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دستگاه بسته بندی قهوه فوری یکی از ماشین آالت پرسود درزمینٔه بسته بندی مواد غذایی است. دم کردن و
اماده سازی قهوه فوری از دم کردن چای سختی های بیشتری دارد. مخصوصًا برای خانواده های ایرانی که بیشتر

به نوشیدن چای یا دم نوش گرایش دارند.

پس شرکت های تولیدکننده قهوه، چگونه ما را به نوشیدن انواع قهوه فوری ترغیب می کنند؟ یکی از این روش ها
ساده سازی در آماده کردن قهوه است. این روش به هیچ عنوان سختی در روش های سنتی دم کردن و آماده سازی

نوشیدنی قهوه را ندارد.

ترکیب شیر خشک و شکر و مقداری قهوه فوری و پک کردن به وسیله دستگاه بسته بندی قهوه فوری، امکان
آماده سازی یک نوشیدنی گرم را کمتر از 3 دقیقه و در هر مکانی فراهم می کند. راه اندازی خط تولید و بسته بندی

قهوه فوری کار پیچیده ای نبوده و با دو یا چند ماشین صنعتی قابل اجرا است.

البته اگر قهوه فوری را به صورت آماده و در حجم و وزن باال خریداری کنیم. در این مطلب به صورت تخصصی
انواع دستگاه های بسته بندی قهوه فوری را با توضیحات کامل و لینک خرید معرفی خواهیم کرد.

معرفی انواع دستگاه بسته بندي قهوه
فوري:

قهوه فوری در وزن ها و بسته بندی های مختلف به فروش می رسد. این بسته بندی ها هرکدام
ماشین آالت مخصوص به خود رادارند…

1-دستگاه بسته بندي توزین دار:

https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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این نمونه دستگاه برای آماده سازی انواع بسته بندی های تا وزن 2 کیلوگرم طراحی و تولیدشده اند. ماشین آالت
بسته بندی توزین دار مجهز به کاپه یا وزن کش هستند. هر چه تعداد توزین ها (کاپه) بیشتر باشد، سرعت

بسته بندی افزایش پیدا می کند.

شرکت بهفر ماشین البرز این نمونه ماشین آالت را در ظرفیت های مختلف دو توزین،4 توزین،6 توزین،12 و
توزین طراحی و تولید می کند. این نمونه ماشین آالت کامالً اتوماتیک بوده و به هیچ عنوان نیاز به اپراتور ندارند.

برای کسب اطالع از قیمت محصول و اطالعات بیشتر با بخش پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/
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ماشین آالت بسته بندی قهوه فوری بهفر ماشین قابلیت کارکرد با برق تک فاز یا 3 فاز رادارند.

2-دستگاه بسته بندي قوطی پرکن:

اگر با شیشه ها و قوطی های شرکت نسکافه برخورد کرده باشید، نوع بسته بندی این ماشین را کامالً درک
خواهید کرد. دستگاه بسته بندی قهوه فوری قوطی پر کن، مخصوص پر کردن انواع قوطی ها و ظروف شیشه ای،
پالستیکی یا فلزی است. این نمونه دستگاه تمام اتوماتیک است. اما برای چیدن ظروف بر روی نوار دستگاه، نیاز

به یک اپراتور وجود دارد.

برای کسب اطالع از قیمت محصول و اطالعات بیشتر با بخش پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.

https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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دستگاه قوطی پر کن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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3-دستگاه بسته بندي قهوه فوري ساشه:

این دستگاه مخصوص بسته بندی های قهوه فوری تک نفره است. بسته های یک بارمصرف علی کافه یا نسکافه،
ساده ترین مثال برای بسته بندی های دستگاه ساشه هستند. این نمونه ماشین آالت در دو نوع ساشه مایع و

ساشه پودی طراحی و تولید می شوند که نمونه پودری مخصوص بسته بندی قهوه فوری است.

https://behfarmachine.com/product/can-filling-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://behfarmachine.com/sache-machine/
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این دستگاه هم همانند نمونه ای توزین دار کامالً خودکار است. برای کسب اطالع از قیمت محصول و اطالعات
بیشتر با بخش پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندی قهوه فوری ساشه بسیار سبک و پرسرعت است.

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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چرا بهفر ماشین کرج؟

https://behfarmachine.com/product/powder-sachet-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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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.



12/9/2020 دستگاه بستھ بندی قھوه فوری | انواع دستگاه بستھ بندی قھوه فوری |بھفر ماشین البرز

https://behfarmachine.com/instant-coffee-packing-machine/?preview_id=3487&preview_nonce=7f2384bbf0&_thumbnail_id=3747&preview=true 9/12

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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