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دستگاه بسته بندي

دستگاه بسته بندي دستگاه بسته بندی / مقاالت / صفحه اصلی

 مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دریافت
کاتالوگ

info@behfarmachine.com | تماس و مشاوره رایگان:09125883469

درباره ماخطوط تولیددستگاه بسته بندیدستگاه خشک کنبهفر ماشین البرز

دانلود کاتالوگمحصوالتوبالگتماس با ما حساب من


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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دستگاه بسته بندی بیش از آن که تصور کنید در زندگی روزمره ما مآثر است. اگر وارد سوپرمارکت ها شده باشید با
انواع بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی مواجه می شوید. بسته بندی های کامالً به روز و بهداشتی و با آخرین

استانداردهای جهانی. دستگاه بسته بندی صنعتی سازنده این بسته  های زیبا است.

این ماشین آالت برخالف تصور کامالً بومی سازی شده و 100% توسط ماشین سازان ایرانی ساخته می شود.در این
مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین انواع دستگاه بسته بندی خانگی و صنعتی را همراه با توضیحات کامل،

قیمت و لینک خرید معرفی خواهیم کرد…

جدولی مشخصات دستگاههاي بسته
بندي بهفر ماشین

ماشین آالت بسته
بندی گرانولی

بسته بندی 6 توزینبسته بندی 4 توزینبسته بندی دو توزین

ابعاد
طول 150، عرض130
ارتفاع 245 سانتیمتر

طول 200، عرض200
، ارتفاع 290

طول 200، عرض220
، ارتفاع 290

برق مصرفی
2.5  کیلووات تکفاز

۲۲۰ ولت

۲ کیلووات تک فاز و
سه فاز ۲۲۰ الی ۳۸۰

ولت

۲ کیلووات تک فاز و
سه فاز ۲۲۰ الی ۳۸۰

ولت

ماشین آالت
کیسه پرکن

دو توزینتک توزین آنالوگ
4

توزین


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/


1/17/2021 دستگاه بستھ بندی | خرید دستگاه بستھ بندی وکیوم|خرید دستگاه بستھ بندی خانگی وصنعتی|بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/packaging-machine/?preview_id=518&preview_nonce=47623d2cdc&_thumbnail_id=2624&preview=true 3/21

ماشین
آالت
ساشه

تی بگ زنساشه مایع ساشه پودری

ابعاد
دستگاه

طول 120، عرض 110، ارتفاع
200 سانتیمتر

طول 150 ، عرض 200 ،
ارتفاع 260 سانتیمتر

طول 76، عرض 46،
ارتفاع 146 سانتیمتر

برق
مصرفی

2.5 کیلو وات ، 220 الی
380 ولت ، تک فاز و سه

فاز

2.5 کیلو وات ، 220 الی
380 ولت ، تک فاز و سه

فاز

تکفاز 220 ولت، 1
اسب

سرعت
بسته
بندی

70 بسته در دقیقه40 الی 50 بسته در دقیقه40 الی 50 بسته در دقیقه

وزن
بسته
بندی

–100-1 گرم100-1 گرم

قالب
کیسه

مدادی، سه طرف دوخت،
معمولی

مدادی، سه طرف دوخت،
معمولی

تی بگ

سیستم
کنترل

–PLC با مانیتور تاچPLC با مانیتور تاچ

ماشین آالت
کیسه پرکن

دو توزینتک توزین آنالوگ
4

توزین

ابعاد دستگاه
طول 85، عرض 75، ارتفاع
200 سانتیمتر

طول 150 ، عرض 200 ، ارتفاع
260 سانتیمتر

–

220 ولتبرق مصرفی
۰٫۷۵ کیلووات ، ۲۲۰ الی ۳۸۰
ولت تکفاز و سه فاز

–

سرعت بسته
بندی

–۵ الی ۸ کیسه در دقیقه2 الی 15 بسته در دقیقه

وزن بسته
بندی

–2 الی 50 کیلو گرم2 الی 50 کیلو گرم


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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ماشین
آالت
ساشه

