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خط تولید و بسته بندی کینوا یکی از خطوط نوپا در صنعت تولید و بسته بندی مواد غذایی است. این گیاه بومی
کشور شیلی بوده و به تازگی وارد بازار ایران شده است. این گیاه برخالف چهره ای که دارد، از خانواده اسفناج

بوده و سرشار از پروتئین، آهن، فسفر، انواع ویتامین ها و امگا ۳ است.

مجموعه بهفر ماشین اولین تولیدکننده خط تولید و بسته بندی کینوا در ایران بوده و ماشین آالت فراوری این
گیاه ارزشمند را با باالترین کیفیت و پا�ن ترین قیمت به نسبت رقبا تولید می کند. در ادامه همین مطلب خط

تولید و بسته بندی کینوا را با توضیحات کامل و قیمت معرفی خواهیم کرد…

خط تولید و بسته بندي گیاه کینوا:

1-باالبر کاسه اي:

باالبر کاسه ای در ابتدای این خط قرارگرفته و دانه های کینوا را به مخزن دستگاه بوجاری منتقل می کند. این باالبر
مخصوص محصوالت خشک گرانولی بوده و کینوا را به مرحله بعدی خط تولید منتقل می کند. توضیحات

تکمیلی در صفحه باالبر کاسه ای.

 باالبر کاسه اي

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633



https://behfarmachine.com/product/bowl-lift/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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2-دستگاه بوجاري:

این دستگاه مجهز به یک فن و سه سرند ویبره است. الک های این سرند بر اساس اندازه دانه های کینوا
سفارشی سازی می شوند. در هر مرحله از بوجاری، میزان مشخصی از محصول پاک می شود. این دستگاه قابلیت
پاک سازی 85% محصول را دارد. برای کسب اطالع از توضیحات تکمیلی و قیمت محصول با پشتیبانی آنالین

بهفر ماشین البرز تماس بگیرید.

دستگاه بوجاري

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

3- باالبر کاسه اي دوم:

محصول بوجار شده به مخزن باالبر کاسه ای دوم ریخته شده و به مرحله بعدی خط تولید منتقل می شود.

باالبر کاسه اي
شماره تماس و
مشاوره رایگان



https://behfarmachine.com/product/bojari-machine/
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مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

4-نوار نقاله دست چین:

در این مرحله کینوا بر روی نوار نقاله دست چین ریخته شده و توسط چند اپراتور و به صورت چشمی کامالً پاک
می شود. بعد از گذر از این مرحله محصول ما 100% بوجاری شده است. برای کسب اطالع از توضیحات تکمیلی

و قیمت دستگاه بوجاری با پشتیبانی آنالین بهفر ماشین البرز تماس بگیرید.

نوار نقاله دستچین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

5-باالبر کاسه اي سوم:


https://behfarmachine.com/product/bowl-lift/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://behfarmachine.com/product/hand-picked-conveyor/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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در این مرحله آخرین باالبر کینوا را به دستگاه پولیش کینوا منتقل می کند. برای کسب اطالع از توضیحات
تکمیلی و قیمت دستگاه با پشتیبانی آنالین ما تماس بگیرید.

باالبر کاسه اي سوم

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

6-دستگاه پولیش کینوا:

وظیفه دستگاه پولیش پاک کردن گردوغبار و خاک باقیمانده بر روی محصول است. این گردوغبار باقی مانده در
انتهای خط تولید و در داخل بسته های نهایی نشست کرده و چهره محصول را ناخوشایند و غیرتجاری می کند.
دستگاه پولیش کینوا توسط چند ابر مرطوب و یک فرچه در حال گردش، محصول را کامالً پولیش و براق می کند.

برای کسب اطالع از توضیحات تکمیلی و قیمت محصول با پشتیبانی آنالین بهفر ماشین البرز تماس بگیرید.

دستگاه پلیش

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633



https://behfarmachine.com/product/bowl-lift/
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:z 7-باالبر

در این مرحله محصول عاری از هر آلودگی بوده و آماده بسته بندی است. دستگاه باالبر z دانه های کینوا را
به آرامی به مخزن دستگاه بسته بندی منتقل می کند. باالبر z مخصوص حمل محصوالت پاک شده و با بدنه

حساس است. برای کسب اطالع از توضیحات تکمیلی و قیمت محصول با پشتیبانی آنالین در تماس بگیرید.

z باالبر

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

8-دستگاه بسته بندي توزین دار:

شرکت بهفر ماشین البرز انواع دستگاه بسته بندی تمام اتومات کینوا را با ظرفیت های مختلف طراحی و تولید
می کند. کینوا وارد مخزن دستگاه بسته بندی شده و با انواع بسته بندی سلفونی، آلومینیومی، opp….. به راحتی و
با سرعت باال پک می شود. برای کسب اطالع از توضیحات تکمیلی و قیمت محصول با پشتیبانی آنالین بهفر

ماشین البرز تماس بگیرید.



https://behfarmachine.com/product/elevator-z/
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دستگاه بسته
بندي دو توزین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته
بندي 4 توزین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته
بندي 6 توزین

مشاهده صفحه محصول

9-نوار نقاله جلوي دستگاه بسته بندي:

در این مرحله کینوا بسته بندی شده توسط این نار نقاله به مرحله نهایی بسته بندی منتقل شده و توسط چند
اپراتور در کارتن چیده می شود. محصول ما آماده بازار فروش است.

نوار نقاله جلوي بسته
بندي

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

چرا بهفر ماشین کرج؟
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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.
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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.
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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

https://behfarmachine.com/dried-fruit-packaging-line/
https://behfarmachine.com/hot-onion-production-line
https://behfarmachine.com/packing-line-of-nuts-and-dried-fruits/
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بدون ديدگاه | خطوط تولید, مقاالت | 22ام آذر, 1399 | By مدیر سایت

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

مطالب مرتبط

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

شما برای رای دادن باید وارد شوید

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

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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