
SemiSemi--Auto Filling Machine Auto Filling Machine 

เครื่องบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็ก  5-50gหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part

BLN-FM50-15

DEWA
®

High quality tools

รายละเอยีด

เคร่ืองบรรจุครีมก่ึงอัตโนมัติขนาดเล็ก ผลิตจากอุปกรณระบบวาลว และระบบลมมาตรฐานคุณภาพสูงของ AirTAC ท้ังหมด 
รับประกัน  1 ปเต็ม ทําใหการบรรจุไดสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึน้ การทํางานของเคร่ืองใชระบบแรงดันลม  ตัวเคร่ืองเล็กกระทัดรัดผลิต
จากสแตนเลส 304 ใชงานงาย สามารถต้ังขนาดบรรจุได 5-50กรัม  บรรจุของเหลวและเน้ือครีมท่ีมีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน 
ครีม แชมพู, ยาสีฟน, เซร่ัม, มารค, โลชั่น และของเหลวอื่นๆ ตัวเครืองทําจากสแตนเลสอยางดีตามมาตรฐาน GMP ใชสําหรับ

่  ่ ้บรรจุเครืองสําอางคและอาหารได เครืองเล็กกระทัดรัด เคลือนยายงาย สามารถถอดออกลางทําความสะอาดไดทุกชิน สวนฐานทําจาก
เหล็กหลออยางดีแข็งแรงคงทน เหมาะกับ โรงพยาบาล  รานเสริมสวย สปา และโรงแรม หรือใช บรรจุซอส  บรรจุนํ้าพริก บรรจุนํ้าสม 
และ บรรจุนํ้าผลไมตางๆได
ความจุของถังขนาด 10-15Kgs มีหัวบรรจุ 2 แบบ สําหรับบรรจุหลอดโฟม และบรรจุลงขวดหรือตลับ พรอมซีลยางและอะไหล
สํารอง 2 ชุด  มีขนาดหัวบรรจุใหเลือก  4 ขนาด คือ  2.5mm, 4 mm, 6mm, 8 mm

คุณสมบัติ Specification

Filling range 5-50g
Measurement accuracy ± 0.2-1ml
Filling speed 20-60 times / minuteFilling speed 20 60 times / minute
Working pressure 0.4-0.6Mpa
Hopper capacity 15 liters
Dimensions L × W × H: 340 × 360 × 790 (mm)

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทร. 02-7582668-9 มือถือ 084-3556262, 084-9946496, Line ID : bestbln แฟกซ  02-7582685

http://www.bln.co.th       Email :  order@bln.co.th



Manual Filling Machine Manual Filling Machine 

เคร่ืองบรรจุครีมแบบมือโยก  5-50gหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part BLN-MF50-15
DEWA

®

High quality tools

เคร่ืองบรรจุครีมแบบมือโยกตัวเคร่ืองเล็กกระทัดรัดผลิตจากสแตนเลส 304 
ใ   ั้ ไ  5 50 ั ไ  ิ  ี ีฟ ั่  โ ั่ใชงานงาย สามารถตังขนาดบรรจุได 5-50กรัม  บรรจุของเหลวไดทุกชนิด เชน ครีม แชมพู, ยาสีฟน, เซรัม, มารค, โลชัน และของเหลว
อ่ืนๆ ตัวเครืองทําจากสแตนเลสอยางดี สําหรับบรรจุเคร่ืองสําอางคและอาหารได เครืองเล็กกระทัดรัด เคล่ือนยายงาย สามารถถอดออกลางทํา
ความสะอาดไดทุกชิ้น สวนฐานทําจากเหล็กหลออยางดีแข็งแรงคงทน เหมาะกับ โรงพยาบาล  รานเสริมสวย สปา และโรงแรม หรือใช บรรจุ
ซอส  บรรจุนํ้าพริก บรรจุนํ้าสม และ บรรจุนํ้าผลไมตางๆได
ความจุของถังขนาด 10-15Kgs นํ้าหนักตัวเคร่ือง 10Kgs มีหัวเปลี่ยน 2 หัวพรอมอะไหลสํารอง 2 ชุด

รายละเอยีด

คุณสมบัติของเคร่ืองบรรจุครีมแบบมือโยก (Manual Filling Machine)
- เครื่องเล็กกระทัดรัด เคลื่อนยายงาย
-ใชงานงาย
-สามารถตั้งปริมาณบรรจุได 5-50กรัม
-ทําจากสแตนเลสอยางดี 304 ตามมาตรฐาน GMP สําหรับบรรจุเครื่องสําอางคและอาหารได

10 15k

คุณสมบัติ Specification

Filling range 5-50g
±

-ความจุของถงัขนาด 10-15kgs
-สามารถถอดออกลางทําความสะอาดไดทุกชิ้น ลางงาย
-สามารถใชบรรจุของเหลวไดทุกชนิด และสามารถบรรจุเนื้อครีมท่ีมีความหนืดสูงได

Measurement accuracy ± 0.2-1ml
Filling speed 20-30 times / minute
Hopper capacity 15 liters
Dimensions L × W × H: 340 × 360 × 790 (mm)

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทร. 02-7582668-9 มือถือ 084-3556262, 084-9946496   Line ID: bestbln แฟกซ  02-7582685

http://www.bln.co.th    Email :  order@bln.co.th



Semi Auto Filling Machine Semi Auto Filling Machine 

เคร่ืองบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติขนาดบรรจุ 60-1000gหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part

BLN-FM1000

DEWA
®

High quality tools

่ ่ ่ ้เครื่องบรรจุครีมก่ึงอัตโนมัติใชบรรจุครีมและของเหลวที่มีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, นํ้า
พริก,โลช่ัน, ยาสีฟน, มารค, แชมพู, นํ้ายาลางจาน, จารบี, สบูเหลว และ อื่นๆ ฯลฯ สวนที่สมัผัส
กับเน้ือวัตถิดิบผลิตจากสแตนเลสเกรดสูง ตามมาตรฐาน GMP
เหมาะสําหรบัอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอางค สามารถต้ังปริมาณการบรรจุได 60 -1000g

