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چیپس سیب زمینی یکی از تنقالت بسیار پرطرفدار است.تا چند سال پیش حساسیت زیادی بر تولید چیپس
سیب زمینی وجود نداشت.درنتیجه کیفیت تولید چیپس و بسته بندی آن بسیار پا�ن بود.اما امروزه نظارت بر
تولید چیپس سیب زمینی بسیار دقیق تر شده و دیگر به صورت کارگاهی نمی توان اقدام به تولید این محصول

غذایی کرد.

خط تولید چیپس سیب زمینی بهفر ماشین البرز از جدیدترین فناوری روز بهره برده است.این شرکت سازنده خط
تولید چیپس سیب زمینی کامال حرفه ای است.این خط با استانداردهای کشوری و جهانی تطابق کامل دارد.در
این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز .خط کامل چیپس سیب زمینی را با توضیحات کامل و قیمت

خرید هر دستگاه به شما معرفی خواهیم کرد…

فیلم خط تولید چیپس سیب
زمینی(ویدیو)

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/
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خط کامل تولید چیپس سیب زمینی:

1- دستگاه خاك گیر یا سورتینگ:

سیب زمینی با گونی وارد خط شده و روی الک دستگاه خاک گیر یا سورتینگ ریخته می شود.دستگاه خاک گیر
مجهز به یک ویبراتور و یک الک است که خاک ،کلوخ و مواد خارجی را از بدنه سیب زمینی جدا می کند.ابعاد این

دستگاه 90 در 100 در 250 بوده و ظرفیت تولید 500 کیلوگرم در ساعت را دارد.

جنس بدنه از آهن است.البته در صورت درخواست مشتری می توان بدنه را از ورق استیل ساخت.این دستگاه
تک فاز یا 3 فاز بوده و توان موتور آن 0/75 کیلووات است.

نکته:این دستگاه به عنوان یک سورتینگ هم عمل کرده و سیب زمینی های با قطر کمتر از 4 سانتیمتر را از پروسه
تولید جدا می کند.

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

دستگاه خاك
گیر(سورتینگ)

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

تماس با ما2-باالبر مودوالر:

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/potato-dust-collector/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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در این مرحله سیب زمینی خاک گیری شده توسط باالبر مودوالر به مخزن دستگاه پوست گیر سیب زمینی منتقل
می شود.

باالبر مودوالر

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

3-دستگاه پوست گیر سیب زمینی :

این دستگاه از نوع سایشی بوده و با نیروی گریز از مرکز کار می کند.بدنه داخلی مخزن دستگاه از یک نوع
سمباده پوشیده شده و جنس دستگاه از آهن است.که بارنگ کوره ای پوشانده شده است. البته بسته به

درخواست مشتری می تواند با استیل هم ساخته شود.

ظرفیت مخزن دستگاه در هر نوبت بارگیری 20 کیلوگرم است.سیب زمینی همراه با آب وارد مخزن دستگاه شده
و با نیروی گریز از مرکز به بنده سمباده ای دستگاه برخورد کرده و پوست گیری می شوند.این دستگاه پوست
سیب زمینی را با کمترین میزان آسیب به بدنه سیب زمینی گرفته و پرتی را حداقل می رساند.برای مشاهده

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

نکته:زمان پوست گیری سیب زمینی بستگی به نوع سیب زمینی دارد.به طور مثال سیب زمینی های پوست نازک در
زمان کمتری کوتاه تری پوست گیری می شوند.میزان آلودگی یا فرورفتگی های بدنه سیب زمینی هم در مدت زمان

پوست گیری مآثر است.

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/modular-lift/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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دستگاه پوست گیر
سیب زمینی

مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

4-نوار نقاله بازبینی:

سیب زمینی های پوست گیری شده بر روی نوار نقاله بازبینی قرار می گیرند.سیب زمینی ها قرارگرفته بر روی این نوار
نقاله توسط چند اپراتور و به صورت چشمی بازبینی می شوند.در این مرحله قسمت هایی از سیب زمینی که

پوست گیری نشده اند(گودی ها و چشم های سیب زمینی) به صورت دستی پوست گیری می شوند.

سیب زمینی کامالً پاک شده به مرحله بعدی خط تولید منتقل می شوند.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت به
صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

نوار نقاله بازبینی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/peel-the-potatoes-and-onions/
https://behfarmachine.com/product/hand-picked-conveyor/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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5-اسالیسر تناژ:

شرکت بهفر ماشین دو نوع اسالیسر را تولید می کند که در این خط از اسالیسر با حجم باال(تناژ)استفاده
می شود.این اسالیسر مجهز به چندین نوع تیغه بوده که بسته به نیاز تولیدکننده سیب زمینی را به اشکال

مختلف خالل یا ورقه می کند.

