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خط بسته بندی حبوبات یکی از خطوط بسیار پرکاربرد شرکت بهفر ماشین البرز است. حبوبات یکی از
پرکاربردترین محصوالت غذایی است که بازاری همیشگی دارد. خط بسته بندی حبوبات بسیار کامل و بی نقص
بوده که سرعت و دقت  باالیی هم دارد. با راه اندازی این خط تولید، عمالً صاحب یک کارخانه فراوری و

بسته بندی حبوبات خواهید شد.

البته خط تولید بسته بندی حبوبات برای فراوری و بسته بندی غالت هم استفاده می شود. در این مطلب در پایگاه
دانش بهفر ماشین البرز، کلیه ماشین آالت خط تولید کامل بسته بندی حبوبات را با توضیحات کامل و قیمت

معرفی خواهیم کرد…

ماشین آالت خط تولید بسته بندي
حبوبات

در ادامه مطلب لیست کامل خرید خط بسته بندی حبوبات و غالت را مشاهده خواهید کرد…

1-باالبر کاسه اي

باالبر کاسه ای مخصوص محصوالت خشک گرانولی است. این مدل باالبر برای تغذیه ماشین آالتی همچون
دستگاه بوجاری، نوار نقاله دستچین و دستگاه پولیش در خط بسته بندی حبوبات و غالت استفاده می شود.
علت استفاده از این باالبر افزایش سرعت و دقت، کاهش اشتباه، سهولت کار و عدم استفاده از دست (اپراتور)

است.

 استفاده از این باالبر باعث کاهش خطا و نیروی انسانی شده و برای تولیدکننده صرفه اقتصادی بیشتری هم
دارد.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت محصول،به صفحه مورد نظر در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
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2-دستگاه بوجاري

وظیفه دستگاه بوجاری تصفیه انواع محصوالت غذایی گرانولی (خاکشیر،حبوبات و غالت، نخود، گندم،..) است.
به زبان ساده پاک سازی محصوالت غذایی که با مواد خارجی (کاه، کلش، سنگ…) مخلوط هستند. ماشین آالت

بوجاری موجود در بازار مجهز به دوسرند و سه خروجی هستند.

اما شرکت بهفرماشین اولین و تنها تولیدکننده دستگاه بوجاری مجهز به سه سرند و 4 خروجی است. در نتیجه
قدرت بوجاری این دستگاه بسیار بیشتر از نمونه های مشابه خود بوده و دقتی نزدیک به 95% دارد. محصول

موردنظر به داخل مخزن بوجاری ریخته شده و در مرحله اول از جلوی فن دستگاه عبور می کند.

نیروی بادی فن، مواد خارجی (کاه و کلش) را از محصول اصلی جدا کرده و از خروجی اول خارج می کند. در
مراحل بعدی حبوبات و غالت از سه سرند مجهز به ویبراتور و با مش های متفاوت عبور می کنند. در هر مرحله
درصدی از محصول پاک می شود. اضافات از خروجی های موردنظر خارج شده و محصول پاک شده به مرحله

بعدی منتقل می شود.

نکته: مش های دستگاه (سایز سوراخ های سرند) بر اساس نیاز مشتری و سایز محصول غذایی یا شیمیایی
موردنظر، کامالً سفارشی سازی می شوند.

نکته: دستگاه بوجاری بهفر ماشین توانایی پاک کردن انواع مواد شیمیایی گرانولی را دارد.

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

تماس با ما
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3- باالبر کاسه اي دوم:

باالبر کاسه ای دوم محصول بوجاری شده را به مرحله بعدی خط تولید منتقل میکند .

4-نوار نقاله دستچین

محصول پاک شده بر روی نوار نقاله دست چین ریخته می شود. وظیفه این نوار نقاله پاک کردن 100% محصول از
اضافاتی همچون دانه های نرسیده، سبز، شکسته، بدشکل و کرم خورده است. این مرحله در زیبایی نهایی
محصول موردنظر بسیار مآثر است. این کار توسط  اپراتور و به صورت دستی انجام می شود. در انتهای نوار نقاله

محصول ما کامالً پاک شده و یکدست است.

