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Vibrating Silo Discharger
With the patented Vibrating Silo Discharger that is a 
design of Parget, the unloading of the main and other 
material additives is achieved with fast and constant flow.

Packaging Systems
Bagging is done with the linear or rotary packing 
machines that are chosen according to the capacity of 
the facility. 
The linear packing machines that are developed by the 
Parget technology provides: 
Packing within 20-50 kg range bags,
The ability to use Kraft or PP valve bags,
Packing with 250-300 bag/hour capacity, 
The advantage of rapidly and easily changing the 
product type, bag type and the bag variant, 
The ability to do weighing with 1% precision. 
Automatic filling, weighing and bag dropping 
opportunities

Packaging and Stretching Systems
We provide you with designs of palletizing, stretching 
units and implementation services that come in different 
brands and models according to the demands and needs.

صوامع إفراغ مهتزة
 مع براءة إختراع صوامع اإلفراغ الذي يعتبر من تصميم

 باركيه  يتم تأمين  إفراغ المعادن الرئيسية واألخرى بشكل
ثايت وسريع

أنظمة التغليف
 يتم التغليف في األكياس عن طريق آلة التغليف الدوار ومرتبطة

بالطاقة اإلستيعابية للمصنع
من خالل تكنولوجيا باركيه المتطور فإن آالت التغليف المنتجة

تقدم إمكانية تغليف ما بين 50-20 كغ
PP  إستخدام كرافت أو أكياس صمام

قدرة تعبئة 300-250 كيس/ ساعة
ميزة إختيار نوع المنتج والكيس وسهولة اإلستبدال و التغيير

مستوى دقة مصممة %1 يوفر قدرة لوزنها
ملئ تلقائي بحسب الوزن و إسقاط الكيس

أنظمة النقل والتمدد
 وفقاً الحتياجات ومتطلبات مختلف العالمات التجارية نقدم

خدمات مناسبة في مشاريع التعبئة
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We reserve the rights to change the technical specifications and design of products without prior notice

تحتفظ شركة آلة باركيت على حق تغيير مواصفات وتصاميم منتجاتها
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Weighing Micro Dosing Bin
Weighing continuity with 0,5% precision with its custom 
design expedient structure 
Keeps the weighing bunker at full scale with least affected 
by environmental vibrations with its Pneumatically controlled 
vibration dampers. 

خزان تنظيم طحن صغير
 مالئم للغرض، هيكله مصمم بشكل خاص بدقة إستمرارية 0,5 

 % ومن خالل التحكم بعوازل األهتزاز الهوائية يحافظ على التوازن
الكامل لإلهتزاز البيئي

Weighing dosing bin
 Stable weighing 
with high precision

خزان تنظيم الطحن
 خزان بدرجة عالية من

الدقة

Parget Dry Mortar Technologies
Parget Makina appears to be one step ahead in the 
sector with its facilities that provide special design 
opportunities suitable for the customer needs in 
quality and performance-oriented at gypsum and 
cement based dry mortar production. 
In dry mortar, the Parget technology provides high 
quality products that has high technology during the 
whole process of starting with project and design 
up to product development phase. 
The Dry mortar Facilities that are being produced 
and designed by us: 
Can be designed as horizontal or tower type within 
the desired range of 5-200 t/hour capacity.
The Parget team is always there for you with its 
turnkey solutions, efficient operation costs, problem-
free work, easy maintenace and comprehensive 
after-sales support. 
The most important point of these dry mortar 
facilities is the fact that they continuously protect 
the precise packaging, mixing and correct dosing 
for many years of the products based on the recipes 
we developed. We ensure that the production that 
reflects the Parget technology offers products with 
the same homogeneity and quality within them in 
every package. 
We are aware that the products manufactured in 
the facilities we provide are going to be satisfactory 
for your customers as well.
We promise that the product quality in the dry 
mortar will reach a maximum level with accurate 
dosing, mixing and weighing. 

