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دستگاه بسته بندی کافی میکس یکی از ماشین آالت خط تولید انواع قهوه تک نفره است. این دستگاه انواع
بسته بندی های تک نفره قهوه، نسکافه، کاپوچینو…را با سرعت باال بسته بندی می کند. البته می توان از دستگاه
بسته بندی کافی میکس دربسته بندی انواع مواد غذایی و شیمیایی پودری هم استفاده کرد. بسته بندی کافی

میکس تک نفره در سهوالت استفاده از قهوه بسیار مآثر است.

این دستگاه از خانواده ماشین آالت ساشه بوده که به سرعت باال و انعطاف پذیری معروف هستند. دستگاه
بسته بندی نسکافه می تواند به عنوان یک خط تولید مستقل هم عمل کند. در این مطلب در پایگاه دانش بهفر

ماشین دستگاه بسته بندی کافی میکس را با توضیحات کامل و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

قیمت دستگاه بسته بندي کافی
میکس

برای کسب اطالع از قیمت خرید انواع دستگاه کافی میکس می توانید با شماره تلفن های بخش مشاوره آنالین
بهفر ماشین البرز در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633
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دستگاه ساشه کافی میکس در سه نمونه پودری، مایع و گرانولی طراحی و تولید
می شود که دستگاه بسته بندی کافی میکس از نوع پودری آن است.

انواع دستگاه بسته بندي کافی میکس
ازنظر ظرفیت:

1-دستگاه بسته بندي کافی میکس تک نازل:

این دستگاه تنها یک نازل داشته و با هر بار ریزش کافی میکس از مخزن، یک بسته ساشه را پک می کند. از
خصوصیات مثبت این دستگاه می توان به سهولت درراه اندازی، قیمت مناسب و تعمیرات ارزان اشاره کرد. برای
دریافت اطالعات تکمیلی می توانید به صفحه اختصاصی دستگاه بسته بندی پودری ساشه بهفر ماشین در زیر

همین مطلب مراجعه کرده یا با بخش مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي
ساشه تک نازل

مشاهده صفحه محصول
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2-دستگاه بسته بندي کافی میکس چند نازل:

این دستگاه هم زمان چند پک ساشه کافی میکس را بسته بندی می کند. این نمونه ماشین آالت در اغلب موارد
وارداتی هستند. تنها مزیت این دستگاه به نسبت دستگاه بسته بندی تک نازل، سرعت آن است. اما قیمت
خرید بسیار باالیی داشته و هزینه تعمیرات بیشتری دارد. این نمونه ماشین آالت حساس تر از نمونه تک نازل

هستند و در نمونه های چینی هم عمر پا�ن تری دارند.

دستگاه بسته بندي
ساشه چند نازل

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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34725221

09125883469

09360038633

معرفی نحوه کارکرد دستگاه
بسته بندي کافی میکس:

1-رول دستگاه:
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این دستگاه انواع رول های سلفونی، آلومینیومی،opp…را به راحتی بسته بندی می کند. در ابتدای راه اندازی، رول
بسته بندی بر روی دستگاه قرارگرفته و به صورت دستی به دور یقگی پیچیده می شود.

2-مخزن دستگاه:
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مخزن دستگاه به صورت دستی یا اتوماتیک از کافی میکس پر می شود. این مخزن مجهز به یک ماردون است.
این ماردون با گردش خود میزان مشخصی از کافی میکس را تخلیه می کند.

:plc-3

برنامه دستگاه از طریق مانیتور (plc)  به تابلو برق منتقل میشود.این دستگاه کامال اتوماتیک بوده و با یک بار
برنامه ریزی به صورت خودکار شروع به کار میکند.
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3-یقگی دستگاه:

همان طور ه گفته شده رول بسته بندی موردنظر به دور یقگی پیچیده شده و شکل می گیرد.

4-دوخت حرارتی:

سلفونی که به دور یقگی پیچیده شده از پشت و زیر دوخت حرارتی می شود. این فرایند قبل از ریزش محصول
انجام می شود.



12/6/2020 دستگاه بستھ بندی کافی میکس | قیمت دستگاه بستھ بندی کافی میکس |بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/coffee-mix-packing-machine/?preview_id=3489&preview_nonce=a91760e84e&_thumbnail_id=3663&preview=true 8/14

5-دوخت نهایی:

پس از ریزش محصول دوخت نهایی انجام شده و بسته بندی کافی میکس از باال دوخت حرارتی می شود.

6-قیچی:

هم زمان با دوخت حرارتی نهایی، بسته زیرین توسط قیچی دستگاه بریده می شود. کافی میکس ما آماده
جمع آوری و عرضه به بازار فروش است.

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.
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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.
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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.



12/6/2020 دستگاه بستھ بندی کافی میکس | قیمت دستگاه بستھ بندی کافی میکس |بھفر ماشین

https://behfarmachine.com/coffee-mix-packing-machine/?preview_id=3489&preview_nonce=a91760e84e&_thumbnail_id=3663&preview=true 11/14

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

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
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