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خط بسته بندی ادویه جات یکی از خطوط تولید بسیار پرسود است. این خط در دو نوع صنعتی و کارگاهی تولید
می شود که هزینه خرید و تأمین نگهداری بسیار پا�نی هم دارد. خط بسته بندی ادویه جات به فضای زیادی نیاز

نداشته و با برق تک فاز یا سه فاز قابل راه اندازی است.

 در ادامه در پایگاه دانش بهفر ماشین اطلس البرز خط کامل بسته بندی ادویه جات را همراه با توضیحات هر
محصول، قیمت و لینک خرید به شما معرفی خواهیم کرد…

ماشین آالت خط تولید بسته بندي ادویه

1-دستگاه آسیاب:

این دستگاه در دو مدل چکشی و پروانه ای تولید می شود که نمونه چکشی مخصوص آسیاب هر نوع ماده
شیمیایی و غذایی با بدنه سخت است. در این مرحله ادویه کامالً آسیاب و پودری می شود.این دستگاه بسته به

نیاز مشتری در دو نوع استیل و آهنی تولید می شود.

این دستگاه مجهز به یک موتور سه فاز یا تک فاز  و چکشهای قدرتمند است که سخت ترین ادویه جات را
به راحتی خرد می کند. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید به صفحه محصول در زیر همین مطلب

مراجعه کنید.

دستگاه آسیاب
شماره تماس و

پشتیبانی
رایگان

026-
34725221
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09125883469مشاهده صفحه محصول

09360038633

2-دستگاه باالبر اوگر (حلزونی):

این دستگاه مخصوص باال بردن محصوالت پودری غذایی و شیمیایی است. بدنه این دستگاه بسته به نیاز
مشتری از استیل یا آهن ساخته می شود. دستگاه باالبر اوگر مجهز به یک موتور، مخزن مواد پودری و یک باالبر

ماردونی است که در لوله (گردن) دستگاه نصب  میشود.

این دستگاه در دو نمونه دو موتور و تک موتور تولید می شود. قدرت موتور به ماردون منتقل شده و با چرخش
خود ،محصول پودری را به راحتی به سمت باال هدایت می کند. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید به

صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه باالبر اوگر
حلزونی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

3-دستگاه بسته بندي

محصوالت پودری با دستگاه های مختلف بسته بندی می شوند که در زیر به معرفی و توضیح هر دستگاه
می پردازیم…

فاصله ما با شما یک کلیک
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1-دستگاه بسته بندی پودری سلفونی:

این دستگاه کامالً اتوماتیک بوده و در مراحل بسته بندی به هیچ عنوان از دست و نیروی انسانی استفاده
نمی شود. دستگاه بسته بندی پودری سلفونی مجهز به مخزن محصول، تابلو برق،رول بسته بندی و یک ماردون

است. ریزش محصول پودری بر اساس دور ماردون دستگاه تنظیم می شود.

بسته بندی در لفاف رولی (رول نایلون،opp،cpp،te،متاالیز و فویل آلومینیوم) انجام می شود .رول بسته بندی در
پشت دستگاه نصب شده و به صورت اتوماتیک برای بسته بندی استفاده می شود.این دستگاه کلیه مراحل ریزش

محصول و بسته بندی نهایی را کنترل می کند.

سرعت این دستگاه بسیار باال بوده و تلورانس وزن کشی 1 تا 5 گرم میباشد. برای مشاهده توضیحات کامل و
قیمت خرید به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي
پودري سلفونی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندی قوطی پر کن:

این دستگاه همانند نمونه دستگاه بسته بندی پودری سلفونی، مجهز به یک مخزن اولیه مواد پودری است. البته
خروجی و مکانیسم پر کن دستگاه، مخصوص پر کردن قوطی های فلزی و پالستیکی است. این دستگاه کامالً

اتوماتیک عمل کرده و سرعت باالیی هم دارد.

در زیر نازل یک نوار متحرک قرار دارد. قوطی های بسته بندی بر روی این نوار چیده شده و به سمت نازل حرکت
می کنند. به محض قرار گرفتن قوطی در زیر نازل، نوار توقف کرده و طبق فرمان ورنی محصل در داخل قوطی
ریخته می شود. بعد از اتمام مرحله ریزش، نوار دوباره به حرکت در آمده و قوطی پرشده را به میز ترافیک منتقل

می کند.

برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.


فاصله ما با شما یک کلیک
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نکته: در صورت نیاز مشتری می توان در انتهای خط تولید از یک دستگاه درب زن استفاده کرد.

دستگاه بسته بندي
قوطی پر کن

مشاهده صفحه محصول

دستگاه درب زن

مشاهده صفحه محصول

3-دستگاه بسته بندی کیسه پرکن:

این دستگاه به صورت نیمه اتوماتیک کارکرده و نیاز به یک اپراتور دارد. کیسه محصول به صورت دستی در زیر
نازل قرارگرفته و اپراتور با فشار یک پدال ،میزان برنامه ریزی شده محصول را به داخل کیسه می ریزد. برای

مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي
کیسه پر کن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

مطالعه کنید:خط فراوری و بسته بندی حبوبات/توضیحات کامل،قیمت و


فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/can-filling-machine/
https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/bag-filling-machines/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://behfarmachine.com/beans-packing-line/


