
تصميم وتصنيع خطوط إنتاج الخضروات المجمدة والفواكه



البد من أن نسعى جميعا لرفع اسم مصر عاليا 
إسماعيل صالح

EG HAND for food Processing Lines was established in 1987, and it is one of the companies

 specialized in the design and manufacture of production lines for agricultural manufacturing

 companies, frozen vegetables and fruits companies, sorting and packaging stations, 

and the implementation of technical solutions using the latest global industrial systems.

 * Member of the Chamber of Engineering Industries 

* Member of the Export Council for Engineering Industries

تأسست الشركة عام ١٩٨٧ وهي من الشركات  المتخصصة في تصميم وتصنيع خطوط اإلنتاج لشركاتتأسست الشركة عام ١٩٨٧ وهي من الشركات  المتخصصة في تصميم وتصنيع خطوط اإلنتاج لشركاتتأسست الشركة عام ١٩٨٧ وهي من الشركات  المتخصصة في تصميم وتصنيع خطوط اإلنتاج لشركات
التصنيع الزراعي وشركات الخضراوات والفواكه المجمدة ومحطات الفرز والتعبئة وتنفيذ الحلول التقنية التصنيع الزراعي وشركات الخضراوات والفواكه المجمدة ومحطات الفرز والتعبئة وتنفيذ الحلول التقنية التصنيع الزراعي وشركات الخضراوات والفواكه المجمدة ومحطات الفرز والتعبئة وتنفيذ الحلول التقنية 

باستخدام أحدث النظم الصناعية العالمية.باستخدام أحدث النظم الصناعية العالمية.باستخدام أحدث النظم الصناعية العالمية.
 * عضو غرفة الصناعات الهندسية * عضو غرفة الصناعات الهندسية * عضو غرفة الصناعات الهندسية

* عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية* عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية* عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية
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خطوط إنتاج الخضروات الطازجة

٢

Fresh vegetable production lines 

We manufacture these lines with different production capacities  
 commensurate with the needs of customers and with extreme
accuracy in following the latest international systems.

 We also support these machines with European spare parts
 in order to give better productivity and extend the life of

 the machine.    

نقوم بتصنيع هذه الخطوط بقدرات إنتاجية مختلفة تتناسب مع احتياجات
 العمالء وبدقة شديدة في اتباع أحدث األنظمة العالمية. كما ندعم هذه 

اآلالت بقطع غيار أوروبية من أجل توفير إنتاجية أفضل وإطالة عمر الماكينة.       
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خطوط إنتاج الخضروات الورقية
Leafy vegetable production lines 

We manufacture these lines with different production capacities  
 commensurate with the needs of customers and with extreme
accuracy in following the latest international systems.

 We also support these machines with European spare parts
 in order to give better productivity and extend the life of

 the machine.    

نقوم بتصنيع هذه الخطوط بقدرات إنتاجية مختلفة تتناسب مع احتياجات
 العمالء وبدقة شديدة في اتباع أحدث األنظمة العالمية. كما ندعم هذه 

اآلالت بقطع غيار أوروبية من أجل توفير إنتاجية أفضل وإطالة عمر الماكينة.       



وحدات الغسيل

٤

خط غسيل الفراولةوحدة غسيل متكاملة

وحدة غسيل خط مركزاتوحدة غسيل متعددة األغراض

Washing units

Complete washing unitStrawberry washing line

Pulp washing unit Multi-function washer machine
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وحدة سلق بنظام الغمر على حصيرة

وحدة سلق وتبريد بنظام الرشوحدة سلق بنظام الغمر إسطوانية

Belt Blancher by immersion system

Rotary Drum Blancher   
Belt Blancher Cooler by spray system



٦

وحدة سلق بنظام الرش 

وحدة سلق بالبخار

Belt Blancher by spray system

Belt Blancher by steam system



وحدات التجهيز

تدريج البامية مرحلة أولى

وحدة تنقية الشوائب

وحدة صنفرة الدرنيات

وحدة تدريج الزيتون

تدريج البامية مرحلة ثانية

وحدة نزع اطراف الفاصوليا
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Preparation units

Okra Length grading line Continues Abrasive Peeler Okra Diamond grading line

Bean snipper Olive grading machine Air Cleaner



وحدات التبريد

وحدة تبريد بنظام الرشوحدة تبريد مرحلتين

وحدة تبريد بنظام الغمر على حصيرة وحدة تبريد بنظام الغمر إسطوانية
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Cooling units

