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گل محمدی یکی از محبوب ترین گل ها در خانواده گل رز بوده و در میان ایرانیان طرفداران پروپاقرصی هم دارد.
این گل بوی بسیار مطبوعی داشته و دم نوش آن هم بسیار پرخاصیت است. عصاره گل محمدی (گالب) یکی از

قوی ترین مواد ضدعفونی کننده طبیعی در جهان است.

این عصاره در انواع نوشیدنی های روزمره و گیاهی مورداستفاده قرار می گیرد. اما متأسفانه گل محمدی عمر
بسیار کوتاهی در میان هم خانواده های خود داشته و  شاید به یک روز هم نرسد. پس نیاز است که پس از

شکفتن بالفاصله چیده شده و مورداستفاده قرار بگیرد.

خواص گل محمدی با دو روش گالب گیری و یا خشک کردن برگ گل حفظ می شود. بهترین روش برای حفظ
خواص این گل مفید خشک کردن آن است. این روش عمر برگه های گل را از چندین روز به چندین ماه یا حتی
چندین سال افزایش می دهد. در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین انواع دستگاه خشک کن گل محمدی

را با توضیحات و قیمت معرفی خواهیم کرد..


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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روش هاي خشک کردن گل محمدي:

خشک کردن برگه گل محمدی به دو روش سنتی و صنعتی و با دستگاه خشک کن گل محمدی انجام می شود…

1-روش طبیعی:

در این روش برگه های گل را در فضای مسطح و در معرض نور خورشید یا جریان هوای طبیعی قرار می دهند.
این روش زمان بر بوده و نیاز به فضای زیادی هم دارد. از دیگر معایب این روش می توان به محدودیت های
فصلی یا اقلیمی اشاره کرد. به طور مثال از روش رطوبت گیری طبیعی در هوای بارانی یا در ورزش باد نمی توان

استفاده کرد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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2- استفاده از دستگاه خشک کن گل محمدي (روش
صنعتی):

در این روش از دستگاه خشک کن گل محمدی صنعتی استفاده می شود. در این دستگاه برگه های گل محمدی
توسط نیروی گرمایشی مصنوعی رطوبت گیری می شوند. در این روش سرعت خشک کردن گل چندین برابر است.

از طرفی محصول در فضای محبوس و با حرارت کامالً کنترل شده رطوبت گیری می شود.

این محصول یکدست تر بوده کنترل بیشتری بر حفظ خواص گل وجود دارد. برگه های گل در معرض گردوغبار و
حشرات نیستند. این امر کیفیت محصول را باالتر می برد.

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

انواع دستگاه خشک کن گل محمدي
صنعتی:

1- دستگاه خشک کن تک کابین:


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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این دستگاه مجهز به یک کابین با قفسه های سینی دار است. برگه های گل محمدی در این سینی ها پخش شده و
در داخل دستگاه قرار می گیرند. دستگاه گل خشک کن باقدرت گرمایشی مشعل گازی، گازوئیلی و یا المنت برقی

محصول را رطوبت گیری می کند.

این دستگاه مجهز به سنسور کنترل دما بوده و حرارت داخل کابین را با دقت بسیار باالیی کنترل می کند. ازاین رو
احتمال سوختن محصول وجود ندارد. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت دستگاه خشک کن تک کابین به

صفحه دستگاه در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

دستگاه خشک کن تک
کابین

مشاهده صفحه محصول

20 دقیقه
مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

2-دستگاه خشک کن غنچه گل محمدي 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 به راحتی قابل جابه جایی

است. خشک کن های شرکت بهفر ماشین البرز در نمونه های تک فاز و سه فاز ارائه می شوند.

ازاین رو بهترین گزینه برای مشاغل نوپا و کارآفرینان محسوب می شوند. از این دو نمونه خشک کن می توان در
هر مکانی (انباری، حیاط، داخل مغازه…) استفاده کرد. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت دستگاه

خشک کن دو کابین به صفحه دستگاه در زیر همین مطلب راجعه بفرما�د.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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دستگاه خشک کن دو
کابین

مشاهده صفحه محصول

20 دقیقه
مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

3- دستگاه گل خشک کن تونلی گل محمدي:

این دستگاه مخصوص محصوالت با حجم و تناژ باال است. ازاین رو بهترین گزینه برای کارخانه جات بزرگ
خشک کن گل محمدی محسوب می شود. کارکرد این دستگاه با نمونه ای کابینی کامالً متفاوت است. شکل

دستگاه همانند یک تونل دو سرباز است.

