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خط بسته بندی میوه خشک یکی از اصلی ترین خطوط تولید شرکت بهفر ماشین است. می توان گفت خط
چیپس میوه پرطرفدارترین خط در میان تولیدکنندگان مواد غذایی میوه خشک شده است. خط شستشو میوه

ماشین آالت پیچیده ای نداشته و با یک بار آموزش ساده قابل را ه اندازی است.

هزینه خط تولید چیپس میوه باال نبوده و سوددهی بسیار خوبی هم دارد. در این مقاله در پایگاه دانش بهفر
ماشین البرز، ماشین آالت خط تولید میوه خشک(fruit-drying-production-line) را همراه با توضیحات کامل

و قیمت به شما معرفی خواهیم کرد.

خط تولید میوه خشک کن صنعتی

1-دستگاه شستشو:

در ابتدای خط تولید میوه خشک کن سه دستگاه شستشو قرار می گیرد که هرکدام کاربرد خاص خود را دارد…
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1-دستگاه شستشو گل گیر:

در این مرحله میوه موردنظر در داخل وان دستگاه ریخته شده و گل گیری می شود. این دستگاه مجهز به یک
کمپرسور باد، یک پمپ و یک موتور برای گردش باالبر مودوالر است. هوا توسط کمپرسور با فشار وارد آب شده و

حباب سازی می کند.

در این مرحله پمپ دستگاه شستشو، آب درون وان را به گردش درآورده و ضمن گل گیری بهتر باعث گردش آب
و حرکت محصول به سمت باالبر می شود. این باالبر محصول گل گیری شده را به مرحله بعدی شستشو انتقال

می دهد.

برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.
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2-دستگاه شستشو دوم (انگل زدا):

کارکرد دستگاه شستشو دوم هیچ تفاوتی با دستگاه شستشو گل گیر ندارد. تنها تفاوت در استفاده از ماده انگل
زدا است که بسته به منطقه و شهر موردنظر و با استانداردهای بهداشتی سازمان بهداشت کشور تع�ن می شود.

به طور مثال در بعضی شهرها میزان آلودگی میوه و سبزی جات بیشتر است. درنتیجه از مواد انگل زدا قوی تر
استفاده می شود. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب

مراجعه بفرما�د.

3-دستگاه شستشو سوم:

در این مرحله دستگاه شستشو نهایی را انجام داده و مواد شیمیایی و آلودگی هایی باقی مانده بر روی محصول را
کامالً شستشو می دهد. محصول توسط نوار نقاله مودوالر دستگاه به مرحله بعدی منتقل می شود. برای مشاهده

توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.
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2-نوار استیل آب کشی:

در این مرحله از خط بسته بندی میوه خشک محصول بر روی نوار استیل آب کشی قرارگرفته و با دوش های
تعبیه شده روی دستگاه، آب کشی نهایی می شود. محصول ما بعد از گذر از نوار استیل آب کشی فاقد هرگونه
آلودگی شیمیایی یا باکتریایی بوده و آماده هسته گیری است. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه

محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.
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3-دستگاه هسته گیر سه نازلِ:

این دستگاه مجهز به سه جک پنوماتیک و سه تیغه مخصوص هسته گیر یا سوراخ کن میوه است. درصورتی که
محصول ما جزوه میوه جات هسته دار (هلو،، سیب….) باشد، توسط این دستگاه هسته گیری می شود.

در صورت استفاده از میوه جات و سیفی جات بدون هسته (کیوی، گوجه…) این محله از خط تولید حذف خواهد
شد. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

مطالعه کنید:خط بسته بندی اجیل و خشکبار/توضیحات کامل و قیمت

4- دستگاه اسالیسر:

در این مرحله محصول موردنظر وارد دستگاه اسالیسر می شود. این دستگاه مجهز به چند مدل تیغه بوده که بر
طبق سلیقه تولیدکننده میوه را ورقه یا خالل میکند.ضخامت محصول اسالیس شده هم کامالً قابل کنترل است.

بدنه و تیغه های این دستگاه تمامًا استیل بوده و فضای زیادی را اشغال نمیکند.
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 برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

5-دستگاه خشک کن

در این مرحله از خط بسته بندی میوه خشک محصول وارد دستگاه خشک کن می شود.

