
12/6/2020 دستگاه بستھ بندی کشمش | خرید دستگاه بستھ بندی کشمش | بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/raisin-packing-machine/?preview_id=1708&preview_nonce=398f14eac5&_thumbnail_id=1906&preview=true 1/13

دستگاه بسته بندي کشمش

دستگاه بسته بندي کشمش دستگاه بسته بندی کشمش / مقاالت / صفحه اصلی

 مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دریافت
خبرنامه

با عضویت در خبرنامه
بهفر ماشین از اخبار

info@behfarmachine.com | تماس و مشاوره رایگان:09125883469

درباره ماخطوط تولیددستگاه بسته بندیدستگاه خشک کنبهفر ماشین البرز

دانلود کاتالوگمحصوالتوبالگتماس با ما حساب من



https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/
mailto:info@behfarmachine.com
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
https://behfarmachine.com/about-us/
https://behfarmachine.com/contact-us/
https://behfarmachine.com/blog/
https://behfarmachine.com/shop/
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/my-account/
https://behfarmachine.com/cart/


12/6/2020 دستگاه بستھ بندی کشمش | خرید دستگاه بستھ بندی کشمش | بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/raisin-packing-machine/?preview_id=1708&preview_nonce=398f14eac5&_thumbnail_id=1906&preview=true 2/13

آخرین محصوالت و
رویدادها با خبر شوید.

آدرس ایمیل

مشترک شوید

کشمش یکی از محصوالت غذایی در دسته خشکبار است. کشمش در انواع مواد غذایی ایرانی استفاده شده
میشود.این خشکبار پر طرفدار به عنوان تنقالت و در میان آجیل و خشکبار هم قابل استفاده است. بسته بندی

کشمش در حفظ کیفیت و ماندگاری و همچنین در میزان فروش و رضایت مشتری هم مآثر است.

این خشکبار پرطرفدار به دو روش باز و بسته بندی به فروش می رسد که نمونه بسته بندی شده از استانداردهای
باالی بهداشتی برخوردار است. کشمش فراوری شده در خط تولید و بسته بندی کشمش از چندین فیلتر

بهداشتی میگزرد.درنتیجه محصول نهایی بسیار تمیزتر، یکدست تر و باکیفیت تر است.

در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز انواع دستگاه بسته بندی کشمش را با توضیحات کامل و قیمت
هر دستگاه معرفی خواهیم کرد…



https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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انواع کشمش :

1-کشمش تیزابی

این نوع کشمش به دو روش خشک می شود…

درروش اول کشمش در تیزاب خوابانده شده و با دود گوگرد خشک می شود. استفاده از دود گوگرد کشمش را
سمی کرده و برای سالمتی مضر است.اما درروش دوم کشمش خوابانده شده در تیزاب توسط دستگاه خشک کن

حرارتی رطوبت گیری می شود. این روش بهترین و سالمت ترین برای خشک کردن انگور و تولید کشمش است.

برای مشاهده انواع دستگاه خشک کن صنعتی میتوانید به دسته بندی ماشین آالت خشک کن بهفر ماشین
البرز مراجعه کنید.

2- کشمش آفتاب خشک

در این روش کشمش در معرض نور خورشید قرار گرفت و به صورت طبیعی رطوبت گیری می شود. این روش در
رطوبت گیری کشمش های بی دانه(کشمش پلویی) کاربرد بیشتری دارد.

دسته بندی ماشین آالت خشک کن



https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/product-category/machinery-dryers/
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3- کشمش سایه خشک

انگور در سایه و در معرض گردش هوای طبیعی قرار می گیرد. در این روش رنگ کشمش تغ�ری نمی کند.

نکته: سرعت روش های رطوبت گیری طبیعی بسیار کمتر از روشهای رطوبت گیری مصنوعی است.
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انواع دستگاه هاي بسته بندي کشمش:

1- دستگاه بسته بندي کشمش دو توزین:

این دستگاه مجهز به دو لودسل است. دستگاه بسته بندی کشمش دو توزین تمام اتومات بوده و برای بسته بندی
نیازی به اپراتور ندارد. برای توضیحات کامل و مشاهده قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه

کنید.

دستگاه بسته بندي دو
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندي 4 توزین:

روش کار دستگاه بسته بندی کشمش 4 توزین همانند نمونه دو توزین است. تنها تفاوت سرعت بسته بندی
دستگاه است.این دستگاه مناسب تولید کنندگان با میزان تولید متوسط است. برای توضیحات کامل و مشاهده

قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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 بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

3- دستگاه بسته بندي 6 توزین:

این دستگاه پرسرعت ترین نمونه دستگاه بسته بندی کشمش کامالً خودکار شرکت بهفر ماشین است.این دستگاه
مجهز به 6 کاپه بوده و سرعت بیشتری نسبت به نمونه دو توزین و 4 توزین دارد. برای توضیحات کامل و

مشاهده قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي 6
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633
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4-دستگاه کیسه پرکن:

دستگاه کیسه پرکن بهفر ماشین مخصوص پر کردن کشمش در کیسه و بسته بندی های سنگین است. دستگاه
کیسه پرکن کشمش توانایی پر کردن کیسه های 2 تا 50 کیلوگرمی را دارد. این دستگاه نیمه خودکار بوده و مجهز
به یک پدال است. اپراتور کیسه را در زیر نازل قرار داده و با فشار پدال میزان برنامه ریزی شده از کشمش را به

داخل کیسه می ریزد.

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

دستگاه کیسه پر کن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته بندي کشمش قیمت

جهت خرید دستگاه بسته بندی کشمش می توانید به فروشگاه بهفر ماشین البرز در زیر همین مطلب مراجعه
کرده یا با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.استعالم قیمت دستگاه های بسته بندی کشمش از طریق

پشتیبانی آنالین  کامال به روز خواهد بود.



https://behfarmachine.com/product/single-weighing-bag-filling-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633


12/6/2020 دستگاه بستھ بندی کشمش | خرید دستگاه بستھ بندی کشمش | بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/raisin-packing-machine/?preview_id=1708&preview_nonce=398f14eac5&_thumbnail_id=1906&preview=true 8/13

مشاهده ماشین آالت بسته بندی بهفر ماشین

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

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



https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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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.

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.
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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.

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.
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صفحات مرتبط:
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ارسال ديدگاه

30ام مهر, 1399

29ام مهر, 1399

14ام آبان, 1399

دسته ها

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی

کشمش

دستگاه
بسته بندی آجیل

دستگاه
بسته بندی
سبزیجات

خطوط تولید (8) 

مقاالت (51) 

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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