
تالنت جروب

الطباعة  صناعات  فى  تعمل  رائدة  شركة  جروب  تالنت 
االنت�اج  عمليات  وتسهيل  لتطوير  التغليف  والتعبئ�ة 
وذلك  الصناعات  هذه  في  العمالء  متطلبات  وتحقيق 

بواسطه فريق العمل المميز عن طريق
تقديم االستشارات والحلول الفني�ه للعمالء	 

توريد معدات وقطع غيار بجوده ممتازة وكفاءة عاليه 	 

التميز في تقديم خدمات ما قبل البيع .- البيع  وما 	 

بعد البيع

التنمية والتطور المستمر 	 

يمتد نشاط شركة تالنت جروب ليغطي السوق العربي 
واالفريقي خالل الصناعات االتي�ه  :

صناعة الطباعة	 

صناعة الورق والعبوات الكرتوني�ة	 

صناعة أطباق وصناديق الفوم 	 

صناعة االطباق الورقية وعبوات البيض الورقيه	 

صناعة االنابيب والعبوات االلمونيوم	 

                    

 Talent Group is a leading company in printing and
 packaging industries to facilitate customer’s
 production and satisfy customer’s needs through
  Talents professional working team by

 Talent Group’s services are covering the Arabian and
African markets through the following industries

Providing technical consultants and techni-   
cal solutions
Supplying high quality , high efficient ciency equip-

                                                         ments and spare parts
 Reilable presales, in sales and after sales services 
Continuously development and innovation

ABOUT US  عن الشركة

Printing industry            
Paper and Carton boxes industries     
Foam trays and foam boxes industries  
Paper and egg trays industries  
Aluminum soft tubes and aluminums aer�  
osol can industries

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 





تالنت جروب
Index

ماكين�ات و خطوط إنت�اج صناديق الكر تون                                                    1  
 : خطوط إنت�اج شيت�ات الكرتون المضلع ................................2

ً
 أوال

 مكونات خط إنت�اج شيت�ات الكرتون المضلع    ..................................3
 ثاني�ا: معدات تحويل شيت�ات الكرتون المضلع

     إلى صناديق و تغليفها .........................................................4
   ١- ماكين�ات الطباعة الفلكسوالمتعددة األلوان   ............................. 4
2-ماكين�ات التكسير المسطح .................................................  5
  3-ماكين�ات الدبوس ............................................................6
 4- ماكين�ات الطى واللصق ......................................................7
 5-ماكين�ات لصق الفرخ على الفرخ - المينتور ................................ 8
  6 -ماكين�ات التربيط أو التحزيم بالشمنبر  .....................................9

 7- أنظمة تجميع الهالك ومفارم الورق ومكابس الدشت ...................10
     8-نظام رفع كفاءة و حــدة الدوبل بيكر....................................... 11

  9 - قطع الغيار و قطع الغيار اإلستهالكية الخاصة
                   بمصانع الـورق و الكرتون  ....................................................... 12
   صناعة التعبئ�ة والتغلــيف                                                                                           13
ماكين�ات و خطوط إنت�اج أطباق البيض و األطباق الورقية ...................14
ماكين�ات و خطوط إنت�اج منتجات الفوم ....................................... 15
 خطوط انت�اج األلواح الورقيه بنظام خاليا النحل وتطبيقاتها .................16
 ماكين�ات و خطوط إنت�اج و تعبئ�ة علب اإليروسالت و األنابيب األلمونيوم ..........17

 شركاء النجاح
  العنوان

المحتويات

Corrugated & Cardboard Boxes Production Lines
Corrugated Cardboard production lines.........................
Different units of the corrugated sheetes production lines............

Converting Machines...................................................
1- Multi- colours Flexo printing machines................................
2-Flat die cutting machines................................................
3- Stitching machines.......................................................
4- Folder Gluer machines...................................................
5-Sheet to sheet laminating machine.....................................
6-Strapping machines......................................................
7- Paper waste Disposal systems........................................
8- Air Bond system for the modification of the double backer Unit.......

9-Spare parts and consumables for paper and carton plants........
Packaging Industry
Egg and paper trays production lines....................................
Production lines for foam products......................................
Paper honey combs production lines....................................
Aerosol aluminum cans and  aluminum soft tubes production lines..
ِSuccess Partners
Address





تالنت جروب

 ماكين�ات

 و خطوط إنت�اج
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 ــ  خطوط إنت�اج
 شيت�ات الكرتون

 المضلع من طبقتي�ن
حىت 7 طبقات

 ــ بعروض تشغيل من 
 1400مم  حىت 2500

 مم
 ــ بسرعات إنت�اجية

 من 60 حىت 300 متر/
 دقيقة

- Available From 2 
up 7ply
- Available Produc-
tion width from 1400 
mm up to 2500mm
- Available produc-
tion speed from 
60m/min  up to 300 
m/min.