ماشین آالت خشک کن در چندین مدل تولید می شوند. انتخاب هر مدل دستگاه خشک کن بستگی به نیاز و
میزان تولیدکننده دارد. در ادامه انواع دستگاه خشک کن را معرفی خواهیم کرد…

1-دستگاه خشک کن تک کابین:

این دستگاه کوچک ترین نمونه از ماشین آالت خشک کن شرکت بهفر ماشین است که بهترین گزینه برای مشاغل
کوچک و کار آفرینان محسوب می شود. این دستگاه حجم کمی داشته و بسته به نیاز مشتری می تواند با برق

تک فاز یا سه فاز هم کار کند.

چرخهای تعبیه شده در زیر دستگاه قابلیت جابه جایی آن را راحت تر کرده و در هر مکانی (انباری، مغازه،…)
قابل استفاده است. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب

مراجعه بفرما�د.
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2-دستگاه خشک کن دو کابین خط بسته بندی میوه خشک:

این دستگاه دقیقًا همانند دستگاه خشک کن تک کابین عمل می کند. تنها تفاوت در حجم تولید است که
ظرفیت نمونه دو کابین دقیقًا دو برابر نمونه تک کابین است. ماشین آالت خشک کن شرکت بهفر ماشین البرز

مجهز به سنسور کنترل دما با دقت کمتر از یک درجه سانتی گراد هستند.

برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

تماس با ما
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3-دستگاه خشک کن تونلی:

نحوه کار این دستگاه با نمونه های خشک کن کابینی کامالً متفاوت است. این مدل خشک کن همانند یک تونل
دو سرباز است که محصول از یک سو واردشده و از سوی دیگر رطوبت گیری و خارج می شود. این نمونه

خشک کن مناسب شرکت های بزرگ و تولیدکنندگان محصوالت خشک شده غذایی با تناژ باال است.

البته از ماشین آالت خشک کن بهفر ماشین در رطوبت گیری مواد شیمیایی هم استفاده می شود. حجم و مصرف
انرژی این نمونه خشک کن باال بوده و برای مشاغل کوچک مناسب نیست. برای مشاهده توضیحات کامل و

قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

:z 6-باالبر

در این مرحله محصول خشک شده توسط باالبر z به مخزن دستگاه بسته بندی منتقل میشود.برای مشاهده
توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

تماس با ما
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6-دستگاه بسته بندي در خط بسته بندي میوه خشک
:

شرکت بهفرماشین انواع دستگاه بسته بندی با ظرفیت های مختلف را تولید می کند که بهترین گزینه برای خط
تولید میوه خشک ،نمونه های توزین دار این شرکت است. دستگاه های بسته بندی توزین دار مخصوص
محصوالت گرانولی طراحی شده است. ماشین آالت بسته بندی این شرکت در سه نمونه دو توزین،4 توزین و 6

توزین تولید می شوند. نحوه کارکرد این 3 دستگاه شبیه به هم است.

تنها تفاوت در سرعت بسته بندی است. سرعت در نمونه 4 توزین دو برابر نمونه دو توزین و در نمونه 6 توزین 3
برابر نمونه دو توزین و 1/5 برابر نمونه 4 توزین است. این ماشین آالت تمام اتوماتیک بوده و با یک بار
برنامه ریزی به صورت کامالً خودکار شروع به کار می کنند. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه

محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.
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7-نوار نقاله جلوي بسته بندي:

در مرحله نهایی هم محصول بسته بندی شده بر روی نوار نقاله جلوی بسته بندی ریخته شده و توسط اپراتور برای
بسته بندی نهایی و ورود به بازار فروش آماده می شود.

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 | 19ام مهر, 1399 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 3.5]

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.

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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10ام آبان, 1398

12ام آذر, 1399

17ام دی, 1399

دسته ها

اخیرمحبوب
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بسته بندی

دستگاه
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تک نفره
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بهفر ماشین

026-34725221

info@behfarmachin.com

    

 

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

+

−

m 20
ft 50Leaflet | © OpenStreetMap contributors

تماس با ما

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