این دستگاه با چرخش و نیروی گریز از مرکز سیب زمینی را به تیغه ها کوبیده و باضخامت های دلخواه ورقه یا
خالل می کند.ابعاد این دستگاه 150در100 در 80 بوده و وزن آن 170 تا 200 کیلوگرم است.این دستگاه با برق سه
فاز یا تک فاز کار می کند.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه

کنید.

اسالیسر تناژ

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

6-وان استیل:

اگر سیب زمینی های اسالیس شده در معرض هوا قرار بگیرند تغ�ر رنگ داده و سیاه می شوند.برای جلوگیری از
سیاه شدن ،سیب زمینی را داخل وان استیل پر از آب قرار می دهند.در داخل وان استیل چند سبد قرار می گیرد که

تکه های سیب زمینی را در آب غوطه ور نگاه می دارد.

وان استیل
شماره تماس و

پشتیبانی
رایگان

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/tonnage-slicer/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

7-بالنچر آب سرد:

بدنه سیب زمینی اسالیس شده آغشته به نشاسته است .اگر این نشاسته از بدنه پاک نشود در حجم باالی تولید
خواهد سوخت و رنگ و چهره محصول را تغ�ر می دهد. دستگاه بالنچر آب سر مجهز به یک وان و یک آبکش

استوانه ای باقابلیت چرخش است.

این آبکش در آب غوطه ور است.سیب زمینی وارد این استوانه شده و به گردش درمیاید. برخورد با آب سرد ،به
بدنه سیب زمینی شک وارد می کند.این شک وارده سیب زمینی را نشاسته گیری می کند.پس از نشاسته گیری

مخزن داخلی بالنچر متوقف شده و محصول به مرحله بعدی(بالنچر دوم )منتقل می شود.

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

بالنچر آب سرد

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

تماس با ما7-بالنچر آب گرم:

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/one-steel/
https://behfarmachine.com/product/cold-water-blancher/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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مکانیسم  بالنچر آب سرد و گرم شبیه به هم است. البته بالنچر آب گرم مجهز به یک هیتر گرم کننده آب
است.سیب زمینی با بدنه سرد خشک و شکننده بوده و در زمان سرخ شدن تکه تکه می شود.بالنچر دوم بدنه
سیب زمینی اسالیس شده را انعطاف پذیر می کند.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت به صفحه محصول در

زیر همین مطلب مراجعه کنید.

بالنچر آب گرم

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

8-دستگاه فر پخت:

می توان گفت دستگاه فر پخت مهم ترین دستگاه خط تولید چیپس سیب زمینی است. این دستگاه در هر ساعت
توان تولید 40 تا 45 کیلوگرم چیپس سیب زمینی را دارد.در صورت نیاز برای افزایش تولید 2 برابری چیپس

سیب زمینی می توان از دو فر پخت استفاده کرد.

دستگاه های دیگر خط تولید چیپس سیب زمینی بهفر ماشین البرز توانایی تأمین دو فر پخت را به صورت
هم زمان داشته و نیازی به افزایش دستگاه های دیگر خط تولید وجود ندارد.این دستگاه مجهز به یک کوره

عایق بندی است.مشعل کوره ایجاد حرارت کرده و روغن مخزن را برای سرخ کردن سیب زمینی آماده می کند.

دمای روغن تا 200 درجه سانتی گراد باال می رود.مخزن کوره با پشم سنگ و اجر نسوز کامالً عایق بندی می شود تا
هدر رفتن و پرت حرارتی را به حداقل برساند.ابعاد دستگاه 180 در 450در 150 است.حجم و ارتفاع روغن در

مخزن دستگاه فر پخت زیاد است.این مورد باعث اختالف دما در بخش پا�نی و باالیی روغن مخزن می شود.

ازاین رو این دستگاه مجهز به یک پمپ سیرکوله است که روغن را به گردش درآورده و حرارت را به صورت
یکنواخت پخش می کند.از طرفی گردش روغن از سوختن آن جلوگیری می کند.این پمپ مجهز به یک فیلتر هم

هست که اضافات موادی که بعد از مدتی سوخته می شوند را فیلتر می کند.

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/hot-water-blancher/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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آشپز پس از سرخ و آماده کردن چیپس سیب زمینی محصول را به نوار نقاله دستگاه هدایت کرده تا به مرحله
بعدی منتقل شوند. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه

کنید.