และปรบัระดับความเร็วในการบรรจุไดถึง 30 ขวดตอนาที สามารถถอดออกลางไดทุกช้ิน  มีหัว
บรรจุให 2 หัว พรอมอะไหลสํารอง 

รายละเอยีด

- ใชบรรจุครีมและของเหลวท่ีมีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, โลชั่น, นํ้าพริก
   ยาสีฟน, มารค, แชมพ,ู นํ้ายาลางจาน, จารบี, สบูเหลว และ อ่ืนๆ ฯลฯ
- ขนาดถังบรรจุ 40 Kgs
- สามารถตั้งปริมาตรการบรรจุได 60-1000g
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดสูง ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษทนทานตอการกัดกรอนและทนทานตอการ  เกิดสนิม
- สามารถปรับความเร็วในการบรรจได

คณสมบัติ Specification

สามารถปรบความเรวในการบรรจุได
- มีระบบบรรจุแบบอัตโนมัติ
- รูปแบบการตั้งปริมาตรแบบตัวเลข
- ใชงานสะดวก  มีลอเลื่อนเคลื่อนยายไดงาย
- ความเร็วในการบรรจุ 20-60 ขวดตอนาที
- สามารถถอดออกลางไดทุกชิ้น
- มีระบบเติมวัตถุดิบได 2 ระบบ คือ มีสายทอดูดของเหลวจากถังไดโดยตรง และแบบเทผานโถบรรจุ

คุณสมบต Specification

Filling range 60-1000g
Measurement accuracy ± 0.3-1ml
Air compressor 5‐8Kg

Air consumption 87L/min

หางหนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)

Filling speed 20-60 times / minute
Hopper capacity 45 liters
Dimensions L × W × H: 50 × 48 × 155 (cm)

หางหุนสวนจากด บแอลเอน พรอสเพอรต (ประเทศไทย)
BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทร. 02-7582668-9 มือถือ 084-3556262, 084-9946496  Line ID: bestbln แฟกซ  02-7582685

http://www.bln.co.th    Email :  order@bln.co.th



Semi Auto Filling Machine Semi Auto Filling Machine 
เคร่ืองบรรจุกึ่งอัตโนมัติขนาดถัง 10-500gหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part

BLN-FMV500

DEWA
®

High quality tools

เครื่องบรรจุครีมก่ึงอัตโนมัติใชบรรจุครีมและของเหลวที่มีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, นํ้า
พริก,โลช่ัน, ยาสีฟน, มารค, แชมพู, นํ้ายาลางจาน, จารบี, สบูเหลว และ อื่นๆ ฯลฯ สวนที่สมัผัส
กับเน้ือวัตถิดิบผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 contact part 316 ตามมาตรฐาน GMP
เหมาะสําหรบัอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอางค สามารถต้ังปริมาณการบรรจุได 10-500g

และปรบัระดับความเร็วในการบรรจุไดถึง 30 ขวดตอนาที สามารถถอดออกลางไดทุกช้ิน  มีหัว
บรรจุให 2 หัว พรอมอะไหลสํารอง 

รายละเอยีด

ุ

- ใชบรรจุครีมและของเหลวท่ีมีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, โลชั่น, นํ้าพริก
   ยาสีฟน, มารค, แชมพ,ู นํ้ายาลางจาน, จารบี, สบูเหลว และ อ่ืนๆ ฯลฯ
- ขนาดถังบรรจุ 40 Kgs
- สามารถตั้งปริมาตรการบรรจุได 10-500g
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดสูง 304 และสวน Contact part  SUS316L
ซ่ึงมีคณสมบัติพิเศษทนทานตอการกัดกรอนและทนทานตอการ เกิดสนิม

คณสมบัติ Specification

ซงมคุณสมบตพเศษทนทานตอการกดกรอนและทนทานตอการ  เกดสนม
- สามารถปรับความเร็วในการบรรจุได
- รูปแบบการตั้งปริมาตรแบบตัวเลข
- ใชงานสะดวก  มีลอเลื่อนเคลื่อนยายไดงาย
- ความเร็วในการบรรจุ 20-60 ขวดตอนาที
-สามารถถอดออกลางไดทุกชิ้น
-สามารถบรรจุได 2 ระบบ คือ มีสายทอดูดของเหลวจากถังไดโดยตรง และแบบเทผานโถบรรจุ

คุณสมบต Specification

Filling range 10-500g
Measurement accuracy ± 0.2-1ml
Air compressor 5‐8Kg

Air consumption 87L/min

หางหนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)

Filling speed 20-60 times / minute
Hopper capacity 40 liters
Dimensions L × W × H: 50 × 48 × 155 (cm)

หางหุนสวนจากด บแอลเอน พรอสเพอรต (ประเทศไทย)
BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทร. 02-7582668-9 มือถือ 084-3556262, 084-9946496  Line ID: bestbln แฟกซ  02-7582685

http://www.bln.co.th    Email :  order@bln.co.th



เคร่ืองบรรจุแคปซูลกึง่อัตโนมัติหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

Capsule filling machine is a new kind medicine packing machine which is new in the structure, attractive in the 
appearance. It adopts electrical equipment, the pneumatic to control, with the electron automation counting device, 

Semi-Automatic capsule filling  machine

frequency conversion speed controlling, and the action such as taking the capsule’s place, parting, filling, locking 
being able to be accomplished respectively, instanding of filling by hands. It reduces labor intensity, improves the 
efficacy, filling accurately, according with pharmacy hygiene request. This machine is made of five-return capsule 
disengaging mechanism, medicine expects filling mechanism, locking mechanism, frequency conversion speed 
controlling mechanism, the pneumatic controlling and electrical controlling system, protecting mechanism, vacuum 
pump, air pump accessories and so on.It is used to fill various capsules home and abroad, and the finished product 
yield reaches more than 97%.
Use: used to fill the hollow capsule with powder, graininess medicines and chemical reagents and health care articles.
Features: frequency conversions speed controlling lavatory maintaining The capsules’ action such as taking theFeatures: frequency conversions speed controlling, lavatory maintaining. The capsules’ action such as taking the 
place,
parting and stopping the machine are all controlled with battery charging counting, the process is reliable 