• Cement based dry mortar factories 
• Gypsum based dry mortar factories 
• The modernisation of the mechanical and 
automation control systems of the facilities 
• Designing, Engineering and Consultancy Services 
• Installation, Commissioning and Training Services
• Industrial Automation Services 
• After-sales services
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تكنولوجيات مزيج باركيه جاف
 آلة باركيه : تقدم خدمات بخطوات أمامية في مجالهٍا

 من خالل توفير إمكانية تصميم خاص في إنتاج الجبس
واإلسمنت بأداء وجودة عالية تناسب إحتياجات الزبائن

 تكنولوجيا باركيه في المزيج الجاف: بداية بالمشروع
 و التصميم ولغاية مراحل تطوير المنتج ، يقدم إمكانية
 الحصول على منتج مستقر وبجودة عالية عن طريق

المصنع الذي يحتوي على تكنولوجيا عالية
:مصانع المزيج الجاف الذي نقوم بتصميمه وإنتاجه

 يتراوح طاقته ما بين 200-5 ت/ساعة حسب الطلب
.ويمكن تصميمه بشكل أفقي أو برجي

 كادر باركيه يقف إلى جانبكم دائماً بحلول متكاملة ،كفاءة
تشغيل عالية ، سالسة، سهولة الصيانة والدعم بعد البيع

 أهم نقطة في مصانع المزيج الجاف : الحفاظ بشكل
 دائم على المنتجات التي قمنا بوصفها ، تحديد النسب
الصحيحة لسنوات طويلة، المزيج الصحيح والتغليف

 في منتجات تكنولوجيا باركيه بإمكانكم التأكد من تجانس
المنتج الذي يخرج من العلبة بنفس النوعية والجودة

 المنتجات التي سيتم الحصول عليها من المصانع التي
.نقدمها:توفر رضى لزبائنكم ونحن ندرك ذلك

 جودة المنتج المزيج الجاف : نحن ملتزمون بالوصول
 إلى الحد األقصى في تحديد النسبة الصحيحة،و المزيج

و الوزن وفقاً للمعايير المطلوبة
• مصانع اإلسمنت القائم على المزيج الجاف

• مصانع مزيج جاف تستند الجبس
• تحديث نظام التحكم اآللي والميكانيكي وأتمتة المصانع

• خدمات التصميم والهندسة و اإلستشارة
• خدمات التركيب ، التكليف و التعليم

• خدمات األتمتة الصناعية
• خدمات ما بعد البيع

خزان الطحن الحلزوني
 خزان الطحن الصغير مرتبط بالفم المتصل به مباشرة، بواسطة تصميم

اإلغالق الخاص
• إمكانية الطحن بدقة عالية

• ميزة قطع فوري للمواد المتدفقة
• يحافظ على عدم بقاء مواد في قناة التدفق

ميكس مزيج جاف
 وفقاُ للمنتج الذي سيتم إنتاجه في المصنع يتم تصميم المزيج بشكل 

مختلف
• نوع شريط

• نوع محراث
• نوع بليت

 صمامات التفريغ التي تعمل بكفاءة وفعالية عالية والمرتبطة بقدرة
 اإلستطاعة قادرة على التكيف السريع للعمل مع وصفات مختلفة ،من

    أجل المواد الكاشطة يمكن تأمين مواد مقاومة للصدا وتستبدل أو خيار
إستخدام طالء Hardox.لسهولة الصيانة والتنظيف

 من خالل آلية المزج الجانبي المصصم بشكل خاص يتم توفير خليط
متجانس عن طريق منع التكتل داخل المواد

 في وحدة تحريك األمزجة الجافة التي قمنا يإنتاجها يتم تصميم اآللة بشكل
يناسب تشغيله بعد إيقافها و هي بكامل طاقتها

Micro Dosing Screw Conveyor
With the custom designed closing valve that is directly connected to 
the tapping spout of the micro dosing screw sonveyor, the below are 
achieved;
• Dosing opportunity with high precision 
• The instantaneous cutting at flow of materials
• To ensure no materials left at flow groove. 

Dry Batch Mixer
The mixing blades are manufactured in different designs according to 
the products being manufactured in the facilities.
• Ribbon type
• Ploughshare type
• Paddle type
Discharge valves that provide quick release in effective numbers 
according to the capacity 
Rapid adaptation capability in case of working with different prescriptions, 
The Hardox coating or durable and changeable stainless material 
options for abrasive materials 
Easy maintenance and cleaning opportunity 
Provides a more homogenous mix by preventing agglomeration of the 
material with its custom design auxiliary mixer mechanism. 
The drive unit of the dry batch mixers that we produce are designed to 
comply with the stopping and rebooting the machine when it is in full 
capacity.