دستگاه فر پخت

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

9-دستگاه روغن گیر:

در این مرحله چیپس سرخ شده نیاز به روغن گیری دارد.روغن اضافه باقیمانده بر روی چیپس باعث کاهش عمر
مفید محصول می شود.درنتیجه این روغن اضافه حتمًا باید جداسازی شود.ابعاد این دستگاه 2/5 در 1/30 در

1/7 بوده و از استیل ساخته شده است.

دستگاه روغن گیر مجهز به اینورتر ،فن و یک کوره استیل است که با پشم سنگ عایق بندی شده .اینورتر سرعت
حرکت نوار نقاله را کنترل می کند.فن دستگاه حرارت حاصل از مشعل را به گردش درمیاورد.هوای گرم به بدنه

چیپس برخورد کرده و روغن اضافی را جدا می کند.

روغن اضافی به سینی زیرین جمع آوری روغن  منتقل شده و به مخزن دستگاه سرخ کن بازگردانده می شود.برای
مشاهده توضیحات کامل و قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه روغن گیر 
شماره تماس و

پشتیبانی
رایگان

026-
34725221

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/potato-and-onion-oven/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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مشاهده صفحه محصول
09125883469

09360038633

10-دستگاه طعم زن:

بعد از خروج چیپس سیب زمینی از مخزن دستگاه روغن گیر،بدنه چیپس هنوز گرم بوده و تا حدی روغنی
است.این قابلیت باعث جذب بهتر انواع مواد طعم دهنده (نمک،فلفل،…)می شود.این مرحله بهترین مرحله برای

افزودن انواع طعم زن به بدنه چیپس است.

ابعاد دستگاه طعم زن 2/5 در 1/10 در 2 متر بوده و بدنه داخلی دستگاه(درام) از استیل ساخته شده است.این
دستگاه مخصوص طعم زنی با مواد پودری طراحی شده و در هر ساعت ظرفیت طعم زنی 500 کیلوگرم چیپس را

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

دستگاه طعم زن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

:z 11-باالبر

در این مرحله چیپس سیب زمینی آماده از طریق باالبر z به مخزن دستگاه بسته بندی منتقل می شود.این باالبر
مجهز به یک ویبراتور است که به آرامی چیپس را به کاسه های باالبر منتقل می کند.برای مشاهده توضیحات

کامل و قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/lubricating-device/
https://behfarmachine.com/product/flavoring-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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z باالبر

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

12- دستگاه بسته بندي توزین دار:

شرکت بهفر ماشین البرز ،ماشین آالت بسته بندی خود را در ظرفیت های مختلف و بسته به نیاز مشتری تولید
می کند.در ادامه انواع دستگاه بسته بندی شرکت بهفر ماشین را به شما معرفی خواهیم کرد…

دستگاه بسته بندی 2 توزین:

این دستگاه مجهز به دو کاِپ و لودسل است.این دستگاه کامالً اتوماتیک بوده و برای بسته بندی نیاز به نیروی
انسانی ندارد.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي دو
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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

سیستم کار این دستگاه دقیقًا همانند دستگاه بسته بندی دو توزین است.البته این دستگاه سرعت دو برابری
نسبت به نمونه دو توزین دارد.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب

مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته بندی 6 توزین:

این دستگاه هم همانند نمونه 2 توزین و 4 توزین عمل می کند .تنها تفاوت در ظرفیت و سرعت تولید
است.دستگاه بسته بندی 6 توزین 3 برابر نمونه دو توزین و 1/5 برابر نمونه 4 توزین سرعت دارد.برای مشاهده

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

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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

مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

قیمت خط تولید چیپس سیب زمینی:

با توجه به نوسانات بازار قیمت خط تولید چیپس سیب زمینی متغیر است.برای کسب اطالع از هزینه خط تولید
چیپس سیب زمینی می توانید به بخش فروشگاه بهفر ماشین مراجعه کرده یا با پشتیبانی و مشاوران آنالین ما

در تماس باشید.

ورود به فروشگاه بهفر ماشین

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/6-weight-packing-machine/
https://behfarmachine.com/shop/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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تفاوت چیپس سیب زمینی با پوره سیب
زمینی سرخ شده:

چیپس سیب زمینی به دو روش تولید و به بازار عرضه می شود…

1-اسالیس سیب زمینی:

در این روش تکه های و اسالیس سیب زمینی سرخ می شوند. خط تولید چیپس بهفر ماشین از این نمونه خطوط
است.

