
دستگاه روغن گیر dk40 رشکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتامد شام

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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مقدمه

حســن انتخــاب وســلیقه ی شــام رادر اســتفاده از محصــوالت اســوه صنعــت تربیــک میگوییــم ، وبــه شــام 

اطمینــان مــی دهیــم در فراینــد تولیــد ایــن محصــول مهریــن هــدف رشکــت جلــب رضایــت مشــریان بــوده 

ودر ایــن راســتا بهریــن کیفیــت را توســط کارشناســان متخصــص و خــاق در ایــن محصــول در نظــر گرفتــه 

ایــم .

همچنیــن در خصــوص بازرســی و آزمــون اولیــه ، فراینــد تولیــد ، تســت عملکــرد و کنــرل نهایــی از کیفیــت 

ایــن محصــول اطمینــان کامــل حاصــل شــده اســت . 

ایــن دفرچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی دســتگاه آســیاب ونحــوه ی عملکــرد بهینــه بــا 

دســتگاه مــی باشــد .

ــا دقــت مطالعــه کــرده وآن را بــرای مراجعــات بعــدی نگهــداری   لــذا خواهشــمندیم دفرچــه راهنــام را ب

فرماییــد . 
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دستوالعمل های ایمنی :

لطفا پیش از استفاده از دستگاه دستورالعمل های ایمنی را با دقت مطالعه فرمایید .

برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی قسمت دو شاخه کاما در پریز قرار بگیرد . 

هشدار:
ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده اشــخاص توانخــواه، کــودکان و همینطــور افــرادی کــه تجربــه و دانــش 

اســتفاده از دســتگاه را ندارنــد مناســب نیســت. لطفــاً افــراد آمــوزش دیــده و ذی صــاح بــه عنــوان 

اپراتــور و کاربــر از دســتگاه اســتفاده کننــد.

دستگاه روغن گیرdk40 اسوه مناسب برای کنجد ، سیاه دانه، مغز آفتابگردان، 

کتان ، گردو ، بادام )به شکل خورد شده ( 
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 :dk40 مشخصات دستگاه روغن گیری
       ابعاد دستگاه: 60 ×80 ارتفاع 110

         وزن دستگاه: 100 کیلوگرم 

0kw/75 :توان موتور              

                 قطر داخلی سیلندر و قطر خارجی ماردون: 40 

میلیمر

تابلو برق دستگاه روغنگیرdk40 شامل:
1-اینورتر     2- کنتاکتور      3- ترموستات    4-کلید مینیاتوری    

5-املنت     6 -سیم ترموکوبل 

  ترموستات :
سیستم گرمایشی دستگاه روغن گیری به چند قسمت تقسیم 

می شود:

1.سنسور دما )ترموکوبل (    2. املنت حرارتی        3. دیجیتال 

کنرل دما )ترموستات( 
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تنظیامت تابلو برق )تنظیم ترموستات(:
صفحه منایش ترموستات روی تابلو برق دو دما را نشان می دهد.

 عدد باالیی )قسمت PV( دمای فعلی دستگاه است و عدد پایینی 

)قسمت SV( دمایی که شام به دستگاه می دهید.

1.برای تنظیم ترموستات اول دکمه ی اینر را فشار دهید. عدد پایینی 

چشمک زن می شود.

2.  دمای مورد نظر را با دکمه های روی دستگاه تنظیم می کنیم با دکمه 

ی منفی دما پایین آمده وبا دکمه ی مثبت دما باال می رود. با این دو 

دکمه دمای مورد نظر را تعیین کرده )100درجه( با زدن 4 بار کلید اینر 

ترموستات از حالت چشمک زن خارج شده و تنظیم می شود. 

3.  منایشگر پایین تابلو برق نشان دهنده ی رسعت 

ماردون دستگاه است که بین 15 تا 50 می باشد اما برای اکرث دانه ها 

رسعت 20 تا 25 مجاز و مطلوب است. 

نکته : به یاد داشته باشید هر چه رسعت کار دستگاه باالتر باشد روغن کمری می گیرد و 
کنجاله چرب تر و روغنی تری به شام می دهد. اما هرچه رسعت دستگاه پایین باشد، روغن 

بیشری می گیرد و کنجاله خشک تری خارج می شود.

