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معرفی شرکت

گــروه صنعتــی ماشــین ســازی عدیلــی از ســال 1357 پــس از ســالها تحقیقــات و تولیــد دســتگاه های بســته بندی مختلــف نظیــر دســتگاه بســته بندی دوســرپیچ بــرای گــز 
و شــکالت ، اقــدام بــه طراحــی و تولیــد دســتگاه های بســته بندی پیلوپــک )دو ســر دوخــت( نمــود . پــس از آن بــا بــه روزآوری مــداوم و ارتقــای بهینــه تولیــدات خــود 
طبــق آخریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا و پذیــرش سفارشــات متفرقــه و دشــوار و تــالش بــرای تولیــد بهتریــن و باکیفیت تریــن ماشــین آالت بســته بنــدی ، ابتــدا گامــی در 
جهــت خدمــت رســانی بهینــه بــه تولیدکننــدگان داخلــی و ممانعــت از خــروج ارز از کشــور و ســپس ورود بــه عرصــه صنعــت بســته بندی دنیــا و بازارهای جهانی برداشــت. 
ــه کارگیــری تیــم متخصــص و مجــرب صنعــت بســته بندی و  ــا ب در راســتای تحقــق شــعار ” حمایــت از تولیــد ملــی و ســرمایه ایرانــی ” گــروه ماشین ســازی عدیلــی ب
بهره گیــری از جدیدتریــن تکنولــوژی روز دنیــا ، از گذشــته تــا بــه امــروز ، موفــق بــه تولیــد و ارائــه انــواع دســتگاه های بســته بنــدی پیلوپــک متناســب بــا نیــاز مشــتری بــه 
بــازار ایــران و بازارهــای جهانــی شــده اســت . یکــی از وجــه تمایــز شــرکت ماشین ســازی عدیلــی بــا دیگــر رقبــا ، خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت مــی باشــد کــه 

توانســته اســت بــا ســرویس ســریع و مناســب ، رضایــت مشــتریان عزیــز را جلــب نمایــد.

Introduction of the company

Adili machinery industrial group since 1979, after several years of research and production of various packing machines, such as double twist 
wrapping machine for chocolate and Persian gaz, we have been designing and manufacturing pillow pack wrapping machines. Afterwards, 
with the continuous updating and upgrading of its products according to the latest technologies of the world and accepting various and difficult 
orders, and trying to produce the best and the highest quality packaging machines, the first step is to provide optimal service to domestic 
producers and to Prevent the outflow of currency from the country and then enter the world of packaging industry and world markets. 
In order to fulfill the motto «Supporting national production and Iranian capital «, the Adili machine-building Group, with the help of a highly 
qualified and experienced team of packaging industry and utilizing the latest technology in the world, has been able to produce and provide 
a variety of devices from the past to the present. Adili machine-building group has been able to produce and supply various types of Pillow 
packing machines tailored to the needs of the customer in the Iranian market and global markets. One of the distinguishing features of the 
Adili Machine Manufacturing Company with other competitors is the after-sales service of the company, which has been able to attract the 
satisfaction of its customers with fast and convenient service. 

http://www.adilipack.com
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سخن مدیر عامل

              “ افتخار ما این است که سازنده ای ایرانی هستیم “

ماشین ســازی عدیلــی بــه عنــوان اولیــن طــراح و ســازنده ماشــین آالت بســته بنــدی پیلوپــک در ایــران مفتخر اســت توانســته بــا همت و تــالش مضاعــف عرصه را بــر ورود 
کاالهای مشــابه خارجــی تنــگ نمــوده و هــم اکنــون بیــش از ۸۰% کارخانجــات داخلــی را تحــت پوشــش  قــرار دهــد و عــالوه بــر آن بــه بیــش از ۲۰ کشــور خارجــی نیــز 

صادرات داشــته باشــد .
مهمتریــن مزیــت هــای ماشــین آالت بســته بنــدی ماشــین ســازی عدیلــی نســبت بــه رقبــای خارجی علــی رغــم کیفیــت مشــابه، قیمــت بســیار پاییــن تــر و ســادگی اســتفاده 