تی بگ زنساشه مایع ساشه پودری

وزن
دستگاه

400 کیلوگرم300 کیلو گرم300 کیلو گرم

ماشین آالت بسته بندی
پودری

دستگاه بسته بندی پودری سلفونی
دستگاه قوطی پر

کن

–طول180 ، عرض 130 ، ارتفاع ۲۹۰ سانتیمترابعاد دستگاه

برق مصرفی
3 کیلووات ، تکفاز یا سه فاز ، ۲۲۰ الی ۳۸۰

ولت
–

–20 الی ۳۵ بسته در دقیقهسرعت بسته بندی

–حدود 180۰ کیلوگرموزن دستگاه

–۱۰ الی ۱۱۰۰ گرموزن بسته بندی

چرا دستگاه بسته بندي وکیوم ایرانی؟

با توجه به نوسانات ارز، قیمت ماشین آالت بسته بندی وارداتی بسیار باال بوده و برای خریدار هیچ توجیه
اقتصادی ندارد. همین امر باعث ایجاد انگیزه بیشتر در تولیدکنندگان ماشین آالت بسته بندی داخلی شده است.
دستگاه های بسته بندی ایرانی قیمت بسیار مناسب تری داشته و ازنظر کیفیت هم هیچ تفاوتی با نمونه های

خارجی ندارد.

از طرفی به دلیل تحریم های بین المللی، ریسک خرید ماشین آالت خارجی بسیار زیاد است. این امکان وجود دارد
که کشور سازنده قطعات و خدمات پس از فروش را تحریم کرده و دست تولیدکننده ایرانی را در پوست گردو
بگزارد. اما در تولیدات داخلی خدمات پس از فروش بهتری ارائه شده و قطعات هم در دسترس تر و ارزان تر است.

انواع ماشین آالت بسته بندي


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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1-دستگاه بسته بندي توزین دار

این مدل ماشین بسته بندی در نمونه های تک توزین، دو توزین، چهار توزین، شش توزین و 12 توزین طراحی و
تولید می شود. این نمونه ماشین آالت که به دستگاه بسته بندی خشکبار هم مشهور هستند در دو اشل خانگی

(تک فاز پنوماتیک) و سه فاز صنعتی (سه فاز مکانیک) تولید می شوند.

ازاین رو طیف گسترده ای از مشاغل خانگی، کارگاهی و صنعتی را به راحتی پوشش می دهد. برای توضیحات
بیشتر به صفحه موردنظر هر دستگاه مراجعه بفرما�د.

 کارکرد دستگاه بسته بندی 2 توزین (ویدیو)

0:00 / 1:12

دستگاه بسته بندي دو
توزین

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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مشاهده صفحه محصول

09125883469

09360038633

ویدیو کارکرد دستگاه بسته بندی 4 توزین

0:00 / 0:53

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/double-weighing-packing-machine/
https://behfarmachine.com/product/4-weight-packing-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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فیلم کارکرد دستگاه بسته بندی 6 توزین

0:00 / 1:01

دستگاه بسته بندي 6
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

فیلم کارکرد دستگاه بسته بندی 12 توزین


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/6-weight-packing-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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0:00 / 1:30

دستگاه بسته بندي 12
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندي کیسه پرکن

این مدل از ماشین آالت شرکت بهفر ماشین مخصوص بسته بندی مواد پودری دربسته بندی های سلفونی،
ساندیسی و کارتون های وزن باال است. این نمونه ماشین آالت همانند نمونه توزین دار در دو اشل تک فاز و سه

فاز ارائه می شود.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/12-weighing-packing-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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ماشین بسته بندی پودری در نمونه های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک تولید می شود. این ماشین آالت به
دستگاه بسته بندی ادویه هم مشهور هستند برای توضیحات بیشتر به صفحه موردنظر هر دستگاه در زیر همین

مطلب مراجعه بفرما�د.

فیلم کارکرد دستگاه کیسه پر کن تک توزین

0:00 / 1:32

کیسه پر کن تک توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

فیلم کارکرد دستگاه کیسه پر کن دو توزین


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/single-weighing-bag-filling-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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0:00

کیسه پر کن دو توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

فیلم کارکرد دستگاه کیسه پر کن چهار توزین


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/double-weighing-bag-filling-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633


1/17/2021 دستگاه بستھ بندی | خرید دستگاه بستھ بندی وکیوم|خرید دستگاه بستھ بندی خانگی وصنعتی|بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/packaging-machine/?preview_id=518&preview_nonce=47623d2cdc&_thumbnail_id=2624&preview=true 11/21

0:00

کیسه پر کن 4 توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

3-دستگاه بسته بندي پودري سلفونی

این دستگاه مخصوص بسته بندی مواد پودری در انواع بسته بندی سلفونی، آلومینیوم، پلی استر،…است. روش
وزن کشی این دستگاه توسط یک ماردون انجام می شود که به راحتی مواد پودری را با دقت وزن کشی باال و

