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دستگاه شرینگ یکی از ماشین آالت مجموعه بهفر ماشین البرز است که تقریبًا در تمام خطوط تولید و
بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی کاربرد دارد. این دستگاه در انتهای خط قرارگرفته و محصول
بسته بندی شده را توسط سلفون نایلونی، در پک های 4،6،8،12…بسته بندی کرده و آماده بازار فروش می کند.

به زبان ساده تر ماشین آالت شرینگ برای پک کردن دسته ای از محصوالت که در کنار یکدیگر قرار می گیرند
استفاده می شود. اگر وارد سوپرمارکت ها شده باشید به انواع محصوالت پک شده توسط دستگاه شرینگ

پک تونلی برخورد می کنید که با ابعاد مختلف شرینگ شده اند.

البته ماشین آالت شرینگ برای پک کردن بهداشتی مواد غذایی در ظروف درباز هم کاربرد دارند. بسته بندی
شرینگ پک از آسیب به بنده محصول جلوگیری کرده و سهولت در حمل ونقل محصول را به همراه دارد. در
این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین اطلس البرز انواع دستگاه شرینگ پک تونلی و کابینی را همراه با

قیمت دستگاه شرینگ تونلی به شما معرفی خواهیم کرد…

دسته بندي انواع دستگاه بسته بندي
شرینگ

1- شرینگ پک تونلی:

دستگاه اتوماتیک بسته بندی شیرینگ پک مناسب برای کارخانه جات بزرگ و با ظرفیت تولید باال است.
نحوه کار این دستگاه با نمونه شرینگ پک کابینی کامالً متفاوت است. اگر به بسته های 6،8،12 تایی از انواع

بطری های آب معدنی، دلستر و یا نوشابه توجه کرده باشیم، نحوه کار این دستگاه قابل درک خواهد بود.

نایلون کشیده شده بر روی این گونه پک ها، کار اصلی دستگاه شرینگ پک تونلی است. دستگاه بسته بندی
وکیوم شیرینگ تونلی توسط دو رول سلفونی و نیروی گرمایشی انواع بسته بندی های چندتایی را شرینگ
می کند. شرینگ پک تونلی اتوماتیک نیاز به یک اپراتور دارد. اما در فرایند شرینگ نیازی به دخالت دست

وجود ندارد. در ادامه انواع دستگاه شرینگ تونلی بهفر ماشین را معرفی خواهیم کرد.

1-دستگاه شرینگ پک تونلی دستی:

تماس با ما
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در این نمونه دستگاه شرینگ تونلی فرایند انتقال و دریافت به صورت کامالً دستی انجام می شود. به زبان
دیگر برای فرستادن محصول در داخل کوره شرینگ و همچنین دریافت محصول شرینگ شده نیاز به نیروی

انسانی وجود دارد.

این دستگاه تنها یک کوره بوده و حتی فرایند برش و سلفون کشی توسط اپراتور انجام می شود. این دستگاه
ساده ترین و ارزان ترین نمونه دستگاه شرینگ تونلی است.برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های

پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

شرینگ پک تونلی
دستی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه شرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک:

دستگاه شرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک مجهز به یک پدال است. فرایند سلفون کشی توسط اپراتور
انجام شده و با فشار پدال دو رول سلفونی به هم دوخته شده و درنهایت محصول سلفون کشی شده به

ورودی کوره هدایت می شود.

تفاوت نمونه نیمه اتوماتیک با دستی وجود پدال و اتوی نیمه اتوماتیک است.برای کسب اطالعات بیشتر با
شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

شرینگ پک تونلی نیمه
اتوماتیک

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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09125883469

09360038633
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ماشین آالت شرینگ بهفر ماشین قابلیت کارکرد با مشعل گازی یا المنت برقی
را دارند.

3-دستگاه شرینگ پک تونلی اتوماتیک:

فرایند شرینگ در دستگاه شرینگ پک تمام اتوماتیک کامالً خودکار است. به زبان دیگر کلیه مراحل سلفون
کشی، دوخت و هدایت محصول به سمت کوره به صورت کامالً اتوماتیک و بدون دخالت دست انجام
می شود. این دستگاه مجهز به سنسور است.برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره

رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

شرینگ پک تونلی
اتوماتیک

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

ماشین آالت شرینگ قابلیت کار با برق تک فاز و یا 3 فاز رادارند.

4-دستگاه شرینگ پک تونلی تمام اتوماتیک:

تفاوت دستگاه شرینگ پک تمام اتوماتیک با نمونه اتوماتیک در کانوایر یا نوار نقاله آن است. این دستگاه
مجهز به یک کانوایر است که در خط تولید، دستگاه قبل از دستگاه شرینگ را به آن متصل می کند. این یعنی
برای هدایت محصول از دستگاه بسته بندی به دستگاه شرینگ به هیچ عنوان نیازی به نیروی انسانی وجود

ندارد.

این دستگاه برای خطوط 100% مکانیزه به کاررفته و بیشتر برای محصوالت سنگین کاربرد دارد.برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.
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شرینگ پک تونلی تمام
اتوماتیک

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

عایق بندی ماشین آالت شرینگ از پشم سنگ مرغوب بوده که به هیچ عنوان
مشتعل نمی شود.

5-دستگاه لیبل شرینگ:

این دستگاه مخصوص لیبل زنی انواع بطری های فلزی و شیشه ای است.لیبل به صورت دستی بر روی
بطری محصول کشیده شده و بر روی کانوایر دستگاه قرار میگیرد.بطری از یک سوی کوره وارد شده و از

سوی دیگر لیبل شرینگ شده و خارج میشود.برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره
رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

دستگاه لیبل شرینگ

مشاهده صفحه محصول
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2- شرینگ پک کابینی:

دستگاه شیرینگ پک کابینی نیمه اتوماتیک بوده و حجم و وزن پا�نی دارد. این دستگاه به راحتی قابل حمل
بوده و برای پک کردن ظروف یک بارمصرف به کار می رود. دستگاه شرینگ پک کابینی توسط یک سلفون

کش و المنت حرارتی، به راحتی و با سرعت باال درب ظروف را پک می کند.

البته سرعت بسته بندی در این دستگاه به میزان زیادی به مهارت اپراتور هم بستگی دارد. این دستگاه از برق
تک فاز استفاده کرده و گزینه خوبی برای مشاغل خانگی و نوپا محسوب می شود. برای مشاهده توضیحات
بیشتر و قیمت به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کرده و یا با شماره های پشتیبانی ما در

ساعات اداری تماس بگیرید.

شرینگ پک کابینی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

قیمت دستگاه شیرینگ تونلی و
کابینی

برای کسب اطالع از قیمت خرید دستگاه بسته بندی شیرینگ تونلی یا کابینی میتوانید به فروشگاه بهفر
ماشین مراجعه کرده و یا با شماره های پشتیبانی آنالین این شرکت از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر تماس

بگیرید.

تماس با ما
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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

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

تماس با ما
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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 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.

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

تماس با ما
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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.
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I'm not a robot

Privacy  - Terms

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

تماس با ما
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6ام آبان, 1399

23ام آذر, 1399

17ام دی, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی قند

کینوا چیست؟

دستگاه بوجاری
حبوبات-

آدرس پستی:

کرج کمالشهر .شهرک صنعتی
بهارستان .گلستان 3 .چهار راه

اول .پالگ 62

026-34725221

info@behfarmachin.com

    

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 
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