از آن مــی باشــد .
از جملــه مزیــت هــای ایــن شــرکت نســبت بــه رقبــای داخلــی مــی تــوان بــه قدمــت و ســابقه ای طوالنــی و درخشــان تــر در خدمــت رســانی بــه مشــتریان داخلــی و خارجی 
در صنعــت بســته بنــدی کشــور اشــاره نمــود. گفتنــی اســت طبــق نظرســنجی انجــام شــده از مشــتریان ایــن شــرکت بیــش از ۹5% بــا انتخــاب باالتریــن امتیــاز، رضایــت 

خویــش را از محصــوالت و خدمــات ماشــین ســازی عدیلی اعــالن نمودنــد .
ماشــین ســازی عدیلــی اولیــن دارنــده نشــان اســتاندارد ملــی در صنعــت بســته بنــدی پیلوپــک و ارائــه دهنــده اســتانداردهای بســته بنــدی بــه ســازمان ملــی اســتاندارد بــوده و 
بــر طبــق مذاکــرات انجــام شــده بــا ارگان های ذیربــط مادامی کــه ایــن شــرکت قــادر بــه تولیــد محصولــی بــا کیفیــت باشــد  از ورود محصــوالت مشــابه بــه داخــل کشــور 

جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمد .
ماشــین ســازی عدیلــی آمــاده ی پذیــرش سفارشــات تمامــی هــم میهنــان عزیــز از سراســر ایــران اســالمی جهــت بســته بنــدی محصوالتــی چــون : انــواع کیــک و کلوچــه، 
انــواع شــیرینی و شــکالت، انــواع نــان در ابعــاد مختلــف، انــواع ســاندویچ ســرد و همبرگــر، انــواع قطعــات فلــزی و پالســتیکی، تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی، لوازم 

آرایشــی و بهداشــتی، و لــوازم التحریــر مــی باشــد .
حاج  علی عدیلی

خدمات پس از فروش ماشین سازی عدیلی
یکــی از وجــه تمایــز شــرکت ماشین ســازی عدیلــی بــا دیگــر رقبــا ، خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت مــی باشــد کــه توانســته اســت بــا ســرویس 

ســریع و مناســب ، رضایــت مشــتریان عزیــز را جلــب نماید .
رونــد درخواســت نیــروی خدمــات پــس از فــروش بــه ایــن صــورت اســت ابتــدا مشــتری بــا ایــن واحــد تمــاس گرفتــه و مشــکل دســتگاه را اعــالم 
نمــوده و درخواســت نیــرو یــا قطعــه مصرفــی مــورد نیــاز خــود را بــا آن هــا در میــان مــی گــذارد . ســپس بــا توجــه بــه مــدت زمــان گارانتــی دســتگاه ، 

نیــروی متخصــص و قطعــه مــورد نیــاز مشــتری نهایتــا تــا ۲۴ ســاعت بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و مشــکل دســتگاه برطــرف مــی گــردد .

” ارائه خدمات پس از فروش حتی در ایام تعطیل ) ۷ روز هفته ( “

واحد خدمات ماشین سازی عدیلی به سه بخش مجزا تقسیم بندی می شود :

خدمات نصب و راه اندازی : برای درخواست نیرو جهت نصب دستگاه بسته بندی

خدمات پس از فروش : برای درخواست نیرو جهت رفع مشکل فنی دستگاه بسته بندی

خدمات تامین قطعه و لوازم یدکی : برای درخواست نیرو یا قطعه خرابی جهت تعمیر دستگاه بسته بندی
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ADILI PACKING MACHINERY دستگاه بسته بنـدی ابعاد کوچک

ایــن دســتگاه مناســب جهــت بســته بنــدی  انــواع شــکالت 
ــکری ،  ــوا ش ــلی ، حل ــدی عس ــی دار ،کنج ــات ن ــز ، نب ، گ
کانفــت ، خرمــا ، ســوهان ، مســقطی ، باســلوق ، قنــد حبــه ، 
آدامــس ، راحــت الحلقــوم ، نقــا ، تجهیــزات پزشــکی ماننــد 
ــکان ،  ــره چ ــر ، قط ــب گی ــی ، ت ــنج طب ــور ، دماس ، اپلیکات
ذغــال ، تنباکــو ، لبگیــر قلیــان ، لــوازم آرایشــی ماننــد پــد 

آرایشــی و ... می باشــد.