دربسته بندی موردنظر می ریزد. برای توضیحات بیشتر به صفحه موردنظر هر دستگاه مراجعه بفرما�د.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/4-weighing-bag-filling-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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تماس و مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته
بندي پودري

سلفونی

مشاهده صفحه
محصول

3-دستگاه بسته بندي قوطی پر کن

این مدل از ماشین آالت بهفر ماشین اطلس البرز مخصوص پر کردن قوطی های پالستیکی و فلزی است. این
دستگاه  در دو نمونه تک فاز و سه فاز و در دو نوع نیم اتوماتیک و تمام اتومات به مشتریان عزیز ارائه می شود.

برای توضیحات بیشتر به صفحه موردنظر هر دستگاه مراجعه بفرما�د.

تماس و مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دستگاه
قوطی پر کن

مشاهده صفحه
محصول


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/cellophane-powder-packing-machine/
https://behfarmachine.com/product/can-filling-machine/
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4-دستگاه بسته بندي ساشه

این نمونه از ماشین آالت ،برای بسته بندی انواع مواد غذایی و شیمیایی مایع و پودری استفاده می شود.
وزن کشی این نمونه ماشین آالت که به دستگاه بسته بندی سس تک نفره هم مشهور هستند ،کمتر از 100 گرم
بوده و مخصوص محصوالت یک بارمصرف همانند سس ها و آب لیموهای تک نفره است. برای توضیحات بیشتر

به صفحه موردنظر هر دستگاه مراجعه بفرما�د.

دستگاه ساشه مایع

مشاهده صفحه محصول

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول

5-دستگاه تی بگ زن

این دستگاه مخصوص بسته بندی چای و انواع دمنوش تی بگ است. سرعت این دستگاه بسیار باال بوده و پودر
چای را در کیسه های کوچک کاغذی بسته بندی می کند.دستگاه بسته بندی چای کیسه ای حجم و هزینه بسیار

کمی داشته و یکی از بهترین گزینه ها برای کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی است.

برای توضیحات بیشتر به صفحه موردنظر هر دستگاه مراجعه بفرما�د.

تماس و مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

دستگاه بسته
بندي تی بگ


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/liquid-sachet-machine/
https://behfarmachine.com/product/powder-sachet-machine/
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09360038633 مشاهده صفحه
محصول

دستگاه بسته بندي وکیوم

دستگاه بسته بندی وکیوم در دو نمونه دستگاه بسته بندی وکیوم تونلی(شرینگ پک تونلی)و دستگاه بسته
بندی وکیوم کابینی(شرینگ پک کابینی) تولید میشود.نمونه تونلی برای شرینگ انواع کارتن ،شیشه،قوطی…

استفاده میشود.نمونه شرینگ پک کابینی برای بسته بندی ظروف سر باز استفاده میشود.

دستگاه
شرینگ پک

کابینی

مشاهده قیمت

دستگاه
شرینگ پک

تونلی

مشاهده قیمت

قیمت دستگاه بسته بندي

به دلیل نوسانات بازار برای کسب اطالع از قیمت خرید دستگاه بسته بندی مواد غذایی بهفر ماشین، با
پشتیبانی این شرکت تماس گرفته و از مشاوره رایگان همکاران فروش استفاده بفرما�د. برای کسب اطالع از

قیمت تقریبی هم می توانید به بخش فروشگاه مراجعه کنید.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/t-bag-machine/
https://behfarmachine.com/product/cabin-pack-shearing-machine/
https://behfarmachine.com/product/tunnel-pack-shearing-machine/
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قیمت ماشین
آالت بهفر

ماشین

ورود به فروشگاه

شماره تماس و مشاوره رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید

قبل از خرید به صورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنمایی ها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه می شود.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/shop/


1/17/2021 دستگاه بستھ بندی | خرید دستگاه بستھ بندی وکیوم|خرید دستگاه بستھ بندی خانگی وصنعتی|بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/packaging-machine/?preview_id=518&preview_nonce=47623d2cdc&_thumbnail_id=2624&preview=true 16/21

2-ساخت دستگاه

در مراحل ساخت متخصصان ما به صورت مستمر با مشتریان عزیز در تعامل بوده و بسته به نیاز مشتری دستگاه
موردنظر را کامالً سفارشی سازی می کنند.

3-آزمودن کیفیت

قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.