اخطار: 
به هیچ وجه به صفحه کلید اینورتر دست نزنید. شام فقط مجاز به دست زدن به پیچ ولوم)پیچ تغییر 

رسعت(هستید. حتی پیشنهاد می شود روی این دکمه ها با کاغذی پوشانده شود.   
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آشنایی با قطعات روغنگیری کالیرب 40:
1.گلدانی  2.سیلندر 

3.ماردون  4.تیغه   5. مهره  6. مهره توپی و نازل

روغن گیر کالیرب40 دارای یک نازل )شامره ی 8( 

نازل :   قسمتی است که کنجاله از داخل آن به صورت مدادی یا 
میله ای خارج می شود و حالت مخروطی شکل دارد. یک طرف 

آن گشادتر از سمت دیگر است و دهانه بزرگر باید به سمت رس 

ماردون )به سمت داخل دستگاه( بسته شود

نگهدارنده نازل: اولین قطعه دستگاه، مهره ای است که نازل 
داخل آن قرار می گیرد و توسط یک  درز به پشت توپی متصل می 

شود. )به یاد داشته باشید که قسمت گشاد نازل به سمت داخل 

دستگاه قرار بگیرد و قسمت کوچک تر آن به سمت بیرون(.
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توپی :  قطعه ی پهنی شامل دو مهره است که این مهره ها، به شکل 2 دیسک به هم چسبیده اند. 
دیسک اول )مهره ای عقبی( متحرک و چسبیده به دستگاه است و وظیفه ی فیکس نگه داشنت توپی را بر 

عهده دارد

 مهره: این قطعه ی پهن از ابتدا و انتها دارای رزوه است که از یک طرف به ابتدای سیلندر پیچ میشود 
و از طرف دیگر توپی یا هد دستگاه درون آن پیچ می شود روی این قطعه املنت و سنسور دما نیز تعبیه 

شده است. کار املنت حرارت دادن به کنجاله و تسهیل در بیرون آمدن بهر آن می باشد.

تیغه یا خردکن: این قطعه وظیفه خرد کردن دانه ها را دارد. دانه ها قبل از رسیدن به قسمت کروی 
شکل رس ماردون باید خرد شوند که تیغه این کار را انجام می دهد این قطعه درون قسمت رس سیلندر 

جای دارد.  این تیغه ی استوانه ای یکی از قطعات اصلی دستگاه است )بیرون آن دایره ای و داخل آن به 

خاطر شکل پره های تیغه، به شکل 8 ضلعی است.

ماردون: میله ی مارپیچی بزرگی که از داخل سیلندر و گلدانی عبور کرده و داخل فرورفتگی گیربکس 
جا می گیرد  و بوسیله ی خار چهارگوش که داخل فرورفتگی انتهای ماردون قرار می گیرد. نیروی چرخش  

گیربکس را به خود انتقال می دهد. در ضمن دانه های روغنی را به سمت جلو فشار می دهد، تیغه روغن 

موجود در دانه ها را می گیرد و کنجاله به سمت بیرون هدایت می شود. انتهای آن خاری تعبیه شده که 

باید در محل خویش )جا خاری( در گلدانی فیکس شود. 

سیلندر : قطعه ای مشبک است که از یک طرف به گلدانی و از طرف دیگر به مهره متصل می شود. 
روغن از سوراخ های تعبیه شده  روی سیلندر استخراج می شود . 
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مراقب باشید کنجاله ها اینجا دپو نشود. دپو شدن کنجاله در این قسمت، باعث بریدن پیچ و جدا شدن 

سیلندر از گلدانی می شود.

در صورت مسدود شدن آن، باید با سوزن تک تک سوراخ ها باز و بعد با فشار پمپ باد آن را متیز شود.

  8. گلدانی: از یک طرف به گریبکس و از طرف دیگر به سیلندر متصل می شود .قیف دانه بر روی 
همین قسمت تعبیه شده است. 
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قطعات را به ترتیب از بیرون به داخل:  
1. نگهدارنده نازل را باز کرده )خاف جهت عقربه های ساعت( 

2.توپی را در خاف جهت عقربه های ساعت باز کنید. 

. در رشوع کار آن را محکم ببندید، سپس در خاف جهت عقربه های ساعت آن را آهسته آهسته نیم 

دور شل کنید. دیسک دوم مهره ثابت و بزرگ تر است. 

قسمت کروی شکل آن رو به داخل است و با قسمت کروی شکل رس ماردون که رو به بیرون قرار گرفته، 

در متاس است. با تنظیم فاصله ی بین این دو در دانه های مختلف )با توجه به سختی و نرمی کنجاله( 

عمل روغن گیری انجام می شود. 