This Machine Is Suitable For chocolate, Persian 
Gaz, candy canes, sesame products, sugar pud-
ding, kanfit, dats, canes, muscat, crackers, basluq, 
sugar canes, gum, Turkish delight, nqa, medical 
equipment such as: applicator, Thermometer, Fever 
epidemic, all kinds of dropper,  Charcoal, tobacco,  
hookah equipment, cosmetics such as: make up 
pads.

specificationمشخصات  فنی

cmlength 3۸5385 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 33 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight ۴5۰450 کیلوگرموزن

 from width 1 cmاز عرض cm 1 تا cm 6قابلیت بسته بندی
to 6 cm

 Packing

 ظرفیت تولید
 ۹۰ تا ۲۲۰ بسته در دقیقه  ) بسته به 

نوع محصول متغیر است (
90 to 220 ppmProduction

دستگاه بسته بنـدی ابعاد متوسط

ایــن دســتگاه مناســب بســته بنــدی انــواع کیــک ، کلوچــه ، 
بســتنی ، بیســکوئیت ، تی تــاب ، لواشــک ورقه ای ، ســاندویچ 
ســرد، حلــوا شــکری ،انــواع قطعــات فلــزی ، کلیــد و پریــز ، 
قطعــات خــودرو ، قطعــات کامپیوتــری و موبایــل ، تجهیــزات 
پزشــکی، شــیرآالت ،  دســتکش ، ماســک ، دســتمال کاغــذی 
، اســکاچ و ســیم ظرفشــویی ، صابــون ، پوشــک ، کیســه زبالــه 
ــترودل ،  ــر ، اش ــتورانی ، همبرگ ــت رس ــا ، س ــک هواپیم ، پ
کبــاب لقمــه ، پیراشــکی ، سمبوســه ، الزانیــا ، ناگــت مــرغ ، 

فالفــل ،گاز اســتریل و بانــد ... مــی باشــد .

This machine is suitable for packing all kinds of 
cakes, ice cream, biscuits, fruit roll-ups, sandwich, 
sugar pudding, metal parts, switches and sockets, 
Spare parts for cars, Computer and mobile compo-
nents, medical equipment, valves, gloves, mask, tis-
sue, steel wools and sponges, soap, diapers, Gar-
bage bag, Airline food package, cutlery set, strudel, 
kebab morsel, donuts, samosa, lasagna, Chicken 
nugget, Falafel, medical Gauze and Bandages.        

specificationمشخصات  فنی

cmlength ۴۰۰400 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 33 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight 5۰۰500 کیلوگرموزن

 from width 7 cm toاز عرض cm 7 تا cm 15قابلیت بسته بندی
15 cm

 Packing

 ظرفیت تولید
 ۹۰ تا 16۰ بسته در دقیقه  ) بسته به 

نوع محصول متغیر است (
90 to 160 ppmProduction

ماشـین سـازی  عــدیلی

http://www.adilipack.com
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دستگاه بسته بنـدی ابعاد بزرگ

ایــن دســتگاه مناســب بــرای بســته بنــدی انــواع نــان ماننــد 
نــان پیتــزا ، نــان شــیرمال ، نــان لــواش ، نــان بربــری ، نــان 
ــم  ــان باگــت و نی ــان همبرگــر ، ن ــان خشــک ، ن ســنگک ، ن
باگــت چندتایــی ، نــان پیتــا ، نــان گاتــا ، تجهیــزات پزشــکی 
ــای  ــه ه ــوند ، شیش ــرم و س ــت س ــان ، س ــد گان و ش مانن
ــات  ــوب ، قطع ــودرو ، تی ــی خ ــات یدک ــگاهی ، قطع آزمایش

ــی باشــد . ــده و ... م ــری ، شــیرآالت ، چــرخ دن کامپیوت

This Machine Is Suitable For Bread Pizza, all kinds 
of bread,burger bread, Baguette Bread and Half Ba-
guette, Pita Bread, Gata Bread, medical gown sur-
gery clothes, Serum & Catheter, laboratory glass, 
spare parts for cars, rubber  tubes, computer parts, 
valves, gears,…

specificationمشخصات  فنی

cmlength ۴۰۰400 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 33 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight 6۰۰600 کیلوگرموزن

 from width 15 cmاز عرض cm 15 تا cm 3۰قابلیت بسته بندی
to 30 cm

 Packing

 ظرفیت تولید
 6۰ تا 16۰ بسته در دقیقه  ) بسته به 

نوع محصول متغیر است (
60 to 160 ppmProduction

دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت  ADILI PACKING MACHINERYماشـین سـازی  عــدیلی