محصول از یک سو واردشده و از سوی دیگر رطوبت گیری و خارج می شود. روش کار این دستگاه به صورت
کانتینیوز است. به زبان ساده تر هیچ وقفه ای در فرایند رطوبت گیری گل محمدی وجود ندارد. برای مشاهده

توضیحات کامل و قیمت دستگاه خشک کن تونلی، به صفحه دستگاه در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

دستگاه خشک کن
تونلی

مشاهده صفحه محصول

20 دقیقه
مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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قیمت دستگاه خشک کن گل محمدي

برای مشاهده قیمت انواع دستگاه خشک کن گل محمدی میتوانید به فروشگاه بهفر ماشین در زیر همین
مطلب مراجعه بفرما�د.

ورود به فروشگاه بهفر ماشین

20 دقیقه
مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

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
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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 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

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب

صفحات مرتبط:
خط بسته بندی میوه خشک

خط تولید پیاز داغ-خط فراوری و بسته بندی پیاز سرخ شده
خط بسته بندی آجیل و خشکبار

خط بسته بندی ادویه جات
خط تولید سبزی سرخ شده

خط تولید سبزی خشک
خط تولید چیپس سیب زمینی


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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https://behfarmachine.com/fried-vegetable-production-line/
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2 دیدگاه | مقاالت | 29ام مهر, 1399 | توسط احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر
کنید!





برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

شما برای رای دادن باید وارد شوید

خط بسته بندی 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 4 طرف دوخت

خط تولید قند حبه
خط تولید قند شکسته
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فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/damask-rose-flower-dryer/#comments
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F&t=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://reddit.com/submit?url=https://behfarmachine.com/damask-rose-flower-dryer/&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%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%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%20%20%20%20%0D%0A%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D9%84%20%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B5%DB%8C%20%D9%87%D9%85
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F&name=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&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%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%20%20%20%20%0D%0A%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D9%84%20%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B5%DB%8C%20%D9%87%D9%85
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%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%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%20%20%20%20%0D%0A%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D9%84%20%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B5%DB%8C%20%D9%87%D9%85&media=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fgol-mohamadi-khoshk-shode-maghale-dastgahe-kosh-kone-gole-mohamadi.jpg
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&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%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%20%20%20%20%0D%0A%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D9%84%20%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B5%DB%8C%20%D9%87%D9%85
https://www.xing.com/social_plugins/share/new?sc_p=xing-share&h=1&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F
mailto:?body=https://behfarmachine.com/damask-rose-flower-dryer/&subject=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://behfarmachine.com/beans-packing-line/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/fruit-dryer-machine/
https://behfarmachine.com/sache-machine/
https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/shearing-packing-machine
https://behfarmachine.com/mixer-machine/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/liquid-filling-machine/
https://behfarmachine.com/4-sided-sewing-packing-machine/
https://behfarmachine.com/cube-ghand-production-line/
https://behfarmachine.com/broken-sugar-production-line/
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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

2 دیدگاه

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

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

احسان کوثری اردیبهشت 25, 1400 در 8:33 قبل 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
09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=75
https://behfarmachine.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=76
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دیدگاه خود را بنویسید

شما با نام کاربری احسان کوثری وارد شدید. خروج »

دیدگاه ...

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

ارسال دیدگاه

11ام بهمن, 1399

18ام آبان, 1399

14ام دی, 1399

اخیرمحبوب

خشک کن تخمه

دستگاه
بسته بندی برنج

پسته شور کن

آدرس پستی:

کرج کمالشهر- شهرک صنعتی
بهارستان-معبر ماقبل آخر بلوار
گلستان چهارم غربی گلستان 4

026-34725221

info@behfarmachin.com


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/wp-admin/profile.php
https://behfarmachine.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fdamask-rose-flower-dryer%2F&_wpnonce=07ec2167ef
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://behfarmachine.com/seed-dryer/
https://behfarmachine.com/seed-dryer/
https://behfarmachine.com/rice-packing-machine/
https://behfarmachine.com/rice-packing-machine/
https://behfarmachine.com/pistachio-salting/
https://behfarmachine.com/pistachio-salting/
https://www.google.com/maps/dir//%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86,+Karaj,+Tehran+Province,+Iran%E2%80%AD%E2%80%AD/@35.890119,50.8891336,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3f8dba61753b3fe5:0x442ff34749e2d117!2m2!1d50.8899848!2d35.892023


7/7/2021 دستگاه خشک کن گل محمدی|قیمت دستگاه خشک کن گل محمدی|بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/damask-rose-flower-dryer/?preview_id=1690&preview_nonce=000f0d1eeb&_thumbnail_id=1692&preview=true 14/14

    

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


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://instagram.com/behfar.machine.atlas.alborz?igshid=fc0coh5xr5lq
https://twitter.com/AtlasAlborz
https://www.facebook.com/behfarmachine
https://iranavada.com/