نکته: بسته بندی حبوبات و غالت شفاف بوده و دانه های محصول به راحتی قابل دیدن است. این مرحله در
تماس با مامشتری پسند کردن محصول نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
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برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت محصول،به صفحه مورد نظر در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

5-باالبر کاسه اي سوم:

در این مرحله محصول بوجاری شده توسط نوار نقاله سوم به مرحله بعدی خط تولید وبسته بندی حبوبات و
غالت منتقل میشود.

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

تماس با ما
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6-دستگاه پولیش حبوبات و غالت

وظیفه دستگاه پولیش پاک کردن گردوغبار و خاک باقیمانده بر روی محصول است. این گردوغبار باقی مانده در
انتهای خط تولید و در داخل بسته های نهایی نشست کرده و چهره محصول را ناخوشایند و غیرتجاری می کند.

دستگاه پولیش حبوبات و غالت توسط چند ابر مرطوب محصول را کامالً پولیش و براق می کند.

نکته: پولیش محصول به هیچ عنوان از طریق استفاده نیروی انسانی امکان پذیر نبوده و مورد تأ�د استانداردهای
بهداشتی هم نیست. استفاده از دستگاه بسته بندی یک استاندارد بهداشتی اجباری در خط بسته بندی حبوبات و

غالت است.

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

:z 7-باالبر

وظیفه باالبر z در خط بسته بندی حبوبات و غالت، انتقال محصول پولیش شده به مخزن دستگاه بسته بندی
است. در این مرحله از خط تولید استفاده از این مدل باالبر الزامی است. کنترل میزان محصول داخل مخزن

دستگاه بسته بندی نیاز به دقت بسیار باالیی دارد.

کم یا زیاد بودن میزان محصول داخل مخزن دستگاه بسته بندی، باعث کاهش دقت (خطای بسته بندی)
می شود. دستگاه باالبر z سرعت انتقال باالیی داشته و مجهز به سنسور است. این دو قابلیت به راحتی میزان
محصول داخل مخزن را کنترل می کند. میزان محصول داخل مخزن دستگاه بسته بندی،توسط سنسور باالبر و با

دقت باال کنترل میشود.
تماس با ما
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برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت محصول،به صفحه مورد نظر در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

8-دستگاه بسته بندي توزین دار:

 ماشین آالت بسته بندی توزین دار بهفر ماشین البرز تمام اتومات هستند. این ماشین آالت انواع مواد غذایی و
شیمیایی خشک گرانولی را دربسته های بالشتی و یا پاکتی بسته بندی می کنند.حبوبات یا غالت به مخزن

دستگاه بسته بندی منتقل شده و به صورت کامالً خودکار بسته بندی می شوند.

ماشین آالت بسته بندی شرکت بهفر ماشین البرز در ظرفیت های تولید مختلف طراحی و تولید می شوند. برای
کسب اطالع از قیمت و مشخصات به صفحه موردنظر دستگاه های بسته بندی در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
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9-نوار نقاله:

در مرحله آخر محصول بسته بندی شده توسط نوار نقاله به سوی اپراتور و بسته بندی نهایی منتقل میشود.لینک
صفحه نوار نقاله در زیر همین مطلب.

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
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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

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 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.

تماس با ما
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بدون ديدگاه | خطوط تولید, مقاالت | 16ام مهر, 1399 | By احسان کوثری

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 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.

منایع این مطلب:

Food packaging wikipedia .1
Bean wikipedia .2

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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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

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms
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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-

خطوط تولید (10) 

مقاالت (96) 

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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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://behfarmachine.com/category/blog/
https://www.instagram.com/behfar.machine.atlas.albrz/
https://twitter.com/home?utm_source=homescreen&utm_medium=shortcut
https://www.facebook.com/behfarmachine/notifications/
https://leafletjs.com/
https://openstreetmap.org/copyright
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