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بمختلف  الذخرية وعدها  أظرف  فرز  جهاز 
املقاسات، تم تصميمه وتطويره يف السعودية 
تصنيعه  ويتم  أمريكية  رشكة  مع  بالتعاون 

حالياً يف اململكة حتت محاية براءة االخرتاع. 

تستغرق عملية عدد 30،000 ظرف فارغ لعدد 3 أشخاص ويتطلب منهم ما يقارب 
يومني عمل كامل (6 ساعات/ يومياً) أي 12 ساعة. 

مع جهاز عد الفوارغ يمكن عد هذا العدد يف ساعتني فقط. 

5.56x45 & 9m & 7.62x39 & 7.62x51  (NEW)

مكائن  باستخدام  املكونات  تصنيع  يتم 
لضامن  حلام  دون  والتجميع  الليزر  قص 
يتكون  الصيانة.  وسهولة  املنتج  جودة 
تتكون  ومنصة  للفرز  مكينة  من  اجلهاز 
الفارغة  االظرف  للفرز  مسارات   3 من 
حسب مقاسها لتمر عىل مسار وتسقط يف 
اجلهاز  عدها.  بعد  السفلية  احلاويات 

يتضمن آلة فرز واحدة للفرز. يتضمن آلة فرز واحدة للفرز. 

للتغري  قابلة  ألواح  عىل  آلة  كل  حتتوي 
بمختلف  الفارغة  االظرف  لفرز 
استخدام  بدون  تصميمها  تم  املقاسات، 
حمدد  حجم  لضامن  وذلك  األسطوانات 
حيتوي  كام  فرزها،  عملية  عند  للذخرية 
عىل منطقة إلزالة األتربة والشوائب قبل 

فرزها. 
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يتم تصنيع وجتميع اجلهاز يف اململكة العربية السعودية. 
اجلهاز حممي بموجب نظام محاية براءات االخرتاع. 

ضامن سنتني شامل (ضامن استبدال) قابل للتمديد إىل 5 سنوات. 
 منصة متكاملة حتتوي عىل كافة مكونات اجلهاز يف دوالب بعجالت. 

وحدات قراءة ليزر خاصة وعالية اجلودة ومتعددة النقاط. 
 درج مدمج مع 3 صناديق لسقوط الفوارغ هبا. 

حيتوي اجلزء العلوي جلهاز الفرز عىل صحن إلزالةاألتربة اخلفيفة. حيتوي اجلزء العلوي جلهاز الفرز عىل صحن إلزالةاألتربة اخلفيفة. 
 (powder coating) مجيع املكونات مصنوعة من احلديد املقاوم للصد

يستخدم كهرباء 220/110 فولت (60Hz) مع قواطع سالمة ومنظم تيار. 
 بطارية مدجمة للعمل دون احلاجة لكهرباء، مدة عمل 180 دقيقة، مع شحن . 

 .(Battery Adapter 12v) حمول كهرباء، مع حمول البطارية 
حيتوي اجلهاز عىل غطاء من (القامش او بالستك) للتخزين والعزل عن األتربة. 

تم تصميم اجلهاز ليتحمل كافة ظروف العمل الصعبة وال حيتاج لصيانة مستمرة. 
(اختياري) يمكن توصيل اجلهاز بألواح الطاقة الشمسية للشحن. (اختياري) يمكن توصيل اجلهاز بألواح الطاقة الشمسية للشحن. 
(اختياري) حيتوي اجلهاز عىل غطاء للتخزين والعزل عن األتربة. 

العميل  اجلهاز ودجمه يف موقع  يمكن جتميع 
حسب احلاجة والطلب وبالشكل املطلوب، 

سواء يف ورشة او حاوية او مركبة. 
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