 : خطوط إنت�اج شيت�ات الكرتون المضلع 
ً
Corrugated Cardboard production lines أوال
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 مكونات خط إنت�اج شيت�ات الكرتون

المضلع

 - حامل بكر الورق
-ماكين�ة التضليع

-سخان تجفيف 
  -ماكين�ة الغراء 

-وحدة التجفيف
-مقص طولى 
-مقص عرىض 

ــ وحدة تجميع الشيت�ات 
ــ وحدة لضم البكر أتوماتيكيا

- Mill Roll Stand
- Fixed & cassette single facers
- Preheaters 
- Glue Unit
- Double Backer
- Slitter scorer(Motorized & NC Automatic Sliter).
-	 Cut-Off(	single	&	double	NC	cut-off).
- Sheetes collecting unit ( stacker )
-       Auto splicer 

Different units of the corrugated 
sheetes production lines
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 ثاني�ا: معدات تحويل شيت�ات الكرتون المضلع إلى
صناديق و تغليفها

 ــ مقاسات مختلفة من 900 مم × 2000 مم - 2400 مم  و
حىت 1600 مم ×3000 – 4000 مم

 ــ سرعات إنت�اجية مختلفة حىت 260 شيت/ دقيقة 
  ــ إمكاني�ات إنت�اجية متعددة بدءا من 1 لون و حىت 5 لون

 سواء المزودة بوحدة
 لصق أتوماتيكية أو

 المزودة بوحدة تفصيل
 و تكسير دائري و وحدة

تجميع للمنتج

1- Multi- colours Flexo printing machines  ١- ماكين�ات الطباعة الفلكسوالمتعددة األلوان    

Converting Machines

- Multi- colours Flexo printing machines
Different	available	sizes	from	900mmX	2000-
2400mm	up	to	1600mm	X	3000-4000mm.
-	Different	available	production	speed	up	to	260	
sheets /min.
-	Different	production	
facilities from single 
colour printing to 5 co-
lours with in line folder 
gluer or slotter and/or 
rotary die-cutter and 
stacker.
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2-ماكين�ات التكسير المسطح

- Flat die cutting machines For cardboard and corru-
gated board
- There are available manual, 
semi-automatic and fully auto-
matic die cutting machines
- The available sizes for the 
manual die cutting machines 
up to 2500mm × 150mm and 
also available with hot stamp-
ing function.
- The semi-automatic and the automatic die cutting 
machines	have	different	sizes	from	1060mm	X	750mm	
up	to	1650mm	X	1200mm	and	with	production	speed	
up to 7500 sheet/Hr.

2-Flat die cutting machines

 ــ  ماكين�ات  التكسير المسطح لشيت�ات الكرتون المضلع و     
الدوبلكس

 ــ و منها اليدوي و النصف
أتوماتيك و األتوماتيك

 ــ ماكين�ات التكسير اليدوي
 بمقاسات مختلفة حىت 2500

 مم × 1500 مم و منها أيضا
المزودة بوحدة بصمة

 ــ ماكين�ات التكسير النصف
 أتوماتيكية و األتوماتيكية بمقاسات تب�دأ من 1060 مم × 750

مم  حىت 1650مم× 1200مم و بسرعات حىت 7500 شيت/
ساعة

-5-



تالنت جروب

3 - ماكين�ات الدبوس 

 ــ ماكين�ات دبوس يدوي تايواني�ة بمقاسات مختلفة 
١سم، ١٥٠سم ،١٨٠ سم 2٠

 ــ ماكين�ات الدبوس النص اتوماتيكية  بمقاسات 
 مختلفة حيت عرض 3٦٠٠مم سواء برأس تدبيس واحدة

 لتقفيل الصندوق المكون
 من قطعة واحدة أو برأسيي�ن

 تدبيس لتقفيل الصندوق
المكون من قطعتيي�ن

 ــ ماكين�ات الدبوس االتوماتيكية بانت�اجية عالية حىت ٦٠٠٠ 
صندوق فى الساعة

-	Different	sizes	of	Taiwanese	arm	stitching	machines	
1200mm, 1500mm, 1800mm.
-	Different	sizes	of	Semi-automatic	stitching	ma-
chines up to 3600 mm for both single stitching head 
and twin stitching 
head.
- High capacity 
automatic stitch-
ing machine up to 
6000 box/Hr.