2-پوره سیب زمینی سرخ شده:

در این روش سیب زمینی را پخته و پوره می کنند. پوره سیب زمینی توسط ماشین آالت مخصوص شکل می گیرند.
تماس با مااین روش تنوع چهره محصول را باالبرده و میزان پرتی سیب زمینی را تقریبًا به صفر می رساند. اما ماشین آالت

فاصله ما با شما یک کلیک
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این خطوط وارداتی بوده و گران قیمت هستند. ازاین رو این نمونه خطوط تولید گران قیمت، برای تولیدکنندگان
توجیه اقتصادی ندارند.

منابع مطلب:

wikipedia Potato chip -1

2-چیپس سیب زمینی ویکیپدیا

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://en.wikipedia.org/wiki/Potato_chip
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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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

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.

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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Comments 7 | خطوط تولید, مقاالت | 26ام 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.

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
https://behfarmachine.com/category/blog/
mailto:?subject=%D8%AE%D8%B7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&body=https://behfarmachine.com/potato-chips-production-line/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpotato-chips-production-line%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%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%AA%D8%A7%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA.%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA&media=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Faxe-sar-safhe-khate-chipse-sib-zamini.jpg
http://reddit.com/submit?url=https://behfarmachine.com/potato-chips-production-line/&title=%D8%AE%D8%B7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpotato-chips-production-line%2F&title=%D8%AE%D8%B7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%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%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%AA%D8%A7%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA.%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://twitter.com/share?text=%D8%AE%D8%B7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpotato-chips-production-line%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fpotato-chips-production-line%2F&t=%D8%AE%D8%B7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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مطالب مرتبط

Comments 7

محبوب آذر 16, 1399 در 11:05 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و خسته نباشید .این خط چه میزان زیر بنا احتیاج داره.؟ 
هیچ قیمتی هم برای محصوالت وجود ندارد.نمیشه برآورد کرد که چه میزان باید سرمایه داشت

مدیر سایت آذر 17, 1399 در 5:13 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و درود 
به دلیل نوسانات زیاد بازار و تغ�ر لحظه ای قیمتها،فعال امکان قرار دادن قیمت محصوالت

وجود نداره.برای کسب اطالع از فضای مورد نیاز این خط و قیمتهای به روز با مشاورهآ«الن ما
تماس بگیرید.راهنما�تون میکنن

میالد آذر 25, 1399 در 2:47 بعد از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم 
من یه چیپسی دیدم که مزه سیب زمینی رو میده اما انگار از سیب زمینی نیست.یعنی شکلش با
دستگاه در اومده و مزه اون کامال شبیه به سیب زمینیه.اما انگار یه چیزی شبیه پودر یا خمیره که

سرخ شده .این چیپسا شیمیا�ه ؟چطوری درست میشه؟

احسان کوثری آذر 26, 1399 در 5:01 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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سالم و عرض ادب 
این نمونه چیپسهایی که شما میفرما�د، سیب زمینی پخته هستند که پوره

میشن.پوره سیب زمینی در داخل ماشین آالت مخصوص شکل داده شده و در
مرحله بعدی سرخ میشن.این نمونه خط تولید که شما به اون اشاره میکنید با نمونه خطوط

تولید چیپس سیب زمینی بهفر ماشین تفاوت دارند .در خط ما تکه ها و اسالیس سیب زمینی
سرخ میشوند.

علوی آذر 28, 1399 در 7:47 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و خسته نباشید 
در مورد شکل کلی خط تولید چیپس سیب زمینی توضیحی داده نشده .من دقیقا نمیفهمم این خط

چطور باید چیده بشه و این که چقدر جا میخاد؟

احسان کوثری آذر 29, 1399 در 7:10 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و عرض ادب 
بله درست میفرما�د .داخل مقاله هنوز شکل کلی خط تولید قرار داده نشده .به زودی مطلب
این خط اپ دیت خواهد شد.البته از طریق شماره تماس مشاوره تلفنی بهفر ماشین میتوانید

از راهنمایی همکران ما بهره مند بشید. 
شماره تلفن پشتیبانی و مشاوره رایگان بهفر ماشین: 

 026-34725221
09125883469
09360038633

احسان کوثری دی 1, 1399 در 5:52 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و درورد به زودی اینفوگرافی خط تولید رو به صورت تصویری و از ابتدا تا
انتهای خط،در داخل مطلب قرار خواهیم داد.البته برای کسب اطالع دقیقتر میتونید با بخش

پشتیبانی ما تماس بگیرید. 
026-34725221

09125883469

09360038633

تماس با ماثبت دیدگاه

فاصله ما با شما یک کلیک
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