คุณสมบัติ Specification

Capsule size No. 00# - 4# & Security Capsule A-E
Capacity Max. 12500pcs/h
Power supply 380V ,50HZ 2.1KW
Vacuum pump XD-040(40m3/h)
Capacity of air compressor 0 1 m3/minCapacity of air compressor 0.1 m /min
Noise <60dB(A)
Overall dimensions:(mm) 1200×700×1600
Net weight:(Kg) 330

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทร. 02-7582668-9 มือถือ 084-3556262, 084-9946496   Line ID: bestbln แฟกซ  02-7582685

http://www.bln.co.th    Email :  order@bln.co.th



เคร่ืองบรรจุผงกึ่งอัตโนมัติหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools Semi-Automatic powder filling  machine

ื่ ึ่ ั โ ั ิ ใ  ไ  ิ    ื่ ํ   

Model. BL-DF-A

เครองบรรจุผงกงอตโนมต ใชบรรจุผงไดทุกชนด เชน ยา, อาหาร, เครองสาอางค, นมผง, ชาผง 
เหมาะสําหรบั อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องสาํอางค

รุนใหม hopper สามารถเปดออกไดงาย

คุณสมบัติ Specification
หัวบรรจุสามารถส่ังทําไดตามขนาดท่ีตองการ

ุ p

Model. BL-DF-A
Voltage : 220-240V 50/60Hz
Power : 1KW
Filling Weight:  5-5000g (Change auger attachment)
Filling Accuracy:  ≤±0.3%-1%(According to packing weight and product specs)
Filling Speed: 20-50 bags/minFilling Speed:  20-50 bags/min
Hopper Volume: 30L
Machine size (L *W* H) 1950 *970 *650 mm
Weight 200Kg

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทร. 02-7582668-9 มือถือ 084-3556262, 084-9946496   Line ID: bestbln แฟกซ  02-7582685

http://www.bln.co.th    Email :  order@bln.co.th



เคร่ืองบรรจุผงกึ่งอัตโนมัติหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools Semi-Automatic powder filling  machine

ื่ ึ่ ั โ ั ิ ใ  ไ  ิ    ื่ ํ  เครองบรรจุผงกงอตโนมต ใชบรรจุผงไดทุกชนด เชน ยา, อาหาร, เครองสาอาง, นมผง, ชาผง 
เหมาะสําหรบั อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องสาํอาง

คุณสมบัติ Specification

Machine type BLN-P300F
Measuring scope 1-50ml
Packing speed 10-60bas/min
Filling Head 40MMFilling Head 40MM
Voltage 220V.50Hz. 1kw
Net weight 150kg

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

โทร. 02-7582668-9 มือถือ 084-3556262, 084-9946496   Line ID: bestbln แฟกซ  02-7582685

http://www.bln.co.th    Email :  order@bln.co.th



Semi Auto Filling Machine Semi Auto Filling Machine 

เคร่ืองบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติ 10-250gหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part

BLN-FMV250

DEWA
®

High quality tools

เครื่องบรรจุครีมก่ึงอัตโนมัติใชบรรจุครีมและของเหลวที่มีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, นํ้า
พริก,โลช่ัน, ยาสีฟน, มารค, แชมพู, นํ้ายาลางจาน, จารบี, สบูเหลว และ อื่นๆ ฯลฯ สวนที่สมัผัส
กับเน้ือวัตถิดิบผลิตจากสแตนเลส 304 หรือ SUS316L ตามมาตรฐาน GMP
เหมาะสําหรบัอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอางค สามารถต้ังปริมาณการบรรจุได 10-250g

และปรบัระดับความเร็วในการบรรจุไดถึง 30 ขวดตอนาที สามารถถอดออกลางไดทุกช้ิน  มีหัว
บรรจุให 2 หัว พรอมอะไหลสํารอง 

รายละเอยีด

ุ

- ใชบรรจุครีมและของเหลวท่ีมีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, โลชั่น, นํ้าพริก
   ยาสีฟน, มารค, แชมพ,ู นํ้ายาลางจาน, จารบี, สบูเหลว และ อ่ืนๆ ฯลฯ
- ขนาดถังบรรจุ 40 Kgs
- สามารถตั้งปริมาตรการบรรจุได 5-250g
- ผลิตจากสแตนเลส 304 หรือ SUS316L
- สามารถปรับความเร็วในการบรรจุได
ป ั้ ป ิ ั

คณสมบัติ Specification

- รูปแบบการตังปริมาตรแบบตัวเลข
- ใชงานสะดวก  มีลอเลื่อนเคลื่อนยายไดงาย
- ความเร็วในการบรรจุ 20-60 ขวดตอนาที
-สามารถถอดออกลางไดทุกชิ้น
-สามารถบรรจุได 2 ระบบ คือ มีสายทอดูดของเหลวจากถังไดโดยตรง และแบบเทผานโถบรรจุ

คุณสมบต Specification

Filling range 10-250g
Measurement accuracy ± 0.2-1ml
Air compressor 5‐8Kg

Air consumption 87L/min

หางหนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)

Filling speed 20-60 times / minute
Hopper capacity 45 liters
Dimensions L × W × H: 50 × 48 × 155 (cm)

หางหุนสวนจากด บแอลเอน พรอสเพอรต (ประเทศไทย)
BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
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Semi Auto Filling Machine Semi Auto Filling Machine 

เครื่องบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติแบบแนวนอน 5-120gหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
BLN-FMH120