شایان ذکر است، هر زمان توپی بسته شد، نیم دور به طرف چپ شل شود که فاصله  ی 1 میلیمری با 

ماردون ایجاد کند. این فاصله و این دور چرخیدن در دانه های مختلف، متفاوت است.

سوراخ توپی در واقع هامن محل خروج کنجاله است. 
برای باز کردن، دیسک چسبیده به دستگاه را با آچار چاکلت کمی شل کنید. سپس دیسک بیرونی تر 

)مهره ی ثابت( را با آچار، کاما باز کنید و کل مهره را خارج منایید.

3.سیم ترموکوبل را باز کرده.

4.املنت راباز کرده )احتیاط املنت ممکن است داغ باشد مواظب باشید(.5.مهره را باز کرده. 

6.تیغه را دراورده .

7. ماردون را بیرون میکشیم .

8. سیلندر راباز کرده )پیچ سیلندر چپ گرد میباشد ودر جهت عقربه های ساعت باز می شود .( و با آب 

و شوینده متیز کنید.)بافاصله پس از شستشو، قطعات را با دستامل خشک  کنید.( 
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بسنت روغنگیر 40 بعد از متیزکاری:
بعد از متیز کردن قطعات را مجدداً به ترتیب سیلندر، ماردون ، 

تیغه، مهره، توپی، نازل، نگهدارنده نازل ببندید .

1-   سیلندر باید برخاف جهت عقربه های ساعت بسته شود.

نکته: متامی پیچ ها و رزوه ها دستگاه در جهت عقربه های 

ساعت بسته می شوند اما سیلندر خاف جهت عقربه های ساعت 

است.

2-  انتهای ماردون دارای یک خار است، آن را به داخل گلدانی 

بفرستید تا خار ماردون، داخل جا خاری قرار بگیرد.

چک کنید که ابتدای محدبی شکل ماردون بیرون دستگاه منانده 

باشد. برای اینکار باید ماردون را کمی تکان داد تا خار درجای خود 

قرار بگیرد.)وقتی خار جا افتاد دیگر ماردون نباید تکان بخورد.(

3-   تیغه را از قسمت صاف و پهن آن وارد کنید. دهانه ی آن را 

کمی بچرخانید تا تیغه ها جا بیفتد. حتام دو برآمدگی دو طرف 

دستگاه داخل 2 فرورفتگی مستطیلی تیغه فرو رود و ثابت شود. 

4-  مهره پهن را از قسمت بزرگر آن به دستگاه وصل کنید )حتام 

جا پیچ ها در جلوی دستگاه قرار بگیرد( و با کمک آچار و با 

چرخاندن در جهت عقربه های ساعت آنرا محکم کنید.
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5-   املنت را روی مهره ببندید. حتام سوراخ پیچ های این ورقه 

روی یکی از سوراخهای مهره قرار گیرد و سیم سنسور به آن پیچ 

شود.

6 - قطعه توپی یا ِهد که شامل نگه دارنده ی نازل و خود نازل 

هست باید روی قطعه مهره متصل  شود برای نصب آن، حتام 

ُمهره ی متحرک را انقدر بچرخانید تا کاما بسته شود بعد آنرا 

به دستگاه ببندید و با آچار چاکلن آنرا کمی سفت منائید. برای 

چرخش نیم دور و ربع دور، به مهره متحرک دست نزنید! مهره 

جلویی را با کمک آچار بچرخانید. بعد آن را با دست نگه دارید 

که تکان نخورد و مهره عقبی را انقدر بچرخانید تا سفت شود.

7-  ازل را داخل جا نازلی قراردهید) به طوری که قسمت کوچک 

آن داخل جا نازلی بیفتد( بعد جا نازلی را داخل توپی بپیچانید و 

آن را کاما محکم کنید.

 8-  سیم ترموکوبل را می بندیم.
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تنظیم کردن توپی:
به یاد داشته باشید برای تنظیم میزان دور چرخش توپی برای 

دانه های مختلف باید:

دیسک داخلی که متحرک است را تا انتها و در جهت عقربه 

های ساعت بچرخانید تا محکم شود. 

 ابتدا نازل را در نازل گیر قرار داده وروی توپی میبندیم و.مهره 

ی توپی را با آچار روی توپی بسته و تا آخر می بندیم .