4-تحویل با نظارت مشتري

در انتهای کار ماشین آالت بااحتیاط، همراه با نظارت خریدار بارگیری شده و برای تحویل به محل موردنظر
فرستاده می شود.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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4-نصب و راه اندازي خط تولید

گروه فنی بهفر ماشین به محل موردنظر اعزام شده و با دقت دستگاه یا خط تولید را مونتاژ و راه اندازی می کنند.

5-خدمات پس از فروش

بهفر ماشین اطلس البرز 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش واقعی را به مشتریان عزیز ارائه
می دهد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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صفحات مرتبط:
خط بسته بندی میوه خشک

خط تولید پیاز داغ-خط فراوری و بسته بندی پیاز سرخ شده
خط بسته بندی آجیل و خشکبار

خط بسته بندی ادویه جات
خط تولید سبزی سرخ شده

خط تولید سبزی خشک
خط تولید چیپس سیب زمینی

خط بسته بندی حبوبات
دستگاه خشک کن

دستگاه خشک کن میوه
دستگاه ساشه

دستگاه شستشو سبزی

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dried-fruit-packaging-line/
https://behfarmachine.com/hot-onion-production-line
https://behfarmachine.com/packing-line-of-nuts-and-dried-fruits/
https://behfarmachine.com/spice-packing-line/
https://behfarmachine.com/fried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/dried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/potato-chips-production-line/
https://behfarmachine.com/beans-packing-line/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/fruit-dryer-machine/
https://behfarmachine.com/sache-machine/
https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/wp-content/uploads/2020/12/pdf-maghale-dastgahe-baste-bandi-sashe-tak-nafare.pdf
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بدون ديدگاه | مقاالت | 10ام آبان, 1398 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

احسان کوثری

مدیر وبسایت

بیش از 7 سال است که کار سئو را به صورت حرفه ای دنبال کرده و نزدیک به 5 سال است که در زمینه تولید
محتوای اصولی و سئو شده فعالیت می کند. او در حال حاضر مدیر سایت مجموعه بهفر ماشین البرز است.

مطالب مرتبط

ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

شما برای رای دادن باید وارد شوید


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/#respond
mailto:?subject=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&body=https://behfarmachine.com/packaging-machine/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpackaging-machine%2F&description=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%0D%0A026-34725221%0D%0A09125883469%0D%0A09360038633%20%0D%0A%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%20%20%20%20%20%20%0D%0A%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%A2%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9&media=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Faxe-maghale-dastgahe-baste-bandi.jpg
http://reddit.com/submit?url=https://behfarmachine.com/packaging-machine/&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpackaging-machine%2F&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&summary=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%0D%0A026-34725221%0D%0A09125883469%0D%0A09360038633%20%0D%0A%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%20%20%20%20%20%20%0D%0A%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%A2%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
https://twitter.com/share?text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpackaging-machine%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpackaging-machine%2F&t=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://behfarmachine.com/wp-admin/profile.php
https://behfarmachine.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpackaging-machine%2F&_wpnonce=7a7463b795


1/17/2021 دستگاه بستھ بندی | خرید دستگاه بستھ بندی وکیوم|خرید دستگاه بستھ بندی خانگی وصنعتی|بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/packaging-machine/?preview_id=518&preview_nonce=47623d2cdc&_thumbnail_id=2624&preview=true 20/21

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

10ام آبان, 1398

12ام آذر, 1399

17ام دی, 1399

دسته ها

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی

دستگاه
بسته بندی ساشه

تک نفره

دستگاه بوجاری
حبوبات-

آدرس پستی:

کرج کمالشهر .نرسیده به پلیس
راه.خیابان صفا.بن بست

پنجم.انتهای بن بست.شرکت
بهفر ماشین

026-34725221

info@behfarmachin.com
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تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/single-sache-packing-machine/
https://behfarmachine.com/single-sache-packing-machine/
https://behfarmachine.com/grain-threshing-machine/
https://behfarmachine.com/grain-threshing-machine/
https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
https://www.instagram.com/behfar.machine.atlas.albrz/
https://twitter.com/home?utm_source=homescreen&utm_medium=shortcut
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https://leafletjs.com/
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خطوط تولید (10) 

مقاالت (96) 

تمامی حقوق برای سایت بهفر ماشین اطلس البرز محفوظ بوده واستفاده از مطالب صرفا با نام شرکت ولینک به منبع مجاز میباشد 


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
https://behfarmachine.com/category/blog/

