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لقد مىض عىل تأسيس الرشكة اإليطالية ملعدات 

اليوم  وهي  عاماً   25  ”Protec “بروتيك  الفرز 

العامل،  أنحاء  كافة  يف  موجودة  تجارية  عالمة 

الجديدة. والتحديات  ــازات  ــج اإلن من  زمــن 

للحامس  نتاجاً   1990 عام  الرشكة  تأسست  لقد 

يف  امتياز  ذات  مبهنية  عاماً   20 مايقارب  ولخربة 

رشكة  اليوم  الزراعة:  من  القادمة  األغذية  مجال 

املصنع  هي   LUIGI  SANDEI ساندي  لويجي 

األول املبني عىل القدرات الذاتية يف أوربا إلنتاج 

حصادات  يف  اإلصطناعي  بالنظر  الفحص  أجهزة 

ساندي  لويجي  السيد  عــزم  لقد  الــبــنــدورة، 

خربته  تطبيق  ــىل  ع  LUIGI  SANDEI

بالنظر  ــرازة  فـ أول  انــتــاج  لغاية  الشخصية 

اإلصطناعي لخدمة العمليات الصناعية للبندورة.

عىل  بل  التطور  ينخفض  مل  الحني  ذلــك  منذ 

املكتسبة  الغنية  الخربة  اىل  إستناداً  العكس، 

سنة  التطور  أستمر  واملــال  الفكر  وتوظيف 

األهــداف  وتــجــاوز  تثبيت  لغاية  ــرى.  أخ بعد 

”Protec “بــروتــيــك  رشكــة  أنجزتها  الــتــي 

وطاقمها املؤتلف  )تركيب مايزيد عن 3000 منشأة 

عىل امتداد العامل(، ركزنا اهتاممنا عىل الهدف األساس 

لزبائنها.   وواقعية  موثوقة  حلول  تقديم  للرشكة؛ 

لقد فتحت البحوث املستمرة الطريق أمام تطبيق 

باإلعتبار  تأخذ  مل  أخرى  منتجات  عىل  تقنياتنا 

سابقاً. باإلضافة اىل البندورة، ميكن اآلن فرز جميع 

املستخلصات،  والفواكه،  البندورة  لب  الفواكه، 

أو  )الطازجة  الخضار  أوراق  املربيات،  املعاجني، 

املجففة(، البقول، مكعبات الفواكه والبطاطا )فيام 

أصبح  لقد  لذلك  نتيجة  األشكال(.  كافة  يقارب 

املنتج البسيط كعلبة البازالء أو حاوية املرىب التي 

يبتاعها الناس يومياً، يتضمن يف ذاته تقنية عالية 

يتم  األعىل.  النوعيات  بلوغ  اىل  تهدف  املستوى 

نظم  إنجاز  عرب  آالتنا  يف  التقنيات  هذه  تفسري 

يتم تطويرها  للنظر اإلصطناعي  دقيقة ومعقدة 

باستمرار وميكنها مالمئة أكرث خطوط اإلنتاج حداثة. 

فرازات لجميع أنواع البندورة، الفواكه والخضار.

البندورة حسب  فرز  باإلمكان  اآللة  تجعل هذه 

اللون املطلوب. حسب التطبيق الذي يتم اعداده، 

للمطلوب  املخالف  اللون  ذا  املنتج  طرح  ميكن 

املتدفق.  املنتج  عن  بعيداً  الغريبة  واألجسام 

جداً،  واسع  األلة  هذه  استعامل  امكانية  مجال 

من البندورة عامة اىل البندورة املقرشة والفليفلة 

الحمراء. تشمل هذه العائلة من الفرازات نوعان 

األعىل  من  املنتج  يتفحص  أحدهام  النظم  من 

واآلخر مضاعف يتفحص املنتج من األعىل ومن 

اإلصطناعي مجهزة  النظر  كافة وحدات  األسفل. 

مبنظومة فرشاة تنظيف من أجل تنظيف دوري 

لقسم النظر. يوجه حزام النقل تدفق املنتج خالل 

مجال تفحص النظر اإلصطناعي واىل وحدة الطرح. 

لقد أثبتت التجربة تواجد أعىل درجات الجدارة 

لنظام الطرح الكهروبنيوماتييك الذي تحوز الرشكة 

عىل ملكيته الفكرية والذي يتضمن “أصابع” عندما 

يتعلق األمر بالحجم املتوسط العام للبندورة، مثل 

بالنسبة  بينام  املعلبات.  يف  املستعملة  البندورة 

الشريي(  )مثل  األصغر  الحجم  ذات  البندورة  اىل 

من  تيار  بواسطة  الطرح  يتم  الحمراء،  والفليفلة 

“انرتفيس”  املستعملة  الربمجة  نفثه.  يتم  الهواء 

مبسطة وسهلة اإلستعامل وتجعل من املمكن تغيري 

جميع معايري الفرازة. ميكن تغيري جميع وظائف 

لهدف اإلستجابة  أو ألكرتونياً  املعدات ميكانيكياً 

اىل الحاجات املختلفة للزبائن. تختلف امكانيات 

اإلنتاج حسب حجم اآللة؛ ميكن أن يكون العرض 

قناة.    و60   40  ،30  ،20 مختلفة؛  أبعاد  بأربعة 

أدىن من  اىل حد   ”Protec “بروتيك  نظم  تحتاج 

الصيانة: وحدات النظر اإلصطناعي مستقلة مام 

تقوم  تجهيزات  وهنالك  موثوقيتها،  من  يزيد 

العمل  مراقب  وتنبه  الذايت  التشخيص  بوظيفة 

الواسعة  الخربة  إن  مشكلة.  أي  حالة حدوث  يف 

النظم  من  الكبري  العدد  بفضل  إكتسبناها  التي 

العامل  متكننا  التي قمنا برتكيبها يف جميع أنحاء 

مع  لتتالئم   ”Protec “بروتيك  آلة  تحديث  من 

الــعــامل.     يف  للصناعات  املتغرية  املتطلبات 

www.protec-italy.com املوقع عىل اإلنرتنت

نوعية عاالية  لفرز، البندورة، الخضار والفواكه وحلول أخرى مالمئة اىل حاجات الزبون 
يحتفل االسيد لويجي ساندي LUIGI SANDEI  يف العام 50 كاملك ألنشطة صناعية، يعود تأريخ ابتداء أنشطته يف 

املجال الصناعي لتحويل املنتجات الزراعية اىل عام 1965، إيطايل عصامي  بنى نفسه بنفسه يحتفل مبنجزاته الشخصية. 

فرازة بالنظر اإلصطناعي لجميع البندورة، البطاطا، الجوز، الزيتون 3 طرق للفصل
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