1/17/2021 خط بستھ بندی ادویھ جات|قیمت خط بستھ بندی ادویھ جات|بھفر ماشین کرج

https://behfarmachine.com/spice-packing-line/?preview_id=1212&preview_nonce=a1cadbf99c&_thumbnail_id=1293&preview=true 6/13

لینک خرید

4-دستگاه بسته بندی ساشه پودری سه طرف دوخت:

دستگاه بسته بندی ساشه سه طرف دوخت مخصوص بسته بندی بسته های سلفونی در محدوده وزنی 1 تا 100
گرم است. ماشین آالت ساشه برای بسته محصوالت تک نفره (نمک، فلفل…) استفاده می شود. در این مدل
ماشین ،بسته بندی از سه طرف و توسط حرارت دوخته می شود. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید به

صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

 بسته بندي ساشه
پودري 3 طرف دوخت

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

5-دستگاه بسته بندی ساشه مدادی پودری:

روش کار این دستگاه همانند دستگاه بسته بندی ساشه پودری سه طرف دوخت است. اما با این تفاوت که
بسته بندی ها به صورت مدادی  (باال،پا�ن ،پشت از وسط) انجام می شود. برای مشاهده توضیحات کامل و

قیمت خرید به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي
ساشه پودري مدادي

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469
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09360038633مشاهده صفحه محصول

خط تولید ادویه و بسته بندي زعفران

برای بسیار از مشتریان عزیز این سؤال پیش میاید که آیا می توان از این خط برای وزن کشی و بسته بندی
زعفران استفاده کرد؟

وزن کشی زعفران بسیار دقیق بوده و در حد دقت یک دهم گرم انجام می شود. از طرفی وزن بسته های زعفران در
اغلب موارد بسیار کمتر از 10 گرم است. زعفران بسیار گران قیمت بوده و بدنه حساسی هم دارد. ازاین رو در اغلب

موارد به صورت دستی و با ترازوهای بسیار حساس وزن کشی می شود. خط تولید ادویه جات بهفر ماشین بازه
وزنی 10 تا 100 گرم را پوشش داده و مناسب وزن کشی زعفران نیست.

فضاي مورد نیاز براي خط تولید و فراوري
و بسته بندي ادویه جات

ماشین آالت این خط ارتفاع پا�نی داشته و با توجه به امکان استفاده از برق تک فاز و یا سه فاز، به راحتی در
مکانهای غیر صنعتی هم قابل استفاده است. فضای مورد نیاز برای این خط تولید، یک مکان مسقف با زیربنای

100 متر است.

ارتفاع در سوله ها همیشه باالی 5 متر و در مکان های غیر صنعتی 3 تا 3/5 متر است. ارتفاع موردنیاز برای این
خط 3 متر است. پس ازنظر ارتفاع هم هیچ مشکلی وجود ندارد.

چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید


فاصله ما با شما یک کلیک
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قبل از خرید به صورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنمایی ها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه می شود.

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.



فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

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.



فاصله ما با شما یک کلیک
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Comments 6 | خطوط تولید, مقاالت | 13ام مهر, 1399 | 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.

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

شما برای رای دادن باید وارد شوید

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.
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مطالب مرتبط

Comments 6

محسن آذر 13, 1399 در 9:25 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

قیمت دستگاه بسته بندی پودری چنده؟من با پشتیبانی تماس گرفتم .جواب گو نبودن

احسان کوثری آذر 25, 1399 در 5:29 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و درود 
قیمت ماشین آالت با توجه به نوسانات بازار تغ�رات کوچکی دارد.یک بار دیگر با پشتیبانی
تماس بگیرید.حتما پاسخگو هستن.از ساعت 8 صبح تا ساعت 15 همه روزه به جز روزهای

تعطیل پاسخگو شما هستیم.

مقیمی آذر 25, 1399 در 2:32 بعد از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم 
ایا با این خط میشه زعفران رو هم وزن کشی و بسته بندی کرد؟اصال هیچ کدوم از این دستگاههایی

که معرفی کردین قابلیت وزن کشی دقیق زعفران رو دارند؟

احسان کوثری دی 15, 1399 در 5:44 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و خسته نباشید 
متاسفانه با ماشین آالت اتوماتیک نمیتوان زعفران را وزن کشی کرد.وزن بسته بندی های

زعفران بسیار پا�ن بوده و بدنه بسیار حساسی هم دارد.این بسته بندی های در اغلب موارد
به صورت دستی و با ترازوهای با دقت بسیار باال وزن کشی میشوند.
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امین آذر 28, 1399 در 7:39 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

این خط تولید به چه فضایی احتیاج داره .با توجه به این که گفتین با برق تک فاز هم کار
میکنه محل خط تولید رو میشه غیر سوله و مکانهای صنعتی راه انداخت.اما نگفتین سقف فضای غیر

صنعتی چقدر باید ارتفاع داشته باشه؟

احسان کوثری دی 9, 1399 در 6:44 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و عرض ادب 
برای راه اندازی خط تولید ادویه تک فاز سقفهای مکانهای غیر صنعتی (3 تا 3/5 متر)کافیه
.دستگاههای این خط ارتفاع چندانی ندارند.اما میزان فضای مورد نیاز در کمترین حالت 100

متر مربع و در بهترین حالت 150 متر مربع هستش.با یک مکان با برق تک فاز و زیر بنای 150
متری و سقف 3 تا 3/5 میتونید یک خط ادویه کامال مجهز داشته باشید.

ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

ديدگاه...

ارسال ديدگاه
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