ایــن دســتگاه قــادر بــه بســته بنــدی محصوالتــی ماننــد گاز 
اســتریل، لــوازم پزشــکی، ســت ســرم، انــواع نــان، قطعــات 
خــودرو و قطعــات صنعتــی می باشــد. از مهمتریــن مزایــای 
ــه  ــتگاه  س ــه دس ــبت ب ــت نس ــرف دوخ ــار ط ــتگاه چه دس
طــرف دوخــت ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه قــادر به بســته 

ــد. ــانتیمتر می باش ــرض 45 س ــا ع ــوالت ت ــدی محص بن

Four side seal packing machine
This machine is capable of packaging products 
such as sterilized gas, medical supplies and serum 
kit. The most important advantages of the four side 
seal packing machine compare to the three side 
seal packing machine is that it can pack products 
up to 45 centimeters wide.

specificationمشخصات  فنی

cmlength ۴۰۰400 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 33 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight 6۰۰500 کیلوگرموزن

all dimensions Packingتمامی ابعادقابلیت بسته بندی

 ظرفیت تولید
 5۰ تا 15۰ بسته در دقیقه  ) بسته به 

نوع محصول متغیر است (
90 to 160 ppmProduction

http://www.adilipack.com
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دستگاه بسته بندی دوخت از باال ماشـین سـازی  عــدیلی

ایــن دســتگاه بــرای بســته بنــدی محصــوالت بصــورت تکــی 
یــا چندتایــی از عــرض 5 تــا 25 ســانتیمتر مناســب مــی باشــد 
ماننــد نــان باگــت چندتایــی ، کلوچــه و ... و همچنیــن برای 
بســته بنــدی محصوالتــی کــه شــکل هندســی خاصــی ندارند 
ــی و  ــات صنعت ــتکش ، قطع ــد دس ــی رود مانن ــه کار م ــز ب نی

خــودرو و ...

Packing machine from top
This device is suitable for packing products in single 
or multiple number from 5 to 25 centimeters, such as 
several baguette breads, cookies and etc. Also this 
machine can be used for packaging products that 
do not have a particular geometric shape, such as 
gloves, industrial parts and cars and etc.

specificationمشخصات  فنی

cmlength ۴۰۰400 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 33 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight 6۰۰500 کیلوگرموزن

all dimensions Packingتمامی ابعادقابلیت بسته بندی

 ظرفیت تولید
 5۰ تا 15۰ بسته در دقیقه  ) بسته به 

نوع محصول متغیر است (
90 to 160 ppmProduction

ADILI PACKING MACHINERY

ماشــین ســازی عدیلــی مفتخــر اســت کــه بــرای اولیــن بــار 
ــه ســاخت دســتگاه بســته بندی دســتمال  در ایــران موفــق ب
کاغــذی تمــام اتوماتیــک بصــورت کیفــی بــا ظرفیــت 100 
ــن  ــای ای ــی از مزای ــت . یک ــده اس ــه گردی ــته در دقیق بس
دســتگاه صرفــه جویــی در هزینــه پاکت ســازی اســت. ایــن 
ــذی و  ــتمال کاغ ــن دس ــا ک ــتگاه ت ــه دس ــز ب ــتگاه مجه دس
ــد.  ــک می باش ــال اتوماتی ــورت کام ــلوفان بص ــب زن س چس
ــتفاده در  ــرای اس ــتگاه ب ــایز دس ــر س ــت تغیی ــن قابلی همچنی

ــرای مشــاغل خانگــی مــی باشــد. آپارتمــان ب

Wallet tissue packing machine:
Adili packing machinery proudly produce fully au-
tomated wallet tissue packing in a capacity of 100 
packs per minute for the first time in Iran. One of the 
benefits of this device is the cost savings of making 
the pockets. This machine is equipped with a device 
for plying paper cloth and adding adhesive on pack-
ing film. It can also be resized to use in an apartment 
for house hold jobs.