مجددا تاکید می کنیم: رس توپی نباید به رس ماردون 
چسبیده باشد؛ زیرا مانع روندگی کنجاله شده و به ماردون 

آسیب می رساند. این حالت آسیب زا ترین مورد در دستگاه 

روغن گیری است چون کوچکرین  خراش به ماردون باعث 

اختال در روند روغن گیری و کاهش بهره وری دستگاه می 

شود.
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مراحل راه اندازی دستگاه : 
ابتد توپی را تنظیم کرده املنت دستگاه را ببندیم و سنسور دما یا سیم ترموکوبل را بسته ترموستات را 

تنظیم می کنیم. دستگاه آماده ی راه اندازی است. سوییچ املنت را روشن کرده .چراغ قرمز روشن می شود 

.صرب کرده تا دمای دستگاه به دمای مورد نظر برسد )100 درجه(. دانه را داخل قیف دستگاه ریخته و دور 

دستگاه را تنظیم می کنیم )15-25(دستگاه را روشن می کنیم. 

دقت کنید حتام دمای املنت در نشانگر دیجیتال به 100 درجه سانتی گراد برسد تا کنجاله بتواند خارج 

شود.

بعد از 2 دقیقه روغن گیری کنجله دستگاه را تست کرده ببینم که نرم است یا زبر، اگر زیر دست پودر شد 

دستگاه را خاموش کرده 5ثانیه دور دستگاه را برعکس کرده و بعد مهره ی توپی را شل کرده توپی را کمی 

کمر از ربع دور سفت میکنیم .

وباز دوباره مهره را سفت کرده .و باز دستگاه را بعد از این مرحله روشن کرده وبه کار ادامه می دهیم.  

اگر دانه ای داخل ماردون یا سیلندر گیر کند و روند روغنگیری مختل شود، سوییچ را به مدت سه ثانیه به 

سمت چپ بچرخانید، تا دانه ی گیر افتاده رد شود؛ سپس مجددا سوییچ به سمت راست چرخانده شود.

توجه داشته باشید، تابلو برق کایرب40، 60، 90 و 110 شبیه یکدیگر است، تنها تفاوتشان در طرز باز و بسته 

کردن توپی در مدل110 می باشد.
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مراحل خاموش کردن دستگاه : 
اجازه بدهید که  مواد به صورت کامل ازدستگاه خارج شود. املنت را خاموش کرده و دستگاه را هم 

خاموش کنید.

رسویس کردن دوره ای دستگاه:
به یاد داشته باشید یکی از مزایای این دستگاه این است که اگر تنظیامت و مراقبت ها طبق اطاعات 

این دفرچه رعایت شود، نیازی به تعمیر و رسویس نخواهد داشت.

پس از آن هر شش ماه یکبار برای تخلیه واسکازیِن گیریبکس خورشیدی، پیچی که )در پایین ترین 

نقطه دستگاه( قرار گرفته است، را باز کنید.

پیچ باالی دستگاه که مخصوص ورود واسکازین تازه است را نیز باز کنید )به این ترتیب هوا از محل 

پیچ باالیی وارد دستگاه شده و روغن واسکازین قدیمی از محل پیچ پایینی خارج می شود(.

نوع واسکازین که باید داخل دستگاه ریخته شود " واسکارین بهران بردبار 150" یــا "توتال یا شل " می 

باشد.در صورت عدم دسرسی به واسکازین 150از واسکازین 140هم میتوان استفاده کرد .

در پایان، پیچ تخلیه )پایین( را ببندید و از آب بند شدن و محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید و از 

طریق پیچ باالیی واسکازین جدید را وارد گیربکس کنید.

به یاد داشته باشید از طریق چشمی که روی پایه ی گیربکس تعبیه شده میزان واسکازین مورد نیاز را 

وارد کنید )بعد از پر شدن، باید خط قرمز این چشمی در وسط قرار بگیرد(. میزان واسکازین مورد نیاز 

گیریبکس توسط این چشمی تنظیم می شود.

 واسکازین، باعث صیقلی شدن مسیر روغن گیری شامل ماردون و توپی و تیغه دستگاه می شود.
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نکات مهم برای مراقبت از دستگاه:

احتیاط 1- قبل از رشوع کار، دستگاه را روشن کنید و تا رسیدن به دمای 95 صرب کنید، بعد کار را رشوع 
کنید.

احتیاط 2 - قبل از خاموش کردن، حتام دمای املنت را پایین بیاورید.

