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خط تولید سبزي سرخ شده
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خط تولید سبزی سرخ شده یکی از خطوط شرکت بهفر ماشین البرز است که نیاز به ماشین آالت چندانی ندارد.
خرید محصوالت غذایی آماده و نیمه آماده هر روز رو به افزایش است. سبزی سرخ شده یکی از این محصوالت

نیمه آماده است که بین خانم های خانه دار، رستوران ها و فست فودها طرفداران زیادی هم دارد.

تولید سبزی سرخ شده به دو روش خانگی یا نیمه کارگاهی و صنعتی انجام می شود. درروش خانگی سرعت تولید
پا�ن بوده و بسیاری از استانداردهای بهداشتی رعایت نمی شود. اما در خط تولید سبزی سرخ شده کلیه اصول

بهداشتی رعایت شده است.

در این مقاله مطلب خط تولید و بسته بندی سبزی سرخ شده را همراه با توضیحات کامل و قیمت هر دستگاه
معرفی خواهیم کرد…

1-دستگاه شستشو سبزي:

در ابتدای خط 3 دستگاه شستشو سبزی قرارگرفته که هرکدام وظیفه مخصوص به خود را دارد…

1-دستگاه شستشو اول (گل گیر):

در این مرحله سبزی در داخل وان دستگاه ریخته شده و کامالً گل گیری می شود. این دستگاه مجهز به یک پمپ
و یک موتور برای گردش باالبر مودوالر است. دستگاه شستشو نیاز به یک کمپرسور باد هم دارد.هوا با فشار و

توسط کمپرسور وارد آب شده و حباب سازی می کند.

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

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

شماره تماس و
پشتیبانی

تماس با ما
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دستگاه شستشو سبزي
گل گیر

مشاهده صفحه محصول

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

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 زدای قوی تر و یا از تعداد مراحل شستشو بیشتر استفاده می شود. برای مشاهده
توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

دستگاه شستشو سبزي
انگل زدا

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

تماس با ما

https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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3-دستگاه شستشو سوم:

در این مرحله شستشو نهایی انجام شده و مواد شیمیایی و آلودگی های باقی مانده بر روی سبزی کامالً پاک
می شود. سبزی شسته شده 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.

دستگاه شستشو سبزي
سوم

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-نوار استیل آب کشی:

در این مرحله از خط تولید سبزی سرخ شده 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 است. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر

همین مطلب مراجعه بفرما�د.

نوار استیل آب کشی
شماره تماس و

پشتیبانی
رایگان

تماس با ما

https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

3-دستگاه آبگیر سانتریفیوژ:

در تولید سبزی خشک شده صنعتی، حجم محصول بسیار باال است. رطوبت باقی مانده حاصل از شستشو سبزی،
این حجم باالی محصول را آسیب پذیر کرده و سرعت خراب شدن و گندیدگی را افزایش می دهد. درنتیجه باید

بالفاصله آب سبزی گرفته شود.

در این مرحله سبزی داخل آبگیر سانتریفیوژ ریخته شده و توسط نیروی گریز از مرکز و با سرعت باال رطوبت گیری
می شود. این دستگاه مجهز به یک مخزن قابل گردش است. سبد سبزی در داخل مخزن قرارگرفته و باقدرت یک

الکتروموتور به گردش درمیاید. نیروی گریز از مرکز آب را از بدنه سبزی جدا می کند.

آب گیر سانتریفیوژ بسته به نیاز مشتری در دو نوع استیل و آهنی قابل ساخت و تحویل است. سبزی
رطوبت گیری شده به مرحله بعدی منتقل می شود. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول

موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

نکته: سرعت دور دستگاه آبگیر سانتریفیوژ ثابت است. اما می توان بر اساس نیاز و خواسته مشتری، دور دستگاه
را قابل کنترل و برنامه ریزی کرد.

در این مرحله می توان سبزی را به صورت تازه و دستی بسته بندی کرده و روانه بازار فروش (رستوران ها، فست
فودها..) کرد. در صورت تمایل به عرضه مستقیم سبزی تازه، یک دستگاه شرینگ پک کابینی به خط تولید

اضافه خواهد شد.

آبگیر سانتریفیوژ
شماره تماس و

پشتیبانی
رایگان تماس با ما

https://behfarmachine.com/product/drain-steel-strip/
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

4-دستگاه سبزي خردکن:

این دستگاه مجهز به یک محور 3 تیغه باقدرت گردش و یک بشقاب با سایز دهانه متفاوت است که بسته به
ظرفیت تولید مشتری سفارشی سازی می شود. توسط این دستگاه سبزی با سرعت باال خردشده و آماده انتقال

به مرحله بعدی خط تولید می شود.

دستگاه سبزي خرد کن

مشاهده صفحه محصول

5-دستگاه سبزي سرخ کن:
تماس با ما

https://behfarmachine.com/product/centrifuge-catchment/
https://behfarmachine.com/product/plate-vegetable-shredder/
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این دستگاه مجهز به یک مخزن با جنس سرامیک است. قطر دهانه این مخزن 120 سانتیمتر بوده که در
مقایسه با نمونه های مشابه بزرگ تر است. سبزی خردشده به داخل مخزن دستگاه ریخته شده و توسط پاروی

دستگاه که از یک موتور الکتریکی قدرت می گیرد هم زده می شود.

