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گل محمدی یکی از محبوبترین گلها در خانواده گل رز بوده و در میان ایرانیان طرفداران پروپاقرصی هم دارد.
این گل بوی بسیار مطبوعی داشته و دمنوش آنهم بسیار پرخاصیت است .عصاره گل محمدی (گالب) یکی از
قویترین مواد ضدعفونیکننده طبیعی در جهان است.
این عصاره در انواع نوشیدنیهای روزمره و گیاهی مورداستفاده قرار میگیرد .اما متأسفانه گل محمدی عمر

بسیار کوتاهی در میان همخانوادههای خود داشته و شاید به یک روز هم نرسد .پسنیاز است که پس از
شکفتن بالفاصله چیده شده و مورداستفاده قرار بگیرد.
خواص گل محمدی با دو روش گالبگیری و یا خشککردن برگ گل حفظ میشود .بهترین روش برای حفظ
خواص این گل مفید خشککردن آن است .این روش عمر برگههای گل را از چندین روز به چندین ماه یا حتی
چندین سال افزایش میدهد .در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین انواع دستگاه خشککن گل محمدی
را با توضیحات و قیمت معرفی خواهیم کرد..

فاصله ما با شما یک کلیک

تماس با ما
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روشهای خشککردن گل محمدی:
خشککردن برگه گل محمدی به دو روش سنتی و صنعتی و با دستگاه خشککن گل محمدی انجام میشود…

-1روش طبیعی:
در این روش برگههای گل را در فضای مسطح و در معرض نور خورشید یا جریان هوای طبیعی قرار میدهند.
این روش زمانبر بوده و نیاز به فضای زیادی هم دارد .از دیگر معایب این روش میتوان به محدودیتهای
فصلی یا اقلیمی اشاره کرد .بهطور مثال از روش رطوبتگیری طبیعی در هوای بارانی یا در ورزش باد نمیتوان

استفاده کرد.

فاصله ما با شما یک کلیک

تماس با ما
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 -2استفاده از دستگاه خشککن گل محمدی (روش
صنعتی):
در این روش از دستگاه خشککن گل محمدی صنعتی استفاده میشود .در این دستگاه برگههای گل محمدی

توسط نیروی گرمایشی مصنوعی رطوبتگیری میشوند .در این روش سرعت خشککردن گل چندین برابر است.
از طرفی محصول در فضای محبوس و با حرارت کامًال کنتر لشده رطوبتگیری میشود.
این محصول یکدستتر بوده کنترل بیشتری بر حفظ خواص گل وجود دارد .برگههای گل در معرض گردوغبار و

حشرات نیستند .این امر کیفیت محصول را باالتر میبرد.

در ادامه انواع دستگاه خشککن گل محمدی را به شما معرفی خواهیم کرد….

انواع دستگاه خشککن گل محمدی
صنعتی:
فاصله ما با شما یک کلیک

 -1دستگاه خشککن تک کابین:
تماس با ما
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این دستگاه مجهز به یک کابین با قفسههای سینیدار است .برگههای گل محمدی در این سینیها پخششده و
در داخل دستگاه قرار میگیرند .دستگاه گل خشک کن باقدرت گرمایشی مشعل گازی ،گازوئیلی و یا المنت برقی

محصول را رطوبتگیری میکند.

این دستگاه مجهز به سنسور کنترل دما بوده و حرارت داخل کابین را با دقت بسیار باالیی کنترل میکند .ازاینرو
احتمال سوختن محصول وجود ندارد .برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت دستگاه خشککن تک کابین به

صفحه دستگاه در زیر همین مطلب مراجعه بفرمایید.

دستگاه خشک کن تک
کابین

 20دقیقه
مشاوره
رایگان

026-34725221
مشاهده صفحه محصول

09125883469

-2دستگاه خشک کن غنچه گل محمدی دو کابین:
مکانیسم کارکرد این دستگاه همانند نمونه دو کابین است .تنها تفاوت در ظرفیت تولید است که در نمونه دو
کابین ظرفیت دقیقًا دو برابر نمونه تک کابین است .این دستگاه مجهز به چرخ بوده و بهراحتی قابلجابهجایی
است .خشککنهای شرکت بهفر ماشین البرز در نمونههای تک فاز و سه فاز ارائه میشوند.

ازاینرو بهترین گزینه برای مشاغل نوپا و کارآفرینان محسوب میشوند .از این دو نمونه خشککن میتوان در

هر مکانی (انباری ،حیاط ،داخل مغازه…) استفاده کرد .برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت دستگاه
یک کلیک
کنمادوبا شما
فاصله
صفحه دستگاه در زیر همین مطلب راجعه بفرمایید.
کابین به
خشک

تماس با ما
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دستگاه خشک کن دو
کابین

7/7/2021

 20دقیقه
مشاوره
رایگان

026-34725221
مشاهده صفحه محصول

09125883469

 -3دستگاه گل خشک کن تونلی گل محمدی:
این دستگاه مخصوص محصوالت با حجم و تناژ باال است .ازاینرو بهترین گزینه برای کارخانه جات بزرگ
خشککن گل محمدی محسوب میشود .کارکرد این دستگاه با نمونهای کابینی کامًال متفاوت است .شکل
دستگاه همانند یک تونل دو سرباز است.
محصول از یکسو واردشده و از سوی دیگر رطوبتگیری و خارج میشود .روش کار این دستگاه بهصورت

کانتینیوز است .به زبان سادهتر هیچ وقفهای در فرایند رطوبتگیری گل محمدی وجود ندارد .برای مشاهده
توضیحات کامل و قیمت دستگاه خشککن تونلی ،به صفحه دستگاه در زیر همین مطلب مراجعه بفرمایید.