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی بصورت کیفی: 

specificationمشخصات  فنی

cmlength 6۰۰600 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 33 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight ۸۰۰800کیلوگرموزن

قابلیت بسته بندی
دستمال کاغذی کیفی بصورت تمام 

اتوماتیک
 Fully automatic 
qualitative paper 

wrapping
 Packing

ppmProduction 100 1۰۰ بسته در دقیقه   ظرفیت تولید

http://www.adilipack.com
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دستگاه بسته بندی پیلوپک شیرینکماشـین سـازی  عــدیلی

ــددی  ــک ع ــدی ت ــته بن ــرای بس ــب ب ــتگاه مناس ــن دس ای
ــه  ــرغ قطع ــات ، م ــوه ، مرکب ــواع می ــد ان ــی مانن محصوالت
ــا  ــیرینک ب ــورت ش ــات بص ــی و قطع ــت ، ماه ــدی ، گوش بن

ــد . ــی باش ــاال م ــرعت ب س

 Pillow Shrink packing Machine
This machine is suitable for single-number pack-
aging of products such as all kinds of fruits, citrus, 
chicken, meat, fish, and pieces of high-speed.

specificationمشخصات  فنی

cmlength ۸۰۰800 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 66 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight 1۰۰۰1000 کیلوگرموزن

قابلیت بسته بندی
محصوالتی مانند میوه و انواع مرکبات، 
مرغ قطعه بندی، بلدرچین، جگر مرغ، 

گوشت، ماهی، قطعات صنعتی و...

products such as fruit 
and all kinds of citrus 
fruits, chicken, quail, 

chicken liver, meat, fish, 
industrial parts and ...

 Packing

 ظرفیت تولید
 1۰۰ بسته در دقیقه  ) بسته به نوع 

محصول متغیر است (
100 ppmProduction

ADILI PACKING MACHINERY دستگاه بسته بندی مجهز به اکسترودر:

ایــن دســتگاه قــادر اســت محصــوالت خمیــری شــکل ماننــد 
خمیــر خرمــا ، تنباکــو معســل ، خمیــر  لواشــک ، قــره قوروت 
، قــارا و .... را بــدون دخالــت دســت و کامــال بهداشــتی بســته 
بنــدی نمایــد. ایــن دســتگاه تــوان تولیــد 100 تــا 220 بســته 

ــد. ــه دارا می باش در دقیق

Packaging machine with extruder:
This machine can pack pastry products such as date 
palm paste, tobacco, fruit roll up, etc. It can produce 
100 to 220 pack per minute without hand involve-
ment and completely hygienic.

specificationمشخصات  فنی

cmlength ۴۰۰400 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight ۲۰۰200 سانتی مترارتفاع

kWPower ۴4 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight 1۰۰۰1000 کیلوگرموزن

from 1 cm to 10 cm Packing  از عرض cm 1 تا cm 1۰قابلیت بسته بندی

 ظرفیت تولید
 15۰ تا ۲5۰ بسته در دقیقه  ) بسته به 

نوع محصول متغیر است (
150 to 250 ppmProduction

http://www.adilipack.com
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ایــن دســتگاه قابــل نصــب بــر روی انــواع دســتگاه هــای پیلوپــک بــرای بســته بنــدی اپلیکاتــور 
بــه صــورت تکــی و محصــوالت تــرد و شــکننده مانند بیســکوییت مــی باشــد که ایــن محصوالت 
را در ابعــاد مختلــف بصــورت تکــی و چنــد تایــی بــدون دخالــت دســت و کامــال اتوماتیــک بــر 

روی نــوار نقالــه دســتگاه بســته بنــدی قــرار داده و بســته بنــدی مــی نماید .

Multi-Row packing machine
This machine can be installed on a variety of pillow pack devices for the packing 
of the applicator in different sizes and fragile and brittle products such as biscuits, 
which can be placed individually or in a series on the conveyor belt without manual 
intervention, and fully automated. 

دستگاه بسته بندی مجهز به ردیف کن: 

دســتگاه کاغــذ گــذار اتوماتیــک قابــل نصــب بــر روی دســتگاه هــای بســته بنــدی 
کیــک و بیســکوییت مــی باشــد.

Automatic packaging machine equipped with automatic paper transfer ma-
chine:  
Automatic transfer paper machine can be installed on cake and biscuit pack-
ing machines.