3- Stitching machines
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 4- Folder Gluer machines

 ــ ماكين�ات الطي و اللصق لصناديق الدوبلكس و الكرتون
المضلع

 ــ منها النصف أتوماتيك و 
 األتوماتيك

    ــ  مقاسات مختلفة حىت
 1200 ×  2600 مم و

 بسرعات مختلفة حىت 350
متر/ دقيقة

 ــ إمكاني�ات طي و لصق متعددة من 1 بنطة  و حيت 6          
كورنر

 4 - ماكين�ات الطي و اللصق 
- Folder gluer machines for cardboard and 
corrugated boxes
-	Different	automation	avail-
ability from semi-automatic 
and fully automatic 
-	Different	sizes	availability	
up	to	1200	X	2600	mm.,	with	
-	Different	production	speed	
up to 350m/min.
- Multi folding & gluing abilities from straight 
line boxes up to 6 corner boxes.
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Sheet to sheet laminating machine-5 ٥ -ماكين�ات لصق الفرخ على الفرخ -  المينتور 

 ــ ماكين�ات الالمينتور لدمج أو لصق فرخ على فرخ سواء
دوبلكس على دوبلكس أو دوبلكس على كرتون مضلع

 ــ ماكين�ات الالمينتور
 متعددة الطبقات إلنت�اج
 خمس طبقات من عملية

واحدة
 ــ متاحة بمقاسات

 مختلفة حىت
1650×1600مم

 ــ منها النصف أتوماتيك و األتوماتيك بسرعات حىت 12000
شيت/ ساعة

- To laminate the cardboard sheet to single face sheet 
or to another cardboard sheet.
- Multi-layer laminator is 
available to produce 5ply 
sheet in one process.
-	Different	sizes	availabil-
ity up to 1650 ×1600mm.
-	Different	automation	
availability from semi-automatic and fully automatic up 
to 12000 sheet/Hr. speed.
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- For bundles strapping and pallets 
strapping
-	Different	sizes	with	multi	functions
-	Different	automation	availability	
from manual/ semi-automatic up to 
full automatic.

٦ -ماكين�ات التربيط أو التحزيم بالشنمبر 

ــ لتحزيم الربط و كذلك لتربيط البالتات
ــ مقاسات مختلفة و إمكاني�ات متعددة
 ــ متاح منها اليدوي و النصف أتوماتيك

و األتوماتيك

6-Strapping machines
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 7 -أنظمة تجميع الهالك ومفارم الورق و 
/All requirements for paper  -مكابس الدشت

corrugated boxes plants  and 
printing shops
- Vertical balling press with 
different	sizes
- Semi-automatic and fully 
automatic horizontal balling 
press	with	different	capaci-
ties
- All required acces-
sories for paper 
waste disposal 
systems.

7- Paper waste Disposal systems 

 ــ كل متطلبات أنظمة تجميع هالك
 مصانع الورق و الكرتون و المطابع و

مفارم الورق كذلك مكابس الدشت
 ــ متاح مكابس دشت رأسية بسعات

مختلفة
 ــ مكابس دشت أفقية نصف 

 أتوماتيكية و أتوماتيكية بسعات
مختلفة

 ــ متاح كل اإلكسسوارات
 الخاصة بأنظمة

الهالك
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    ٨- نظام رفع كفاءة و حدة الدوبل بيكر

  - صمم خصيصا لتحسين و معالجة عيوب
 إنتقال الحرارة خالل و حدة الدوبي�ل بيكر

 - يعمل على تحسين جودة الشيت�ات الناتجة
 و التغلب على العيوب اليت قد تنتج من

األنظمة األخرى
 - يؤدي  إلى تقليل تكاليف اإلنت�اج  بزيادة

 اإلنت�اجية و سرعة الخط  مع تقليي�ل  الهالك و
 إستهالك البخار و كذلك تقليل إستهالك

 النشا
 - يؤدي إلى إمكاني�ة إستخدام  ورق  بجرامات

 أقل من المعتاد بدءا من 70 جرام/م2 و كذللك جرامات أعلى
من المعتاد حىت 440 جرام/م2

 - يمكن إضافته و تركيب�ة لجميع خطوط اإلنت�اج الجديدة و
 المستعملة كبديل ألنظمة إنتقال الحرارة التقليدية سواء

 اليت تستخدم روالت الوزن أو اليت تستخد الشوزات
- يتميز بسهولة  و سرعة التركيب و قلة الحاجة للصيانة

AIR BOND 
8- Air Bond system for the modification of the 
double backer Unit

-	Air	Bond	system	for	the	modification	
of double backer Unit
- It has been designed to modify and 
reduce all problems due to the heat 
transfer through the double backer unit
- Increase the corrugated board quality 
and overcome of all board problems 
due to the heat transfer
- Decrease the operation cost as a 
result of increasing the production line 
speed and decreasing  the waste and 
steam & starch consumption
- By using Air bond system we can use lower thick-
ness paper than the normal ,starting from 70 GSM  
also higher thickness paper than the normal up to 
440GSM
-The Air Bond system is available for all old and new 
corrugated line as a replacement for the traditional 
heat transfer system( weight roll  OR shoes systems).
- It is easy and fast to install the Air Bond system and 
it is maintenance free system. 
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 9 - قطع الغيار و قطع الغيار اإلستهالكية 
الخاصة بمصانع الورق و الكرتون