در زیر مخزن دستگاه یک مشعل سه شعله قرار دارد که حرارت را به دیگ سرامیکی منتقل کرده و به آرامی سبزی
را سرخ می کند.

نکته: در زمان سرخ شدن سبزی می توان روغن، نمک و انواع ادویه جات اضافه کرد.

دستگاه سبزي سرخ کن

مشاهده صفحه محصول

6-دستگاه شرینگ پک کابینی:

دستگاه شرینگ پک کابینی به منظور بسته بندی انواع ظروف یک بارمصرف استفاده می شود. این دستگاه ورودی
ظرف موردنظر را به راحتی پک و بسته بندی می کند. کارکرد این دستگاه نیمه اتوماتیک بوده و نیاز به یک اپراتور

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

شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان تماس با ما

https://behfarmachine.com/product/vegetable-and-saute-fryer/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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دستگاه شرینگ پک
کابینی

مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

از این خط براي تولید و بسته بندي
سیفی جات سرخ شده هم می توان

استفاده کرد؟

از خط تولید سبزی سرخ می توان برای سرخ کردن و بسته بندی انواع سیفی جات هم استفاده کرد. اما با این
تفاوت که به جای استفاده از دستگاه خشک کن سبزی، باید از یک دستگاه فرایر پخت استفاده شود. برای سیفی
جاتی همچون فلفل یا کدو می توان یک اسالیسر هم به خط اضافه نمود. برای کسب اطالع از نحوه تغ�ر
کاربری خط تولید سبزی سرخ شده به سیفی جات سرخ شده با بخش پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس

بگیرید.

تماس با ما

https://behfarmachine.com/product/cabin-pack-shearing-machine/
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شماره تماس و
پشتیبانی

رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

چرا باید از خط تولید سبزي سرخ استفاده
کنیم؟

شاید این سؤال پیش بیاید که اصالً چرا باید از خط تولید سبزی سرخ شده استفاده کرد؟ سرخ کردن سبزی ها که
کار پیچیده ای نیست؟ شاید با صرف هزینه کمتر و تنها استفاده از چند نیروی انسانی بیشتر، از خرید خط تولید

سبزی سرخ شده صرف نظر کرد.
تماس با ما

https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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درست است سرخ کردن سبزی و سیفی جات با نیروی انسانی هم امکان پذیر است. اما باید به این نکته توجه
کرد که در طوالنی مدت هزینه های نیروی انسانی بسیار بیشتر از هزینه کردن برای خرید خط تولید سبزی سرخ

است. کالً شرکت های تولیدکننده به همین دلیل به سوی خرید ماشین آالت می روند تا استخدام نیروی انسانی.

نکته دوم این که سرعت و کیفیت با استفاده از نیروی انسانی، به هیچ عنوان قابل مقایسه با سرعت و کیفیت
تولید ماشین آالت نبوده و شاید با استانداردهای بهداشتی هم تطابق نداشته باشد.

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
تماس با ما
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قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.

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
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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:

Stir frying wikipedia-1تماس با ما

https://en.wikipedia.org/wiki/Stir_frying
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Comments 4 | خطوط تولید, مقاالت | 22ام 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: 1 میانگین: 5]

شما برای رای دادن باید وارد شوید

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب

تماس با ما
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Comments 4

عمو سبزی فروش آذر 25, 1399 در 2:51 بعد از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم 
با این خط میشه سیفی جات مثل فلفل یا بادجون و کدو رو هم فراوری و بسته بندی کرد؟

احسان کوثری آذر 26, 1399 در 4:52 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و عرض ادب 
این خط در مورد سبزی و سیفی جات هیچ محدودیی ندارد.تنها در سرخ کردن محصول یک

سری تغ�رات کوچک ایجاد میشود. برای کسب اطالع دقیقتر با بخش پشتیبانی تماس
بگیرید.

morid آذر 28, 1399 در 7:50 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

دیگه سرخ کردن سبزی که احتیاج به خط تولید نداره.حتی برای تناژ باال هم میشه از یک
پاتیل ساده و چند تا نیریوی انسانی استفاده کرد.دیگه نیاز به صرف این همه هزینه نیست که!!!!رو

چه حسابی شما خط تولید سبزی سرخ شده زدین؟؟؟؟؟؟

احسان کوثری دی 6, 1399 در 9:05 قبل از ظهر - ویرایش- پاسخ دادن

سالم و درود 
بله درست است .سرخ کردن سبزی و سیفی جات با نیروی انسانی هم امکان پذیر است.اما به

این نکته توجه داشته باشید که هزینه های نیروی انسانی در طوالنی مدت بسیار بیشتر از
هزینه کردن برای خرید دستگاه است.کالً شرکت های تولیدکننده به همین دلیل به سوی خرید

ماشین آالت می روند تا استخدام نیروی انسانی.

نکته دوم این که سرعت و کیفیت با استفاده از نیروی انسانی به هیچ عنوان قابل مقایسه با
سرعت و کیفیت تولید ماشین آالت نبوده و شاید در استانداردهای بهداشتی هم به مشکالتی

بربخورید.

ثبت دیدگاه
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تماس با ما
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