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خط بسته بندی آجیل و خشکبار یکی از خطوط تولید بسیار پر طرفدار در داخل کشور و کشورهای همسایه است.

این خط تخصصی ،کامال اتوماتیک بوده و با حداقل میزان استفاده از نیروی انسانی طراحی و تولید شده است.
خط تولید و بسته بندی خشکبار با برق تک فاز یا سه فاز قابل راه اندازی بوده و پیچیدگی چندانی هم ندارد.

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

راه اندازي خط بسته بندي آجیل و خشکبار

در زیر به ترتیب به معرفی ماشین آالت مخصوص راه اندازی خط تولید خشکبار میپردازیم…

:z 1-باالبر

در ابتدای این خط محصول موردنظر در داخل مخزن باالبر z ریخته می شود. مخزن این باالبر مجهز به یک
ویبراتور بوده که به آرامی محصول را به کاسه های باالبر هدایت می کند. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت،

به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
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2-دستگاه تفت خشکبار:

دستگاه باالبر z محصول را به مخزن دستگاه تفت خشکبار هدایت می کند. در این مرحله خشکبار در درام
دستگاه همراه بانمک مخلوط شده و کامالً تفت داده می شود. وجود نمک از چسبیدن محصول به بدنه یا خط و
خش دار شدن آن جلوگیری می کند. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول در زیر همین

مطلب مراجعه کنید.

3-دستگاه سرند شور کن خشکبار:

محصول تفت داده شده و از درام دستگاه تفت خشکبار به سرند شور کن خشکبار هدایت می شود. این دستگاه
مجهز به یک ویبراتور و یک سرند است که نمک اضافی برجای مانده از محصول را جدا می کند. نمک اضافی در
زیر مخزن دستگاه انباشته شده و به مخزن دستگاه تفت خشکبار بازگردانده می شود. برای مشاهده توضیحات

کامل و قیمت، به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
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2-دستگاه لووك(طعم زن مایع):

محصول موردنظر به درام دستگاه لووک منتقل شده و با انواع طعم زن (سرکه، آب نمک، گل پر…) مزه دار
می شود. درام دستگاه با چرخش خود ،خشکبار را با طعم زن موردنظر کامالً مخلوط می کند. برای مشاهده

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

3-دستگاه خشک کن خشکبار:
تماس با ما
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این دستگاه مخصوص خشک کردن رطوبت اضافه خشکبار است. محصول خیس از مخزن دستگاه لووک به
سینی دستگاه خشک کن خشکبار منتقل می شود. دستگاه خشک کن خشکبار مجهز به یک مشعل یا هیتر و یک
موتور دمنده است که حرارت را به سطح سینی ویبراتور منتقل می کند. در انتهای سینی محصول کامالً
خشک شده و به باالبر z منتقل می شود. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول در زیر

همین مطلب مراجعه کنید.

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

z 4-باالبر

در این مرحله محصول به مخزن باالبر z دوم منتقل شده و به دستگاه بسته بندی انتقال میابد.برای مشاهده
توضیحات کامل و قیمت ،به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
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5-دستگاه بسته بندي

شرکت بهفر ماشین اطلس البرز  انواع دستگاه مخصوص بسته بندی خشکبار را تولید میکند.در زیر همین مطلب
به معرفی هر دستگاه خواهیم پرداخت…

دستگاه بسته بندی دو توزین:

این دستگاه مجهز به دو پر کن بوده و به شکل کامالً اتوماتیک طراحی و برنامه ریزی شده است. این دستگاه
توانایی بسته بندی 20 تا 25 بسته در دقیقه را دارد. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول

در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بند چهار توزین:

این دستگاه دقیقًا همانند نمونه 2 توزین است. اما با سرعت بیشتر در مقایسه با دستگاه بسته بندی 2 توزین.
این دستگاه قابلیت بسته بندی 35 تا 40 بسته در دقیقه را دارد.البته سرعت بسته بندی با توجه به وزن بسته
ها و جنس بسته بندی کمی متغیر است. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول در زیر

همین مطلب مراجعه کنید.
تماس با ما
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دستگاه بسته بندی 6 توزین:

این دستگاه دقیقًا مشابه با نمونه دستگاه بسته بندی 2 توزین و 4 توزین است. تنها تفاوت در سرعت بیشتر
نمونه 6 توزین است. سرعت این دستگاه بسته بندی بیشتر از نمونه های دو توزین و 4 توزین است. برای

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

تماس با مانوار نقاله جلوي بسته بندي
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محصول بسته بندی شده توسط نوار نقاله بسته بندی و برای بسته بندی نهایی به انتهای خط منتقل می شود.برای
مشاهده توضیحات کامل و قیمت ،به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

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.

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.
تماس با ما
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4-تحویل با نظارت مشتري

گروه بهفر ماشین در صورت درخواست مشتری تکنسین های خود را باافتخار به محل نصب اعزام کرده و کلیه
مراحل نصب، آموزش و راه اندازی را انجام می دهد.

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.
تماس با ما
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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.

منابع این مطلب:

1-صفحه آجیل ویکیپدیا

2-صفحه خشکبار ویکیپدیا
تماس با ما
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Comments 2 | خطوط تولید, مقاالت | 14ام 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.

مطالب مرتبط

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

شما برای رای دادن باید وارد شوید

3-صفحه بسته بندی ویکیپدیا

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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Comments 2

احسان مهر 27, 1399 در 1:34 بعد از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و خسته نباشید.در فروشگاه قیمتی وجود ندارد.

مدیر سایت مهر 29, 1399 در 4:39 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و درود 
تا چند روز اینده محصوالت با قیمت در داخل سایت قرار خواهد گرفت.
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10ام آبان, 1398

12ام آذر, 1399

17ام دی, 1399
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