DEWA
®

High quality tools

เคร่ืองบรรจุครีมก่ึงอัตโนมัติแบบแนวนอน ขนาดถังบรรจุ 30Kgs ใชบรรจุครีมและของเหลวท่ีมคีวามหนืดสูงไดทุกชนดิ เชน ครีม, โลชั่น, ยาสีฟน, มารค, 
แชมพู, น้ํายาลางจาน, จารบ,ี สบูเหลว และ อื่นๆ ฯลฯ
ผลิตจากสแตนเลสเกรดสูงตามมาตรฐาน GMP เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองสําอางค 
สามารถต้ังปริมาณการบรรจุได 5-120g และปรับระดับความเร็วในการบรรจุไดถึง 30 ขวดตอนาที ตัวเคร่ืองและถังบรรจุผลิตจากสเตนเลส 304 หรือ 
SUS316L ซึ่งมีคณุสมบติัพิเศษทนทานตอการกัดกรอนและทนทานตอการเกิดสนิม มีหัวบรรจุแถมให 2 หัว พรอมอะไหลสํารอง

รายละเอยีด

- ใชบรรจุครมีและของเหลวท่ีมีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, โลช่ัน, ยาสีฟน, มารค, แชมพู, 
นํ้ายาลางจาน, จารบี, สบูเหลว และ อื่นๆ ฯลฯ
- ขนาดถังบรรจุ 30Kgs
- สามารถต้ังปริมาตรการบรรจุได 5-120gุ g
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดสูง 304 หรอื SUS316L ซึ่งมีคุณสมบตัิพิเศษทนทานตอการกัดกรอนและ
ทนทานตอการเกิดสนิม
- สามารถปรบัความเร็วในการบรรจุได
- รปูแบบการตั้งปริมาตรแบบตัวเลข
- ใชงานสะดวก ตัวเครื่องถูกติดตั้งมาพรอมโตะสแตนเลส เคล่ือนยายไดงาย
- ความเร็วในการบรรจุ 30 ขวดตอนาที
-สามารถถอดออกลางไดทุกช้ิน

คุณสมบัติ Specification

Filling range 5-120g
Measurement accuracy ± 0.2-1ml
Air compressor 5‐8Kg

Air consumption 87L/min

หางหนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)

Filling speed 20-60 times / minute
Hopper capacity 45 liters
Dimensions L × W × H: 92× 122 × 40(cm)

หางหุนสวนจากด บแอลเอน พรอสเพอรต (ประเทศไทย)
BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
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(Pneumatic sealing machine)

เครื่องซีลปลายหลอดลามิเนตระบบนิวเมติค หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
BL-80DEWA

®

High quality tools

ใชสําหรับซีลปลายหลอดลามิเนต  เชน หลอดยาสีฟน ครีม เคร่ืองสําอาง  ยา หลอดบรรจุอาหาร และอ่ืนๆ 
ความเร็วในการซีล 20-30 หลอดตอนาที
สินคารับประกัน 1 ป (พรอมใบรับประกัน)

รายละเอยีด

- สามารถพิมพวันผลิตและวันหมดอายุได
- ความเร็วในการซีล 20-30 หลอดตอนาที
หัวซีลสามารถปรับองศาได ในกรณีทีบ่รรจของเหลว- หวซลสามารถปรบองศาได ในกรณทบรรจุของเหลว

- สามารถปรับอณุหภูมิได 1-300 องศา
- ซลีไดแนนและไมรั่วซึม
- รอยซลีสวยงาม

คุณสมบัติ Specification

Voltage 220V  50HZ

Power 180W
Sealing width 80mm

Sealing Speec 10‐30pcs/min

หางหนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)

Filling speed 20-60 times / minute
Temperature Range 1-300C
Dimensions L × W × H: 51× 46 × 114(cm)

หางหุนสวนจากด บแอลเอน พรอสเพอรต (ประเทศไทย)
BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
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(Mixer with Heating System 100L)

เครื่องเครือ่งผสมครีมขนาด 100Lหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

เคร่ืองผสมครีม Homogenizer ขนาด 100L พรอมระบบหมอตมในตัว

-มีระบบ Mixer
ี H i-มี Homogenizer

-มีระบบตม (Heating) ในตัว

สินคารับประกัน 1 ป (พรอมใบรับประกัน)

คุณสมบัติ Specification

Heating :9 or 12KW
Capacity:100L
Inner material :SS316 2mm
Jacket :6mmJacket :6mm
Outter Material:SS304 2mm
Agitator 1.5kw 
Blender speed :0-63 Rotation/min
Bottom Homogenzier :4 kw
Homogenzier Speed :0-3600rotation/min 

หางหนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)หางหุนสวนจากด บแอลเอน พรอสเพอรต (ประเทศไทย)
BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
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Semi Auto Filling Machine Semi Auto Filling Machine 

เครื่องบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติแบบแนวนอน 10-250gหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
BLN-FMH250

DEWA
®

High quality tools

เคร่ืองบรรจุครีมก่ึงอัตโนมัติแบบแนวนอน ขนาดถังบรรจุ 30Kgs ใชบรรจุครีมและของเหลวท่ีมคีวามหนืดสูงไดทุกชนดิ เชน ครีม, โลชั่น, ยาสีฟน, มารค, 
แชมพู, น้ํายาลางจาน, จารบ,ี สบูเหลว และ อื่นๆ ฯลฯ
ผลิตจากสแตนเลสเกรดสูงตามมาตรฐาน GMP เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองสําอางค 
สามารถต้ังปริมาณการบรรจุได 10-250g และปรับระดับความเร็วในการบรรจุไดถึง 30 ขวดตอนาที ตัวเคร่ืองและถังบรรจุผลิตจากสเตนเลส SUS316L 
ซึ่งมีคณุสมบติัพิเศษทนทานตอการกัดกรอนและทนทานตอการเกิดสนิม มีหัวบรรจุแถมให 2 หัว พรอมอะไหลสํารอง

รายละเอยีด

- ใชบรรจุครมีและของเหลวท่ีมีความหนืดสูงไดทุกชนิด เชน ครีม, โลช่ัน, ยาสีฟน, มารค, แชมพู, นํ้ายา
ลางจาน, จารบ,ี สบูเหลว และ อื่นๆ ฯลฯ
- ขนาดถังบรรจุ 30Kgs
- สามารถต้ังปริมาตรการบรรจุได 10-250gุ g
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดสูง SUS316L ซึ่งมีคุณสมบัตพิิเศษทนทานตอการกัดกรอนและทนทานตอการ
เกิดสนิม
- สามารถปรบัความเร็วในการบรรจุได
- รปูแบบการตั้งปริมาตรแบบตัวเลข
- ใชงานสะดวก ตัวเครื่องถูกติดตั้งมาพรอมโตะสแตนเลส เคล่ือนยายไดงาย
- ความเร็วในการบรรจุ 30 ขวดตอนาที
-สามารถถอดออกลางไดทุกช้ิน

