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دستگاه بسته بندي برنج

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

 مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دریافت
کاتالوگ

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

دستگاه شیرینگساشهبسته بندیخشک کنصفحھ اصلی

محصوالتوبالگتماس با مادرباره ماخطوط تولید

حساب مندانلود کاتالوگ


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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فیلم دستگاه بسته بندي برنج (ویدیو)

1:16 / 1:16

دستگاه بسته بندی برنج یکی از پرکاربردترین و مهم ترین ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی است. می توان
گفت که بعد از نان، برنج مهم ترین محصول غذایی در میان ایرانیان بوده و ازنظر اهمیت مقام دوم را به
خود اختصاص داده است. تنوع در نژادهای مختلف برنج بسیار زیاد بوده و هرکدام نام مخصوص به خود را

دارد.

اما برنج بسته بندی شده بیشتر بر اساس برند تولیدکننده به فروش می رسد. برنج بسته بندی شده برخالف
برنج باز، از فیلترهای بهداشتی خط بسته بندی برنج عبور می کند. ازاین رو می توان گفت کیفیت باالتری

داشته و قابل اطمینان تر است.

برنج بسته بندی شده بهداشتی تر از نمونه فله ای بوده و حمل ونقل راحت تری هم دارد. بسته بندی برنج جزو
مشاغل بسیار پر درامد هم محسوب می شود. در این مطلب انواع دستگاه بسته بندی برنج را با توضیحات

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/wp-content/uploads/2021/02/pdf-katalog-nahaii_AntiCopy_compressed.pdf
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کامل و قیمت هر دستگاه معرف خواهیم کرد…

انواع دستگاه بسته بندي برنج

1-دستگاه بسته بندي برنج توزین دار:

این نمونه ماشین آالت بسته بندی کامالً اتوماتیک بوده و نیاز به نیروی انسانی ندارند. دستگاه های
بسته بندی برنج توزین دار، سرعت باالیی داشته و توانایی بسته بندی انواع کیسه های سلفونی تا وزن 5

کیلوگرم را دارد. در ادامه انواع دستگاه بسته بندی برنج توزین دار را به شما معرفی خواهیم کرد…

دستگاه بسته بندی دو توزین:

این نمونه دستگاه بسته بندی مجهز به دو توزین (کاپه) بوده و کمترین سرعت را در نمونه ماشین آالت
بسته بندی شرک بهفر ماشین دارد. این نمونه برای تولیدکنندگان برنج بسته بندی با ظرفیت کارگاهی و تناژ

پا�ن است. برای مشاهده توضیحات بیشتر و قیمت، به صفحه دستگاه در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي دو
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته بندی 4 توزین:

4 توزین به کاررفته این دستگاه، سرعت آن را از نمونه 2 توزین بیشتر کرده است. اما ازنظر کیفیت بسته بندی
و فناوری به کاررفته هیچ تفاوتی با نمونه دو توزین ندارد. این دستگاه مناسب تولیدکنندگان با ظرفیت


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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متوسط است.

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته بندی برنج 6 توزین:

دستگاه بسته بندی برنج 6 توزین ازنظر تکنولوژی به کاررفته شبیه به نمونه های 2 توزین و 4 توزین است. اما
سرعت بیشتری دارد. ماشین آالت بسته بندی توزین دار بهفر ماشین مجهز به هوش مصنوعی بوده و با

یک بار برنامه ریزی، به صورت کامالً خودکار برنج را وزن کشی و بسته بندی می کند.

دستگاه بسته بندي 6
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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دستگاه بسته بندی برنج 12 توزین:

این دستگاه قدرتمندترین و پرسرعت ترین دستگاه بسته بندی مجموعه بهفر ماشین البرز است. این دستگاه
قابلیت وزن کشی با 12 کاپه را داشته و این قابلیت سرعت بسته بندی را به طور چشم گیری افزایش می دهد.
دستگاه بسته بندی برنج 12 توزین مناسب برای تولیدکنندگان بزرگ و کارخانه جات بسته بندی برنج با تناژ

باال است. برای مشاهده توضیحات بیشتر و قیمت، به صفحه دستگاه در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه بسته بندي 12
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه کیسه پرکن برنج:

این نمونه ماشین آالت مخصوص پر کردن انواع کیسه های برنج با وزن با هستند. این ماشین آالت در دو
نمونه اتومات و نیمه اتوماتیک تولید می شوند. در ادامه انواع دستگاه کیسه پرکن برنج را معرفی خواهیم

کرد.

دستگاه کیسه پرکن تک توزین آنالوگ:

این دستگاه مجهز به یک کاپه بوده و نیمه اتومات است. به عبارتی برای راه اندازی نیاز به یک اپراتور دارد.
این دستگاه مجهز به یک پدال است. اپراتور کیسه را در زیر نازل قرار داده و با فشار پدال میزان مشخصی از
برنج به داخل کیسه ریخته می شود. ظرفیت تولید دستگاه کیسه پرکن برنج مناسب برای کارگاه های کوچک

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


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/12-weighing-packing-machine/
https://t.me/behfarmashin
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دستگاه کیسه پر کن
تک توزین آنالوگ

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه کیسه پرکن دو توزین:

دستگاه کیسه پرکن برنج دو توزین با دو کاپه محصول را وزن کشی کرده و ازاین رو سرعت بیشتری نسبت به
نمونه تک توزین دارد. این نمونه دستگاه بسته به نیاز مشتری در دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
طراحی و تولید می شود. برای مشاهده توضیحات و قیمت، به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه

کنید.

دستگاه کیسه پر کن
دو توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته بندی 4 توزین:


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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این نمونه دستگاه با 4 توزین پرسرعت ترین دستگاه کیسه پرکن برنج بهفر ماشین البرز محسوب می شود.
این دستگاه تنها در نمونه تمام اتومات تولید می شود. برای مشاهده توضیحات و قیمت، به صفحه محصول

در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه کیسه پر کن 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/4-weighing-bag-filling-machine/
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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.

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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

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
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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بدون ديدگاه | مقاالت | 18ام آبان, 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

دستگاه بسته بندی 4 طرف دوخت
خط تولید قند حبه

خط تولید قند شکسته


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/rice-packing-machine/#respond
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