- All spare parts for car-
ton, corrugated lines, 
flexo	printing	,	die	cutting	,	
stitching , folder gluer and 
strapping machines
- All corrugated rollers for 
different	corrugated	ma-
chines	with	different	sizes	
and	different	materials
- All anilox rollers for dif-
ferent	flexo	printing	ma-
chines	with	different	sizes	
and	different	materials
- All consumable parts 
from knives , Anvils , belts, 
corrugated belts and others.

9-Spare parts and consumables for paper 
and carton plants 

 ــ قطع الغيار و قطع     
 الغيار اإلستهالكية الخاصة

بمصانع الورق و الكرتون
 ــ قطع الغيار الخاصة 

 بمعدات الكرتون من خطوط
 المضلع و ماكين�ات الطباعة

 والتكسير و الدبوس و
 اللصق و التربيط

 ــ كل درافيل المضلع لمختلف
 الماكين�ات و المقاسات و

خامات متعددة
 ــ كل درافيل األنيلوكس

 لمختلف الماكين�ات و
المقاسات و خامات متعددة

 ــ قطع الغيار اإلستهالكية
 من سكاكيي�ن و أنفل و سيور

 و بطاني�ة خط المضلع و
خالفه
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 صنـاعة

 التعبئــــة

والتغلــيف

Packaging 

Industry
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 - خطوط أنت�اج كاملة ألطباق البيض و
أطباق الفاكهة الورقية و ما شابهها

 - قدرات إنت�اجية مختلفة حىت 8000
طبق/الساعة

 ماكين�ات و خطوط إنت�اج أطباق
البيض و األطباق الورقية

- Complete egg and paper trays 
production lines

-	Different	production	capacities	
up to 8000 tray/Hr.

Egg and paper trays 
production lines
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PS خطوط إنت�اج أطباق الفوم من مادة البولستريي�ن  -  
 بقدرات مختلفة حىت 600

كجم    /الساعة.
 - خطوط إنت�اج صناديق

الفوم من مادة البوليستريي�ن
   القابل للتمدد EPS مثل

صناديق و ثالجات السمك
  وصناديق الشتالت الزراعية

و ما شابهها.
 - خطوط إنت�اج شيت�ات و

 أنابيب الفوم و كذلك الشبك
      الفوم من مادة البولي

PE إيثيليي�ن  

Production lines for foam productsماكين�ات و خطوط إنت�اج منتجات الفوم
- Polystyrene (PS) foam trays production lines with 
production capacities up 
to 600 Kg /Hr.

- Expanded polystyrene 
(EPS)  foam boxes pro-
duction	lines(	fish	boxes,	
agriculture boxes,…etc).

- Polyethylene (PE) foam 
pipes, rods , nets , sheets  
and similar production 
lines.
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Paper honey combs production lines
Honey comb structure 
paper board production 
lines from 5 mm to 60 
mm thickness as replace-
ment of the wood, plastic 
and paper corrugated 
boards in many appli-
cations with many uses 
advantages and much 
lower cost 

 خطوط انت�اج األلواح الورقيه بنظام خاليا
  النحل وتطبيقاتها

 خطوط انت�اج األلواح      
 الورقيه بنظام خاليا النحل

 بسمك من 5 مم الى 60 مم
 كبديل للخشب والبالستيك

 والكرتون المضلع فى
 تطبيقات كثيرة بميزات

 استخدام أكبر وتكلفة أقل
 بكثير
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 - خطوط إنت�اج عبوات اإليروسالت
 األلمونيوم إلستخدامات شركات

 األدوية و مستحضرات التجميل و ما
 شابهها بمقاسات و قدرات إنت�اجية

مختلفة.
 - خطوط إنت�اج أنابيب األلمونيوم

إلستخدامات شركات األدوية
 - ماكين�ات

تعبئ�ة األنابيب

 ماكين�ات و خطوط إنت�اج و تعبئ�ة علب
اإليروسالت و األنابيب األلمونيوم

- Aerosol aluminum cans production 
lines	with	different	sizes	and	different	
production capacities for cosmetics & 
pharmaceutical companies  .
Soft tubes production lines for phar-
maceutical companies
-	Tubes	filling	machines

Aerosol aluminum cans and  alumi-
num soft tubes production lines
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