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کوچکترین ماشین سورتینگ با دوربین در ایران

داراي چهار چرخ قفل شونده جهت جابجایی آسان

قابلیت سورت انواع آجیل و خشکبار

امکان نصب در مغازه یا کارگاه هاي کوچک بدون تجهیزات اضافی

داراي کمپرسور بی صدا و بدون روغن

تغذیه موردنیاز ماشین برق 220ولت تک فاز می باشد

داراي          ژاپنی و کنترلر             آمریکایی و اجکتور سرعت باال

قابلیت پردازش رنگی و شکلی محصوالت مختلف

FPGA CCD
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علم و فن آراد
ARAD Sorting



شرکت مهندسی علم و فن آراد براي اولین بار در کشور اقدام به ساخت ماشینهاي 

سورتینگ چند منظوره در حوزه کشاورزي و مواد غذایی با برند آراد سورتینگ و با 

استفاده از تکنولوژي بینایی و پردازش تصویر نموده است.

Arad Sorting Machine is a multi-function 

sorting machine for agricultural products with 

high-tech devices and intelligent sorting 

software.

Model FVM403 FVM405 FVM407

Throughput (T/H)

Voltage (V)

Power (KW)

Weight (Kg)

Dimension (L*W*H)

Accuracy (%)

Rejection rate (%)

Air consumption (L/min)

Notes

1 ~ 3

110-250 (50-60Hz)

1.8

885

1174*1658*2038

>99

>10:1

800~1600

Subject to different impurities of raw materials, parameters listed in the table
will change to some extent.

2 ~ 5 3 ~ 8

2.6 3.5

1275 1665

2402*1658*2038 3030*1658*2038

1300~2200 1800~3600

استفاده از         رنگی ژاپنی با برند توشیبا و داراي رزولوشن باال

بکارگیري اجکتورهاي بادوام و سرعت باال جهت جداسازي سریع محصول

سیستم نورپردازي از نوع         با کیفیت و طول عمر مناسب و با کمترین میزان تولید گرما

داراي نرمافزار هوشمند و کاربرپسند جهت تنظیمات سورت محصول

مجهز به سیستم گردگیر خودکار و کانالهاي چندگانه جذب گرد و خاك

استفاده از فیدرهاي ارتعاشی با کنترل دقیق جهت ریزش یکنواخت محصول

CCD

LED
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