احتیاط 3- در پایان کار دستگاه، مقداری کنجد مرطوب ) رطوبت 3%() خیس نباشد فقط کمی نم دار 
شود( داخل آن بریزید تا روغنگیری شود. خود این کنجد نم دار باعث متیز شدن ماردون و سیلندر می 

شود و نیازی به بازکردن توپی و خارج کردن کنجاله ها نخواهد داشت.

احتیاط 4- اگر کنجاله در دستگاه گیر کرد، نازل باز را کنید، بعد مجدداً دستگاه را روشن کنید تا کنجاله 
خارج شود.

- اگر باز هم کنجاله خارج نشد، دما را تا 125 یا 135 درجه باید باال بربید، بعد مجددا دستگاه را روشن 

کنید تا کنجاله خارج شود.

- اگر همچنان کنجاله گیر کرده بود، باید توپی و املنت هم باز شود و ماردون را خارج کرده کنجاله ها را 

متیز کنید.

احتیاط 5- اگر از شب قبل، کنجاله درون ماردون مانده باشد، با روشن شدن دستگاه در روز بعد، پیچ 
های گلدونی می بُرَد )حتی اگر نازل درست بسته شده باشد(. چرا که با روشن شدن دستگاه، هم زمان، از 

یکطرف به ماردون فشار می آید که دانه های جدید را به سمت جلو ُهل بدهد و از آنها روغنگیری کند 

و از طرف دیگر، دستگاه بخاطر سفت شدن کنجاله ی مانده، قفل شده و قادر نیست کنجاله ها را تخلیه 

کند. بنابراین پیچ منی تواند این فشار را تحمل کند و می شکند.
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احتیاط 6- فاصله ی رس توپی و ماردون باید به گونه ای باشد که کنجاله از پشت ماردون بتواند خارج 
شود. حتام طبق جدول داخل دفرچه، با توجه به نوع دانه ی روغنی، توپی را ببندید.

احتیاط 7- حتام حتام جهت آب بندی شدن دستگاهتان، اولین روغنگیری را حداقل 200کیلو کنجد 
انجام دهید. )دستگاه را روشن کنید. دمای آن که به 95 درجه سانتیی گراد رسید کنجد رطوبت زده آماده 

را روغن گیری کنید.(

به یاد داشته باشید حتی اگر نیازی به روغن کنجد ندارید حتام حتام در رشوع کار باید دستگاه را با کنجد 

آب بندی کنید.

احتیاط 8- اگر حین روغنگیری متوجه شدید که کنجاله خارج می شود اما روغن بیرون منی ریزد، قطعا 
منافذ سیلندر بسته شده و باید با یک سوزن نازک آنها را باز کرد و با یک فشار باد یک پمپ باد آنرا 

کاما متیز کرد.

احتیاط 9- بیاد داشته باشید برای روغنگیری از هر دانه ای حتام ابتدا و انتهای روغنگیری حتام از دانه 
ی کنجد روغنگیری شود. اینکار به سامت دستگاه و طوالنی شدن عمر دستگاه کمک می کند. روغن 

کنجد حاصله را بعنوان روغن ماساژی استفاده کنید.

احتیاط 10- دقت کنید کمربند املنت به بدنه مهره محکم بسته شده باشد. در غیر این صورت اتصال 

رخ منی دهد و کنجاله خارج منی شود.

احتیاط 11- هنگام باز کردن املنت، حتامً املنت را خاموش کنید که نسوزد. در ضمن هنگام بسنت املنت، 
پیچ های آن را ُشل کنید که رنگ استیل آن سیاه نشود.

احتیاط 12- دقت کنید طرف سوراخ بزرگرِ نازل، به سمت دستگاه باشد . در غیر این صورت باعث 
فشار و آسیب به دستگاه می شود .
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احتیاط 13- موقع تنظیم رسدستگاه قطعات عاری از کنجاله ، کنجد و غیره باشد. حتی کنجاله های رس 
ماردون باید متیز شوند.

احتیاط 14- دقت کنید دستگاه به اندازه کافی گرم شود و سپس اقدام به روغن گیری کنید .یعنی دما 
 sv باید به حد مطلوب برسد و بعد دستگاه روشن شود . دمای مطلوب ، دمایی است که در قسمت

ترموستات در تابلو گزارش می شود.

 احتیاط 15- از اتصال سنسور حرارتی توسط یک پیچ کوچک در ابتدای سیم نقره ای رنگی که به املنت 
وصل می شود، اطمینان حاصل کنید .

