.5 ± دقة التعبئة
 3  رؤوس التعبئة
 مم. 710ارتفاع × مم  420عرض × مم  1080طول  خزان التغذية
 كجم. 300 سعة الخزان

 دورة بالدقيقة. 15مع علبة سرعة ،  حصان 1 موتور المجانس
 اإلجماليةبعاد األ

× سمممممم  50العرض × سمممممم  135الطول 
 سم.  100 االرتفاع

 

 

 الطاقة اإلنتاجية
 بالساعة.كيلو جرام  500

 وزن اآللة
 كجم. 125

 استهالك الكهرباء

 كيلو وات. 1

 
 
 
 

Dates Butter Line      AP19 
Compact group, constitute an integrated unit, for the production of dates butter, rich in sugars and 
minerals, this food material is too perfect, to give the consumer the full daily needs of energy, and 
material produced is characterized by ultra-smooth and supple sustained throughout the storage 
period. 
The production line consists of the following stages: 



 

  

 

1- Seed separating stage 

Cylinder insulation 
Metal cylinder, a compact gear punctuated knives are working on cleaning gear 
and output of dates. 

Metal Stainless Steel 304 
Motor insulation 3 hp. with gearbox 380 volts 50 to 60 Cycle. 

Rubber cylinder 
Iron cylinder of metal covered with a layer of rubber or silicon, resistant to the 
process of erosion. 

Conveyor seeds 
Dedicated to the exit date seeds out of the machine, ½ hp. motor with gearbox 
380 volts 

Conveyor Dates 
Dedicated to the exit dates outside of the machine, ½ hp. motor with gearbox 
380 volts. 

Dimensions 

L.140 × W.100 × H.105 cm. 

 

Production capacity 
500 kg per hour. 

Machine weight 
225 Kg. 

Electricity consumption 

2  kW. 
2 - Heating stage. 

Reception 
conveyor  

Transfer dates after removing the seeds, to the heating tunnel., L. 300 cm × W. 
50 cm. 1 HP motor with gearbox. 

Metal Stainless Steel 304 

internal conveyor 
Intended to work within the high heat conditions. L. 600 cm × W. 50 cm.  
3 hp. motor with gearbox. 

Heating turbine Ability of 3,000 M³ of air per hour, with heaters ability 10 thousand watts. 

Control Panel 
Separate control panel, to control and modify the air and heat and the amount 
of flow of dates. 

Dimensions 

L.775 × W.100 × H.180 cm. 

 

Production capacity 
500 kg per hour. 

Machine weight 
475 Kg. 

Electricity consumption 

13  kW. 

3 - Dates grinding stage 
Reception 
conveyor 

Transfer dates to grinding stage, Tube L. 300 Cm. x Diameter 100 mm. 

Conveyor motor 1 hp. motor with gearbox 
Metal Tube L. 175 Cm. x Diameter 150 mm. 
Extruder L. 210 Cm. x hand diameter 50 mm. x extruder diameter 149 mm. step 70 Cm.  
Metal Stainless Steel 304 



 

  

 

Grinding plate Diameter 149 mm. x hole diameter 2 mm. 
Milling motor  10 hp. motor with gearbox, 120 rpm. 
Dimensions 

L.310 × W.80 × H.180 cm. 

 

Production capacity 
500 kg per hour. 

Machine weight 
325 Kg. 

Electricity consumption 

9  kW. 

4 – Packaging stage 

This stage dedicated to packaging dates butter in plastic containers or glass packaging, pneumatic 
and electrical system, which is designed to fit with high-strength materials, the principle packing semi-
automatic, and can be provided automatically upon request. 
Packing system Pneumatic and electrical 
Voltage 220 V. 
Pressure 0.6 – 0.4 MPa 

Packing speed 10 ~ 30 pieces' per 1min. Each head.  
Packing capacity  10 ~ 250 g. 
Accuracy ± 0.5% ~ 1% 
Packing head  3  
Feeder tank L. 1080 mm. x W.420 mm. x H.710 mm. 
Tank volume 300 Kg. 
Stirrer motor 1 hp. motor with gearbox, 15 rpm. 
Dimensions 

L.135 × W.50 × H.100 cm. 

 

Production capacity 
500 kg per hour. 

Machine weight 
125 Kg. 

Electricity consumption 

1  kW. 

 
 

Notice 

✓ Our machines designed by (Agha Pack. USA.) East Gate Mall - suite 200, CA. 92121 USA. 
✓ Two-year warranty against badness composes. 
✓ Dimension maybe changes except capacity. 

            Agha Pack   