คุณสมบัติ Specification

Filling range 10-250g
Measurement accuracy ± 0.2-1ml
Air compressor 5‐8Kg

Air consumption 87L/min

หางหนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)

Filling speed 20-60 times / minute
Hopper capacity 45 liters
Dimensions L × W × H: 92× 122 × 40(cm)

หางหุนสวนจากด บแอลเอน พรอสเพอรต (ประเทศไทย)
BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เคร่ืองวัดความหนืดหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools DSHJ-8S Rotational Viscometer

Model. BL-DSHJ-8S

Product standard:
The instrument is upgraded products of rotation viscometer series. It adopts advanced mechanical design 
techniques, manufacture technologies, and microprocessor control technologies, so it can collect data accurately. 
beyond that, it uses a white background light, ultra-brighten LCD for display, so it can display test data clearly.
It has the advantage of sensitive, reliable, convenient to be operated, and beautiful, can be used to determine 
absolute viscosity of Newton liquids and apparent viscosity of non-Newton liquids. Mainly used for determine 
viscosities of oil greases, paints, plastic, pharmaceuticals, dopes, adhesives and washing solvents.

คุณสมบัติ Specificationุ p

Main technical parameters:
1. Spindle speed: 8 grades;
2. Spindles: 4 spindles of No.1～4;
3. Measurement range: 10～2000000mPa·s;
4. Measurement error: ±3% (F·S);
5 Power supply: AC 220V±10% 50Hz±10%;5. Power supply: AC 220V±10%, 50Hz±10%;
6. Working environment:

(1) Temperature: 5 ～35 ;
(2) Relative humidity: not more than 80%;

7. No communication interface for computer and no printer;

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
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เคร่ืองวัดความหนืดหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools DSHJ-1E Rotational Viscometer

Model. BL- DSHJ-1E

Product standard:
The instrument is applies to determine absolute viscosity of Newton liquids and apparent viscosity of non-Newton 
liquids. It has been widely used in petrochemical, pharmaceutical, cosmetic, and chemical industries to determine 
viscosities of latex, oils, chemical reagents, photosensitive resin, paraffin, inks, rubber solution and so on, .

Main characteristics:
1. Equipped with a micro-printer, so it can print out test data.
2. Equipped with a RS232 port, so it can communicate with a computer.
3. With intelligent stepless speed regulation, so it is needed to distinguish manually.

คุณสมบัติ Specification

4. It adopts a white background light, ultra-brighten LCD as display, so it can display test data clearly.
5. It adopts advanced mechanical design and manufacture techniques and microprocessor controlling 
technologies, so it can make determination for viscosity in a wide range.

ุ p

Technical parameters:
1. Measurement range: 0.1～6000000mPa•s;
2. Spindles: four spindles of No.1～4;
3. Spindle speed: continuously speed regulation from 0.1 to 100 RPM;
4. Measurement error: ±2% (F•S);
5 Power supply: AC 220V±10% 50 Hz±10%;5. Power supply: AC 220V±10%, 50 Hz±10%;
6. Working environment:
(1) Ambient temperature: 5 ～35 ;
(2) Relative humidity: less than 80%;

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เคร่ืองปดฝาขวดหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools Hand held Electric capping machine f
or Cap diameter 10-60mm

Product standard:
Hand held electric Capping Machine easy to carry can be easily used to tighten loose or spin a variety of caps TheHand-held electric Capping Machine easy to carry, can be easily used to tighten loose, or spin a variety of caps. The 
adjustable clutch can effectively avoid the cap damage and reduce the wear and tear inside the plug. Once the cap is 
fully tightened, the machine automatically stop rotating head that you can cap the next operation. The capping 
machine include: host,high resistant wearable plastic capping head and buffer

คุณสมบัติ Specification

Technical parameters:
- Cap diameter 10-60mm 
- Capping speed 30bottlesmin 
- Machine weight 1.5kg 
- Voltage 220V/50HZ 
- Connector 14 inch 
- Clutch 5-25kg 5-35kg adjustable 
- Cap size can be customized according to cap samples or drawling of cap spring balance for option. 

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เคร่ืองปดฝาขวดหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools Aluminium cap sealing machine

Product standard:
Use for aluminium cap mental cap plastic cap locking cap diameter 20 35mm cap size adjustableUse for aluminium cap,mental cap,plastic cap locking,cap diameter 20-35mm,cap size adjustable.
It’s multifunctional capping machine.
Multi-Purpose Wine Bottle Aluminium Cap  Capping Machine,It's suitable for capping aluminum cap 
mental cap,plastic cap,easy operation and adjustable. This capper suitable for tightening metal cap 
alminium cap screw cap for glass bottles, plastic bottles, and PET bottles

ั ิ S ifi tiคุณสมบัติ Specification

Technical parameters:
Power supply 220V 50Hz
Capacity 1000-2,000bottle/hour
Diameter 20-35mm
Bottle height 20-350mmott e e g t 0 350
N.W. 82kgs
Dimension 700X340X1260mm

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เคร่ืองปดฝาขวด ระบบ Pnuematicหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

Product standard:
Portable capping machine for various cap size, widely used in pharmaceutical, pesticide and lubricating oil 

d i d i ll i d i

สําหรบฝาขวดขนาด 10-90mm

and so on industries small quantity production. 
Adopt adjustable clutch which can effectively avoid damaging the cap and reducing the wearness of the 
inner parts. Suitable for various caps, widely used. Capper will automatically stop when the cap is screwed 
tightly. Portability, easy operation, and reliable running guarantee the capping quality. The suspend fittings is 
optional. you can hang the capper to reduce the strength of work. 