احتیاط 16- وقتی دستگاه به درجه مطلوب رسید دکمه اتصال دستگاه را فشار دهید . از زمان روشن 
شدن املنت 20 دقیقه زمان  نیاز است تا دستگاه به درجه مطلوب در صفحه منایش sv برسد .

) الزم به تذکر است چنانچه دما به حد مورد نظر نرسیده باشد و روغنگیری انجام شود سوراخ های روغن 

ریز سیلندر مسدود میشود.(

احتیاط 17- در صفحه منایش دمای pv )دکمه ی باالیی( باید به دمای sv )دکمه ی پایینی( برسد.

آنچه درباره ی دانه های روغنی پیش از رشوع فرایند روغنگیری باید بدانید:
•به دانه های روغنی که محصول سال قبل هستند، باید رطوبت زده شود.

•به یاد داشته باشید رطوبت زیاد زدن به تخمه ی آفتابگردان با پوست، باعث تلخ شدن روغن آن میشود، 

پس در نم زدن دانه محتاط باشید.

•    روغن کنجد بایدطالیی باشد، اگر رنگ روغن استخراجی شام سبزاست بایدکنجدتان رامجددا بوجارکنید
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  به یاد داشته باشید که کنجد تازه و محصول سال، به رطوبت کمرتی نیاز دارد و اگر کنجد 

را خیلی مرطوب کنید:
3- دستگاه رشوع به سوت زدن می کند.

4- درصد روغن استخراج شده کم می شود) کنجاله چرب خارج می شود(.

5- کیفیت روغن حاصله پایین می آید.

•   اگر روغن، دارای لرد غیرطبیعی باشد دو حالت دارد: یا رطوبت بسیار باالست یا بسیار پایین است.

•   اگر تخم آفتابگردان و دانه کتان رطوبت زیاد داشته باشند، روغن خروجی کف دار می باشد

•   بنه کوهی حتام باید الک شود. در ضمن رطوبت خیلی کمی الزم دارد.

•    برای روغنگیری بادام، ابتدا توپی را نیم دور و کمی بعدتر آنرا به یک ربع دور کاهش دهید) فندق- 

کتان- بنه کوهی- تخم آفتابگردان با پوست(

•     برای روغنگیری شاهدانه اگر نازل 12 جواب نداد، نازل را باز کنید و توپی را روی رس ماردون یک ربع 

دور ببندید.

•    اگرروغنگیری با یکی از نازل ها جوابگو نبود، حتام شامره ی بزرگرت را امتحان کنید و برای روغن گیری 

از نارگیل از نازل استفاده نکنید.

•   دانه های سال قبل را شب قبل مقدار کمی رطوبت بزنند و بگذارید مباند. روز روغن گیری هم از 2 

ساعت قبل مقدار بسیار کمری رطوبت بزنید. 

•     برای اینکه حین روغن گیری از نارگیل دمای دستگاه باال نرود و بوی سوختگی کنجاله بلند نشود، 

مراقب باشید وقتی دمای دستگاه از 100درجه سانتی گراد باالتر رفت، توپی را شل تر کنید.

•   هرچه کنجاله احتامل دپو شدن داشته باشد باید توپی بیشرت باز شود. قابل ذکر است برای نارگیل توپی 

را به طور کامل باز می کنیم.



  دفترچه راهنمای دستگاه روغن گیر dk40 شرکت اسوه صنعت اصفهان

19

شامره نازلرطوبت دانهدمای دستگاهمیزان چرخش توپیدانه های روغنی

8 و110%90 درجهاول نیم دور بعد کم کم ربع دورکتان

18%90 درجهربع دورسیاهدانه

28%95 درجهربع دورکنجد سفید

28%95 درجهربع دورقهوه ای

18%85 درجهربع دورمغز تخمه آفتابگردان
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با رسمایه کم، کسب و کار خودت رو راه بنداز!

با دستگاه های اسوه نونت تو روغنه!

کافیه فقط با رشکت اسوه صنعت متاس بگیرین:

03133766609

مشاوران ما در متامی مراحل اعم از انتخاب دستگاه، ارسال، آموزش و خدمات 

پس از فروش در کنار شام هستند:

09133395563

03191013484

برای اطالع بیشرت عضو پیچ اینستاگرام ما شوید:

osvehsanat.ir@

www.osvehih.com :وب سایت اسوه صنعت