ماشـین سـازی  عــدیلی

specificationمشخصات  فنیدستگاه بسته بندی مجهز به دستگاه کاغذ گذار اتوماتیک:

cmlength ۴۰۰400 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 17۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower 33 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight 5۰۰500 کیلوگرموزن

all dimensions Packingتمامی ابعادقابلیت بسته بندی

 ظرفیت تولید
 ۹۰ تا 16۰ بسته در دقیقه  ) بسته به 

نوع محصول متغیر است (
90 to 160 ppmProduction

دستگاه بسته بندی مجهز به دستگاه فیدر
دســتگاه فیــدر بصــورت 90 درجــه یــا مســتقیم محصــوالت متحــد الشــکلی ماننــد انــواع 
شــکالت و صابــون را بصــورت تکــی عــددی بــر روی نــوار نقالــه دســتگاه بســته بنــدی قرار 

داده و بســته بنــدی مــی کنــد .

The 90º or direct feeder can place products, such as chocolate and soap, indi-
vidually on a conveyor belt of packing device. 

Club Sandwich machine:  

ــرش  ــه ب ــز ب ــه مجه ــاندویچ کالب ک ــدی س ــته بن ــرش و بس ــتگاه ب ــل دس ــط کام خ
ــد. ــی باش ــک م ــورت اتوماتی ــر بص ــاس و پنی ــان ،کالب ــان ن همزم

The complete line of cutting and packing of club sandwich equipped with 
simultaneous cutting of bread, sausages and cheese.

دستگاه برش و بسته بندی ساندویچ کالب:

specificationمشخصات  فنی

cmlength ۴۰۰400 سانتی متر طول

cmwidth 1۰۰100 سانتی مترعرض

cmheight 1۲۰170 سانتی مترارتفاع

kWPower ۲3 کیلو واتتوان مصرفی

kgWeight ۴۰۰500 کیلوگرموزن

all dimensions Packingتمامی ابعادقابلیت بسته بندی

ppmProduction 100 1۰۰ بسته در دقیقه  ظرفیت تولید

ADILI PACKING MACHINERY

http://www.adilipack.com
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مجهز به سیستم اینورتر ♦
قابلیت نصب سیستم تزریق گاز  ♦
قابلیت نصب سیستم کاغذگذار کیک و ... ♦
قابلیت نصب سروو موتور ) برای محصوالتی با طول متغیر( ♦
قابلیت نصب ردیف کن بیسکوییت  ♦
قابلیت نصب سیستم شمارشگر ♦
قابلیت نصب چشم الکترونیکی ) فتوسل ( ♦
♦ HMI تنظیم پارامترها بصورت گرافیکی از طریق سیستم
♦ PLC مجهز به صفحه لمسی و سیستم برق
قابلیت نصب تاریخزن حرارتی و جت پرینتر ♦
♦ EMERGENCY دارای سیستم حفاظت
دارای سیستم حفاظت از طریق درایور ♦
مجهز به حفاظت از موتور در برابر  اضافه بار سیستم ♦
قابلیت نصب تیغه های برش زیگزاگ و تیغه های فوالدی HSS جهت برش سلفون ♦
بسته بندی بدون نقص و بدون ضایعات ♦
سهولت در جایگزینی رول سلفون  ♦
قابلیت استفاده سلفون های هات سیل و کلد سیل ♦
مجهز به رول باز کن اتوماتیک ♦
♦ PLC مجهز به سیستم کنترل
مجهز به سنسور و سیستم کنترل الکترونیکی با عمر طوالنی ♦
دقت و کیفیت باالی بسته بندی  ♦
استفاده از موتورهای دو اسب  ♦
مجهز به سرویس سریع خدمات پس از فروش و ضمانت نامه جامع قطعات یدکی ♦

قابلیت های ماشین آالت بسته بندی ماشین سازی عدیلی
♦ Equipped with inverter system 

♦ Capable of installing a gas injection system 

♦ Capable of installing a paper cake system and ... 

♦ Servo motor installation (for variable length products) 

♦ Ability to install biscuit rows 

♦ Ability to install the counter system 

♦ The ability to install an electronic eye (photocell) 

♦ Set the parameters graphically through the HMI system 

♦ Equipped with touch screen and PLC system 

♦ The ability to install thermal printers and jet printers 

♦ Has an EMERGENCY protection system 

♦ Driver protection system 

♦ Equipped with motor protection against overload of the system 

♦ Possibility to install zig zag cutting blades and HSS steel blades for cutting cellophane 