พรอม Stand 

คุณสมบัติ Specification

Technical parameters:
- Capping range 10~90mm 
- Size L300×MaxΦ35/ L310×MaxΦ40
- Clutch 12 levels adjustable/ 6 levels adjustable 
- Rotate without burden: 1000 turns/min 
- Air consumption 0.02 m3-/min 
- Air pressure 4-6 Kilogram 
- Length 245mm 
- Weight 1000 g 
- Chuck Size Available : 20-30 MM,30-40 MM,40-50 MM,50-60 MM

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เคร่ืองปดฝาขวด ระบบ ไฟฟาหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

Product standard:

สําหรบฝาขวดขนาดใหญ 40-90mm

For lid diameter 40-90mm, if you have big size cap diameter, pls kindly leave a message about the cap diameter 
and cap height. we could customized a cap head suit for your cap size
Hand-held electric Capping Machine easy to carry, can be easily used to tighten loose, or spin a variety of caps. 
The adjustable clutch can effectively avoid the cap damage and reduce the wear and tear inside the plug. Once the 
cap is fully tightened, the machine automatically stop rotating head that you can cap the next operation. The 
capping machine include: host high resistant wearable plastic capping head and buffer.
OPERATION : Put Chuck onto the Cap to be tightened Push down switch to active the Capper The CapperOPERATION : Put Chuck onto the Cap to be tightened Push down switch to active the Capper The Capper 
starts and tightens the cap The Capper automatically shuts off while reaching the pre set torque

คณสมบัติ Specificationคุณสมบต Specification

Technical parameters:SPECIFICATION
- Cap diameter: 40-90mm ( สามารถส่ังทําไดตามขนาดท่ีลูกคาตองการ)
- Capping speed: 30bottlesmin
- Machine weight: 1.5kg
- Voltage: 220V/50HZ
- Speed:900r/min- Speed:900r/min
- Clutch 5-60kg adjustable

Cap size can be customized according to cap samples or drawling of cap,spring balance for option.

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
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เคร่ืองปดฝาขวด ระบบ ไฟฟาหางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

Product standard:

Adjustable hand held electric capper for 
Cap diameter 5-50mm  

Hand-held electric Capping Machine easy to carry, can be easily used to tighten loose, or spin a variety 

of caps. The adjustable clutch can effectively avoid the cap damage and reduce the wear and tear inside 

the plug. Once the cap is fully tightened, the machine automatically stop rotating head that you can cap 

the next operation. The capping machine include: host, aluminum capping head and buffer. 

OPERATION : Put Chuck onto the Cap to be tightened Push down switch to active the Capper TheOPERATION : Put Chuck onto the Cap to be tightened Push down switch to active the Capper The 

Capper starts and tightens the cap The Capper automatically shuts off while reaching the pre set torque .

Power Supply 220V/60HZ

Chuck Size Available

10-20 MM
20-30 MM
30-40 MM

คณสมบัติ Specification

40-50 MM

Standard Units

Chuck x 2
Hand Tool x1
Spring Balancer x1
Rubber insert x4

คุณสมบต Specification

Technical parameters:SPECIFICATION
- Technical parameters
- Electrical source: AC220V ± 10 50/60HZ
- Reactive rate (W) : 80
- Work: electric capping
- Type: handheld
- Case: plastic material
- Lock () cover diameter (mm) : φ 10 - φ 50
- Production capacity (times/min), depending on the degree of proficiency
- Applicable bottles of high (mm) : random
- The size (cm) : 7 (seven by 30
- The net weight 1kg) : (kg)
- Features and applicability of the:
- Applicable to all kinds of high strength bottle cap screw cap.

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
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เคร่ืองบรรจุถุง Spout ก่ึงอัตโนมัติ แบบ 1 หัว 

( Semi Auto Spout Filling Machine)

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

Principles and characteristicsPrinciples and characteristics
1. The paste filling machine is semi automatic piston type developed by our company,

filling a series of high concentrations of fluids. It is through air cylinder to drive a piston and transfer              
valve’s Three Contacts principle to extract and to split out the highly concentrated material, 
and by magnetism-reed switch to control air cylinder’s travel, then can adjust the filling volume.
2. This device is simple and reasonable in structure, easy to understand, with high accuracy.
3. Pneumatic part adopts Germany FESTO and Taiwan AirTac pneumatic components.
4 Filling volume and filling speed can be arbitrarily adjusted with high filling accuracy4. Filling volume and filling speed can be arbitrarily adjusted with high filling accuracy.
5. Filling head adopts anti-drip, anti- drawing and lifting devices.

ั ิ S ifi tiคุณสมบัติ Specification

Specifications of one heads liquid&paste filling machine:

Voltage: 220/110V 50/60Hz
Power: 27W
Rated pressure :0.4-0 .6 Mpa
Filli d 20 35 b l / i / h dFilling speed :20-35 bottles / min / head
Filling precision: ± 1%
Filling range : 250-2000ml
Over dimension :160cm*44cm*37cm
Weight :63kg

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เครื่องบรรจุถุง Spout กึ่งอัตโนมัติแบบ 2 หัว 

(Semi Auto Spout Bag Filling machine)

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

เคร่ืองบรรจถง Spout ก่ึงอัตโนมัติแบบ 2 หัว (Semi Auto Spout Bag Filling Machine)เครองบรรจุถุง Spout กงอตโนมตแบบ 2 หว (Semi Auto Spout Bag Filling Machine)
1. บรรจุแบบอัตโนมัติดวยหัวจาย 2 หัว
2. สามารถปรับความเร็วในการบรรจุได
3. ปรับต้ังปริมาตร งายและสะดวก
4. ความแมนยําในการบรรจุสูง
5. มีบล็อกสวมปากถุง สะดวกและงายตอการบรรจุ

ั ิ S ifi tiคุณสมบัติ Specification

Specifications of two heads liquid&paste filling machine:

Voltage: 220/110V 50/60Hz Power: 27W
Rated pressure :0.4-0 .6 Mpa
Filling speed :20-35 bottles / min / head
Filli i i ± 1%Filling precision: ± 1%
Filling range : 250-2000ml
Over dimension :160cm*44cm*37cm Weight :63kg

