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ARABIC EDITION FOOD INDUSTRY

معدات صناعية من أجل تحسين منظومتك اإلنتاجية
 هندسة - إنتاج - خدمة - كل شيء ُصنع في إيطاليا

 Barra Project International" شركة بارا بروجكت إنترناشونال ش.م.م
Srl" هي شركة هندسة وإنتاج تأسست بهدف تيسير إدارة أنواع مختلفة من 
الحبيبية/المفتتة سواء العضوية أو غير العضوية في أي مرحلة من  المواد 
مراحل سلسلة اإلنتاج: المناولة، التخزين، التحميل/التفريغ، التجميع، النقل، 
الطحن، التنقية، إلخ. بفضل الطاقم الهندسي الشاب والديناميكي واإلنتاج المرن 
والمتدفق وعقود من الخبرة، تقدم شركة بارا بروجكت للسوق مجموعة واسعة 
من المنتجات المصممة من أجل تلبية احتياجات مختلف القطاعات اإلنتاجية 

وتوفير مستوى عالي من التصنيع حسب طلب العميل.
3 قطاعات كلية للكفاءة من أجل تقديم خدمة شاملة 360°:

الهواء  مدافع   -  "AIRFOM®" وأيرفوم   "AIRFLASH®" أيرفالش   .1
المضغوط

بفضل العمل المباشر على موجات الصدمة الناتجة عن إطالق مدافع الهواء 
المضغوط )الحد األقصى لضغط العمل: 10 بار( يُمكن التخلص من الجسور 
مما  إلخ(  الخاليا،  األوعية،  )الصوامع،  التخزين  هياكل  تسد  التي  والسدود 
يقلل سعة التحميل ويجعل استخراج المواد أمًرا صعًبا. مجموعة مدافع بارا 
بروجكت مناسبة لتجهيز هياكل التخزين بكافة أحجامها بالمعدات )مدافع بسعة 
تتراوح بين 0,5 لتر حتى 150 لتر، وأبعاد أخرى مصممة حسب الطلب؛ 
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Barra Project International Srl

Industrial equipment to optimize your production 
plant 
Engineering - Production - Service - All Made in Italy
Barra Project International Srl is an engineering and 
production company founded with the aim of facilitating 
the management of various types of granular/powdery 
material, both organic and inorganic, at every stage 
of the production line: handling, storage, loading/
unloading, transport, grinding, screening, etc. Thanks to 
a young and dynamic engineering team, agile and lean 
production and decades of experience, Barra Project 
offers the market a wide range of products designed to 

meet the needs of different production sectors and to 
allow a high level of customization.
3 macro areas of expertise to offer a 360° service:
1. AIRFLASH® & AIRFOM® - compressed air cannons
Thanks to the direct action on material of shock waves 
generated by the firing of compressed air cannon 
(maximum working pressure: 10 bar) it is possible 
to eliminate bridges, constipations and crusts that 
clog the storage structures (silos, hoppers, cells, etc.) 
reducing the load capacity and making it difficult to 
extract material. Barra Project air cannons range is 
suitable for equipping storage structures of all sizes 
(cannon tanks from 0,5Lt to 150Lt, other tanks 
volumes are possible upon request; temperatures 
-10°C, +100°C; areas subject to corrosion).
Advantages:
• greater safety thanks to the reduction/elimination of 
direct manual interventions
• reduction/cancellation of costs for plant downtime
• prevents the formation of dead zones (deposits)
• improvement action compared to vibration systems 
that often increase the level of material compaction, 
cause damage to the structures, cause noise pollution
2. ECOFOG® - nebulization plants for industrial dust 
abatement
By producing fog through flows of water and air at low 
pressures, ECOFOG technology captures the dust 
without wetting the material, facilitates the management 
of volatile materials and reduces waste and 
environmental pollution. ECOFOG allows considerable 
cost containment as it does not require:

• material drying treatments,
• dust removal procedures collected by traditional 
filtration systems.
3. RASKIA® - cleaners for conveyor belts
Simple, robust and space-saving cleaners. Thanks to 
modular scraping blades, continuous adherence 
to the carpet is guaranteed even in case of belt 
irregularities and high wear of the scraping blade.

Aircannon LIGHT 30Lt on silo

درجة حرارة -°10 مئوية، +°100 مئوية؛ مناطق خاضعة للتآكل(.
المزايا:

اليدوية  التدخالت  من  بفضل خفض/التخلص  السالمة  من  المزيد   أ. ضمان 
المباشرة

 ب. خفض/إلغاء النفقات المتعلقة بالنظام الثابت
 ج. منع تشكل المناطق الميتة )التراكم(

 د. تحسين األداء مقارنة بأنظمة االهتزاز التي غالًبا ما ترفع مستوى ضغط 
الخامات، وتلحق الضرر بالهياكل، وتسبب تلوًثا سمعًيا

2. إيكوفوج "®ECOFOG" - أنظمة اإلرذاذ من أجل خفض الغبار الصناعي
من خالل إنتاج الضباب عبر تدفقات الماء والهواء بدرجات ضغط منخفضة، 
المواد  إدارة  وتسهل  للخامات،  بلل  بدون  الغبار  إيكوفوج  تكنولوجيا  تلتقط 
إيكوفوج  البيئي. تسمح تكنولوجيا  المتطايرة وخفض نسبة اإلهدار والتلوث 

باحتواء ملحوظ للنفقات نظًرا ألنها ال تحتاج إلى:
 أ. عمليات معالجة وتجفيف المواد،

 ب. عمليات التخلص من الغبار المجمع من قبل أنظمة الترشيح التقليدية.
3. راسكيا "®RASKIA" - أجهزة تنظيف السيور الناقلة

الكشط  شفرات  بفضل  للمساحة.  وموفرة  ومتينة  بسيطة  تنظيف  أجهزة 
النموذجية يُضمن الثبات المستمر على األرضية أيًضا في ظل وجود نقاط 

متباينة وارتفاع استهالك الشفرات.