♦ Packaging without no waste 

♦ Ease of replacement of cellophane rolls 

♦ The ability to use hot and cold seal 

♦ Equipped with opening rolls automatically 

♦ Equipped with PLC control system 

♦ Equipped with long-life electronic sensor and control system 

♦ Precision and high quality packaging 

♦ The use of two horse engines 

♦ Equipped with fast after-sales service and comprehensive spare parts warranty

The capabilities of Adili machinery’s packaging machines  

مجموعه هایی که ما افتخار همکاری با آنها را داریم

صنایع غذایی :
آستان قدس رضوی حرم امام رضا)ع(

آستان مقدس حضرت معصومه)س(
فرآورده های غذایی چینود
فرآورده های گوشتی کاله

فرآرده های گوشتی آرتادخت
صنایع غذایی نان آوران

کاتلری :
هواپیمایی ایران ایر

هواپیمایی هما
هواپیمایی آسمان

هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا

هواپیمایی شیراز
هواپیمایی ماهان

کیک ، کلوچه و بیسکوئیت :
بیسکوئیت فرخنده
بیسکوئیت سالمت

کیک و کلوچه خوئی
کیک و کلوچه درنا

کیک آشنا
کیک آرمیتا

کیک و کلوچه نیلو
بیسکوئیت 777

بستنی و شکالت :
شکالت آی سودا

شکالت ما
شکالت آندیا

شکالت مرداس
شکالت پارمیدا
شکالت کامور

شکالت قافالنکوه
بستنی حسام

بستنی نازلی لبن
بستنی پام

بستنی پریشاد
بستنی رعنا

بستنی آزادی
حلواشکری شهدینه

حلواشکری عسل تغذیه
حلواشکری عقاب

حلواشکری سیمرغ
حلواشکری هوشمند

گز سکه
گز کرمانی
گز معراج

گز آنتیک
گز مظفری

گز معتبر
گز بلداجی

گز دردشتی
سوهان خودکار

سوهان عدل
سوهان محمد ساعدنیا

مسقطی سپهدار
مسقطی توکل جنوب

مسقطی مهاجری )الر(
نبات زرافشان

نبات فاطیما
نبات پیرادل

نبات پایتخت
نبات بارثاوا

نبات مقدس
نبات میالد

نبات ایران باستان
سقز اوشه

خرما شکالتی لیمر
مجتمع خرمایی کریمی

لواشک پاک نژاد
لواشک شوکر ترشین

لواشک ترشی سون
لواشک تانیا

لواشک تالن
لواشک فافا

لواشک شمشک
لواشک ایران چاشنی

لواشک صداقت
قره قروت طب طب

نان :
تک نان جنوب
نان سحر تهران

نان آوران تهران
نان آوران سپاهان

نان مهتاب
نان رضوی مشهد
نان خوشه گندم

نان به پز
نان خوشه طالیی سحر

نان آذر کیش
نان فرنان

نان فردوس
نان حجیم بوفالو

همبرگر و ساندویچ سرد:
همبرگر دمس
همبرگر کاله

همبرگر اصالت
همبرگر پاک

همبرگر شام شام
همبرگر ب.آ
همبرگر نیان
همبرگر ۲۰۲

خمیرپیتزا ۹5۹5
خمیرپیتزا فرنان

لقمه آماده آتیک

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی:
باند و گاز طبیب افزار

گاز استریل حریر نوین سپاهان
گاز استریل نرمین گاز

گاز استریل زمرد
گاز استریل صفا بهبود

گاز استریل نانو ابزار پارس
گاز استریل ثمین طب

گاز استریل سپاهان بهبود
لوازم پزشکی ظریف پلیمر

شرکت بازرگانی آریا تجهیز
شیراز سرم

باندهای طبی پاپیا
لوازم آرایشی و بهداشتی:

صابون داروگر
صابون پاکسان

دستمال کاغذی طوبی
دستمال کاغذی به گل
دستمال کاغذی جالیز

دستمال کاغذی نسترن
کیسه زباله بادوک

کیسه زباله آی پک
اسکاچ برایت

سایر محصوالت :
دخانیات خوئی

دخانیات اصفهان



Our Machines are working in these countries
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عمانکویتترکیهباکوروسیه

تونسآفریقااوکراینگرجستانقزاقستان

آلمانبحرینارمنستانکاناداترکمنستان

سوئداماراتعراقآذربایجانافغانستان

مجموعه هایی که ما افتخار همکاری با آنها را داریم

http://www.adilipack.com
http://www.adilipack.com
http://www.adilipack.com