Two stage Cooling unit Spray cooling unit 

Belt Cooler by immersion system Rotary Drum Cooler
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سـيــــور

امكانية توريد معدات أوروبية الصنع ، يتم تجديدها بضمان الشركة مع امكانية توريد قطع غيار أصلية جديدة صناعة أوروبية

سير روالتسير فرزسير علبسير صاعد

Conveyor Belts

Used equipment with new original spare parts 



شركاء النجاح
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شركة مونتانا للصناعات الغذائية 
شركة جيفـركس للصناعات الغذائية  

الشركة المصرية للغـذاء (فرج اهللا )
شركة اإلتحاد الدولي للصناعات الغذائية (لـذة )
شركة العـروبة لصناعة المواد الغذائية (بسمة )

شركة العجيزي للتنمية اإلقتصادي ة
الشركة العالمية للمواد اإلستهالكية و الغذائي ة

مجمع الحرزاوي للصناعات الغذائي ة
الشركة المصرية للمعلبات (أمريكانا )

شركة بستانا للصناعات الغذائية .
شركة المروة للصناعات الغذائية .

شركة إكسبو إنترناشونال .

شركة النيل للتصنيع الزراعي (أجــــا) .
شركة البدر للصناعات الغذائية (فروزينـــــــــا  )

مكتب السماري للدراسات و األستشارات الزراعية .
شركة الصعـيد لصناعة المواد الغذائية (شهرزاد  )

شركة جودة للحاصالت الزراعية  .
شركة السما للخضروات المجمدة  .
شركة جالينا للصناعات الغذائية  .

شركة الصعيد لصناعة المركزات و العصائر . 
شركة طـيبة للصناعات الغذائية .

شركة فيجي فارم للصناعات الغـذائية  .
شركة ناتورا للصناعات الغـذائية  .

شركة اجــروجــرين  .
شركة األسماعلية لصناعة لحوم الدواجن  .

شركة فودينـــــــــا .  
مجمع اليكس للصناعات الغذائية  .

مجموعة اغــذية مصر (العين)  .
شركة فـتح اهللا جروب  .

شركة الهدير للخضروات المجمدة  .
شركة فـريدال  .

شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية .
شركة فــارم فــري ش

شركة الحمد للخضروات المجمدة  .
شركة كفكو فــوود .

شركة كـنزي .
شركة صقـر للصنــاعات الغــذائية  .

شركة فـارم فود  .
مجمع ايجـيست للتصنيع الزراعي  .

شركة فـوود باسكت للصناعات الغذائي ة
شركة االتحاد االستثمارى ( يونيفود ).

الشركة العالمية لإلنتاج و التصنيع الزراعي (فـارم فريتس) 
مجمع العاشر للصناعات الغذائية و التعبئة (فـيبكو) 

شركة األسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 

 الشركة المصرية لإلستثمار الغذائي
 شركة كولد أليكس

 شركة جريت فودز للصناعات الغذائية
 شركة راية فودز

 شركة أوليف أرت
 شركة فري كول 

 مصنع الشروق للخضر والفاكهة
 ثالجات العربية للتبريد والتعبئة

 شركة دلتا فروست
 محطة الفخامة للفرز والتعبئة

 شركة جرين فالي
 شركة ألفا فروست

 شركة ليفينت لإلستثمار الزراعي
 شركة فروزن باك للصناعات الغذائية

 شركة االخوة العرب
 شركة ستيفان ايجيبت

 شركة النيل الدولية لالستيراد والتصدير
 شركة المغازي للصناعات الغذائية المتطورة

 شركة الديار المصرية للتبريد والتجميد
 شركة جرين هاوس للصناعات الغذائية

 شركة الدلتا للتجميد والتبريد
 شركة كيمو فروست للصناعات الغذائية

Some Of Our Customers



السادس من أكتوبر
٤٠١ امتداد المنطقة الصناعية الثالثة
01013932873
moh.eghand@gmail.com
www.eghand.net

 امكانية تصميم وتسليم المصانع بالكامل
 مع تقديم االستشارات ودراسات الجدوى

الالزمة لمشاريع :

 التصنيع الزراعي .
 الخضراوات والفواكه المجمدة .

 محطات الفرز والتعبئة .

خطوط اإلنتاج الخاصة بالمزارع السمكية 

The possibility of designing and delivering turnkey

 factories, with the provision of consultations 

and feasibility studies for following projects :

Agricultural industrialization

Frozen vegetables and fruits

Sorting and packing stations

Production lines for fish farms