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบ 2 หัว 
(Auto Double Heads Filling)

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

เคร่ืองบรรจุอัตโนมัติแบบ 2 หัว  ( Auto Double Heads Filling Machine)
1 ั โ ั ิ  ั  2 ั1. บรรจุแบบอัตโนมติัดวยหัวจาย 2 หัว
2. สามารถปรับความเร็วในการบรรจุได
3. ปรับต้ังปริมาตรงายและสะดวก
4. ความแมนยําในการบรรจุสูง
5. ติดต้ังมาพรอมกับสายพานละเลียงงายสามารถตอเปนไลนผลิตไปยังขั้นตอนอื่นได
6. ระบบหัวจายปองกันการหยอด
7. ความเร็วในการบรรจุ 10-40ขวด/นาที

ั ิ S ifi tiคุณสมบัติ Specification

Specifications of one heads liquid&paste filling machine:

Voltage: 220/110V 50/60Hz
Power: 27W
Rated pressure :0.4-0 .6 Mpa
Filli d 20 35 b l / i / h dFilling speed :20-35 bottles / min / head
Filling precision: ± 1%
Filling range : 250-2000ml
Over dimension :160cm*44cm*37cm
Weight :63kg

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
89/13 หมู 5 ซอยทิพวัล 21 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  10270
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เครื่องเคร่ืองพิมพวันที่ กึ่งอัตโนมัติ 
Semi Auto date priting machine

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

Model . BL-801A
V l 220V/50HZVoltage : 220V/50HZ 
Power  กําลังไฟ :  150W
ความเร็ว  150pcs/ Min 
Front Size :  2mm x 4mm x 15mm
ขนาดเคร่ือง : 350mm x 340mm x350mm
ควบคมุการทํางาน : อัตโนมัติ / เทาเหยียบ
ตัวเคร่ืองผลิตจากอลูมิเนยีม

ึ ฝ  ไ  หมึกฝงแนนไมหลุดลอกงาย
ปรับความเร็วในการพิมพได

ั ิ S ifi tiคุณสมบัติ Specification

Model . BL-801A
Voltage : 220V/50HZ 
Power  กําลังไฟ :  150W
ความเร็ว  150pcs/ Min 
Front Size :  2mm x 4mm x 15mm

ื่ 350 340 350ขนาดเครือง : 350mm x 340mm x350mm

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
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เครื่องเคร่ืองพิมพวันที่กึง่อัตโนมัติ 
Semi Auto date priting machine

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

Model . BL-801B
V l 220V/50HZVoltage : 220V/50HZ 
Power  กําลังไฟ :  150W
ความเร็ว  150pcs/ Min 
Front Size :  2mm x 3.4mm x 7.2mm
ขนาดเคร่ือง : 400mm x 260mm x350mm
มีระบบ Sensor และระบบนับจาํนวน
ควบคมุการทํางาน : อัตโนมัติ / เทาเหยียบ
ั ื่ ิ ิ ีตวเครืองผลตจากอลูมเนียม

หมึกฝงแนนไมหลุดลอกงาย
ปรับความเร็วในการพิมพได

คุณสมบัติ Specification

Model . BL-801B
Voltage : 220V/50HZ 
Power  กําลังไฟ :  150W
ความเร็ว  150pcs/ Minความเรว  150pcs/ Min 
Front Size :  2mm x 3.4mm x 7.2mm
ขนาดเคร่ือง : 400mm x 260mm x350mm
ควบคมุการทํางาน : อัตโนมัติ / เทาเหยียบ
มีระบบ Sensor และระบบนับจาํนวน

หางหุนสวนจํากัด บีแอลเอ็น พรอสเพอริต้ี (ประเทศไทย)
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เครื่องพิมพวันที่ระบบ Inkjet 

Inkjet date code printer

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

คุณสมบัติ Specification

Print Line：Charactor and Alphabet No １ 5，Print Line：Charactor and Alphabet No.１－5，
Speed :：2.5m/s（5×7 /Line）
Print trigger：Auto、Photoelectricityi、Encode、Synchronizer,Electric +Encode、
Print Time：Induction 1 time, l printing many times（Only Photoelectricity）。
Western lattice：4×7、5×5、5×7、7×5、7×9、7×10、6×12、8×16、9×16、10×16、12×16、16×22。
Editing functions：36 lattice arbitrary mixed, steering, combination, a variety of font selection, spacing, 
bold.
Graphics editor：36 dot mark and logo。Graphics editor：36 dot mark and logo。
BMP images can be downloaded to the machine via RS232。
Storage Function：Max 200 pcs Information。
The length of Information：5000 Lattice。
Ink Consumption：500ml For 6,0000,000 Dot
Meter function：You can print arbitrary units recorded It。
Power：AC220V±20%  50Hz  150VA
Print Line:2mPrint Line:2m
Weight:41kg
Dimension：330×260×580mm
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เครื่องตัดและอบฟลมกึง่อัตโนมัติแบบ L- Seal

Semi Auto L-Sealer with Shrinking Tunner

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

คุณสมบัติ Specification
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เครื่องติดฉลากกึง่อัตโนมัติพรอมพิมพวันที่
Semi-automatic Round Bottle Labeling with 
date  printer Machine

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

เคร่ืองติดฉลากกึ่งอัตโนมัติ

เหมาะสําหรบัติดรอบภาชนะที่มีรปูทรงกลมเปนพลาสติกหรอืขวดแกวขวดไวนและอื่นๆเครื่องติดสต๊ิกเกอรก่ึงอตัโนมัติได ถูก
ออกเเบบเพ่ือตอบสนองงานติดสต๊ิกเกอรไดอยางหลากหลายมีความเที่ยงตรงสูงสามารถติดไดทั้งดานหนาเเละดานหลัง ใชงานงาย 
ติดไดเรียบเนียนไมเกิดฟองอากาศ โครงสราง สเตนเลส และอลูมเินียมอัลลอย สวยงามและทนทาน 
คุณลักษณะ:
ชดควบคมการยิงสต๊ิกเกอรเปนมอเตอรเกรดที่มีคณภาพสง