دستگاه خشک کن
تونلی
فاصله ما با شما یک کلیک
مشاهده صفحه محصول

 20دقیقه
مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

تماس با ما
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قیمت دستگاه خشک کن گل محمدی
برای مشاهده قیمت انواع دستگاه خشک کن گل محمدی میتوانید به فروشگاه بهفر ماشین در زیر همین
مطلب مراجعه بفرمایید.

 20دقیقه
ورود به فروشگاه بهفر ماشین

مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

چرا بهفر ماشین کرج؟
-1مشاوره رایگان قبل از خرید
قبل از خرید بهصورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنماییها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه میشود.
فاصله ما با شما یک کلیک

تماس با ما
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-2ساخت دستگاه
در مراحل ساخت متخصصان ما بهصورت مستمر با مشتریان عزیز در تعامل بوده و بسته به نیاز مشتری دستگاه
موردنظر را کامًال سفارشیسازی میکنند.

-3آزمودن کیفیت
قبل از تحویل کلیه ماشینآالت آزمایششده و تست کیفیت میشود.

فاصله ما با شما یک کلیک

تماس با ما
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-4تحویل با نظارت مشتری
در انتهای کار ماشینآالت بااحتیاط ،همراه با نظارت خریدار بارگیری شده و برای تحویل به محل موردنظر
فرستاده میشود.

-4نصب و راهاندازی خط تولید
گروه بهفر ماشین در صورت درخواست مشتری تکنسینهای خود را باافتخار به محل نصب اعزام کرده و کلیه
مراحل نصب ،آموزش و راهاندازی را انجام میدهد.

فاصله ما با شما یک کلیک

تماس با ما
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-5خدمات پس از فروش
بهفر ماشین اطلس البرز  18ماه گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش واقعی را به مشتریان عزیز ارائه
میدهد.

دانلود  pdfمطلب

دانلود کاتالوگ بهفر ماشین

صفحات مرتبط:
خط بستهبندی میوه خشک
خط تولید پیاز داغ-خط فراوری و بسته بندی پیاز سرخ شده

خط بستهبندی آجیل و خشکبار
کلیک
یک
خطشما
فاصله ما با
ادویهجات
بندی
بسته
خط تولید سبزی سرخ شده
خط تولید سبزی خشک
تماس با ما

خط تولید چیپس سیبزمینی
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خط بستهبندی حبوبات
دستگاه بسته بندی

دستگاه خشک کن
دستگاه خشک کن میوه
دستگاه ساشه
دستگاه شستشو سبزی
دستگاه شیرینگ
دستگاه میکسر
دستگاه میوه خشک کن

دستگاه پر کن مایع
دستگاه بسته بندی  4طرف دوخت
خط تولید قند حبه
خط تولید قند شکسته

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل 1 :میانگین]5 :

شما برای رای دادن باید وارد شوید

توسط احسان کوثری | 29ام مهر | 1399 ,مقاالت |  2دیدگاه

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر 

کنید!


















فاصله ما با شما یک کلیک

تماس با ما
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احسان کوثری
مدیر وبسایت
بیش از  7سال است که کار سئو را به صورت حرفه ای دنبال کرده و نزدیک به  5سال 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

 2دیدگاه
لیال اردیبهشت  1400 ,25در  2:34قبل از ظهر  -ویرایش  -پاسخ

سالم.از این دستگاه میشه برای محصوالت دیگه هم استفاده کرد؟؟

احسان کوثری اردیبهشت  1400 ,25در  8:33قبل از ظهر  -ویرایش  -پاسخ

سالم
بله .از این دستگاه برای عنوان خشک کن انواع مواد غذایی و شیمیایی هم استفاده میشه
.توجه داشته باشید که هر محصول فرمول رطوبت گیری خاص خودش رو داره .در صورت
کسب اطالعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.
026-34725221
09125883469
09360038633کلیک
فاصله ما با شما یک

تماس با ما
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دیدگاه خود را بنویسید
شما با نام کاربری احسان کوثری وارد شدید .خروج »

I'm not a robot
reCAPTCHA
Privacy - Terms

دیدگاه ...

ارسال دیدگاه

محبوب

اخیر



خشککن تخمه
11ام بهمن1399 ,

دستگاه
بستهبندی برنج
18ام آبان1399 ,

کلیک
شما یک
شور کن
فاصله ما باپسته

آدرس پستی:
کرج کمالشهر -شهرک صنعتی
بهارستان-معبر ماقبل آخر بلوار
گلستان چهارم غربی گلستان 4
026-34725221
info@behfarmachin.com

14ام دی1399 ,
تماس با ما
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تمامی حقوق برای سایت بهفر ماشین اطلس البرز محفوظ بوده واستفاده از مطالب صرفا با نام شرکت ولینک به منبع مجاز میباشد .طراح سایت:
احسان کوثری
بهینه شده توسط :ایران آوادا

فاصله ما با شما یک کلیک

تماس با ما
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