คณสมบัติ Specification

ชุดควบคุมการยงสตกเกอรเปนมอเตอรเกรดทมคุณภาพสูง
ชุดเซ็นเซอรตรวจจับช้ินงานเปนเกรดที่มีคุณภาพสูง
มีระบบการนับจํานวนการติดสต๊ิกเกอร
สามารถติดสต๊ิกเกอรไดสองตําแหนง (หนา และ หลัง)
ความเเมนยํา  ±0.5mm

คุณสมบต Specification

Technical parameters:
Labeling precision  :less than ±0.5mm
Efficiency : 25-50 piece/minutes
The size of work-piece :10-150 mm in diameter   
Tag width : 8-150 mm
Tag length : 15-315 mm
Power supply : 220 V 50 HZ
The motor power : 120 w
machine size : 650 x 450 x 450 mm
weight  :25KG
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เครื่องติดฉลากกึง่อัตโนมัติ
Semi-automatic Round Bottle Labeling 
Machine

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

 เครื่องติดฉลากก่ึงอัตโนมัติ พรอมพิมพวันที่ในตัว
- เหมาะสําหรบัติดฉลากขวดกลมหลากหลายขนาด และหลายชนิด เชน ขวดพลาสติก, ขวดแกว และขวดที่เปนโลหะ พรอม
พิมพวันที่ และ Lot ผลิต 
- ควบคุมดวยระบบ PLC แและ ระบบ Electronic sensor control
ใชงานงาย

คุณสมบัติ Specification

คุณสมบัติทางเทคนิค
1 Power supply AC220V /110V 50/60Hz

- ใชงานงาย 
-ติดฉลากไดเรียบเนียน และติดแนน  ไมมีฟองอากาศ

1. Power supply AC220V /110V 50/60Hz
2.Power Rating 150W
3. Label size: width 10-130(mm),length 20-400 (mm)
4. Bottle diameter diameter: Φ20mm-Φ125mm, height of 20~300(mm)
5. Production capacity 20~40 pieces/min (It depends on size of label and 
speed of manual operation)
6. Labeling precision: ±0.5mm
7 Label Roll diameter Internal diameter 75mm external diameter 300mm7. Label Roll diameter Internal diameter 75mm external diameter 300mm
8. weight: 35kg/ 45kg (include coder)
9. dimension 580mmx680mmx860mm
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เครื่องติดฉลากบนซองและฝากระปุกแกึง่อัตโนมัติ
Semi-automatic Sachet Labeling Machine

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

 เครื่องติดฉลากบนซองและฝากระปกุก่ึงอัตโนมัติ
- เหมาะสําหรบัติดฉลากขวดทรงแบน, ขวดทรงเหล่ียม, ฝากระปุกครีม, และบนซอง หลากหลายขนาด และหลายชนิด 
- ใชงานงาย 
- ติดฉลากไดแนนสนิท และเรยีบเนียน  ไมมีฟองอากาศ

คุณสมบัติ Specification

คุณสมบัติทางเทคนิค
Accuracy: ±1mmAccuracy: ±1mm 
Speed: 40 - 60pcs per minute 
Label Width: 10 ~ 120mm 
Label Roll ID: 75mm 
Max. OD of Label Roll: 300mm 
Air pressure: 0.4 ~ 0.6MPa 
Power Supply: 220/110V 50/60Hz 
Power Rating: 200WPower Rating: 200W 
Dimension: 30×20×40cm 
Weight: 30Kg 
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เครื่องบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติแบบ   2 หัว
Semi Auto double head paste filling machine

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

 เคร่ืองบรรจุครีมก่ึงอัตโนมัติ แบบ 2 หัว
เหมาะสําหรบัใช บรรจุครีม, บรรจุซอส, บรรจุนํ้าพริก ใชบรรจสุินคาไดทั้งของเหลวและของขนทุกชนิด 

คุณสมบัติ Specification

 Air pressure:0.4MPa
Filling range:10-100mlFilling range:10 100ml

30-300ml
50-500ml
100-1000ml
250-2500ml
500-5000ml

Filling speed:5-40Bottles/min ( ขึน้อยูกับปริมาตร)
Filling accuracy:≤±1%Filling accuracy:≤±1%
Size:960x180x240mm 
Weight : 45Kgs 
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เครื่องผสมครีมขนาดเล็ก 5-10

Lab Homogenizer 5- 10L

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

 เคร่ืองผสมครีมขนาดเล็กเหมาะสําหรับลูกคาท่ีตองการผลิตครีมท่ีมีจํานวนนอย ปริมาณการผลิตคร้ังละ 5-10Kgs
ช้ินสวนท่ีสัมผัสเนื้อครีมผลิตจากสเตนเลส SUS304

คุณสมบัติ Specification

 Product Nmae
l b t hi h h h ilaboratory high shear homogenizer
Function 
Make sample for homogenizing
Spec
Power Supply:(AC)220-240V 50/60 HZ
Rotation Speed: (r/min):300-15000
Dispersing Head:70mesh
Stator configuration:m²:5 20 50Stator configuration:m²:5, 20, 50
Stirring volume(H2O):40L， for cream : about 5-10KG
Overall dimension: mm: 800*320*300
Material: the part contact with the materials SUS304/SUS316L
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เครื่องผสมครีมขนาด 30-100L

( Homogenizer Fix Type)

หางหุนสวนจาํกดั บีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย)

BLN Prosperity (Thailand) Ltd., Part
DEWA

®

High quality tools

เคร่ืองผสมของเหลวและครีมชนิดใบพัดและโฮโมจิไนเซอร ซึ่งโฮโมจิไนเซอรทําหนาท่ีปนและรีดผลิตภัณฑใหเขากันไดละเอียด 
หมุนดวยความเร็วรอบสูง สามารถปรับความเร็วของใบพัดไดดวยอินเวอรเตอร และใบพัดและโฮโมจิไนเซอรน้ีสามารถปรับความ
สูง ตํ่าไดโดยการกดปุมสวิตชขึ้น หรือ ลง โครงสรางเปนเหล็กพนสีกันสนิม  

คุณสมบัติ Specification
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