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دستگاه بسته بندی سماق یکی از ماشین آالت  خط تولید و فراوری ادویه جات است. البته این ماشین آالت هیچ
محدودیتی دربسته بندی انواع مواد غذایی و شیمیایی ندارند. دستگاه بسته بندی سماق در چندین مدل طراحی

و تولید می شود که هرکدام بسته بندی های مخصوص به خود را پک می کنند.

 این نمونه ماشین آالت، سماق را  در انواع بسته بندی های ساشه، بالشتی، قوطی…. به راحتی بسته بندی  می کند.
ماشین آالت بسته بندی سماق بهفر ماشین کامالً متناسب با پروتکل های بهداشتی طراحی و تولیدشده و
متناسب با استانداردهای کشوری است. در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز انواع دستگاه

بسته بندی سماق را با توضیحات کامل و قیمت به شما معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه بسته بندي سماق:

1-دستگاه بسته بندي سماق ساشه:

این دستگاه مخصوص بسته بندی محصوالت با وزن زیر 100 گرم است. بسته بندی های سماق یک بارمصرف
توسط این دستگاه تولید می شوند. سرعت باال، استفاده از برق تک فاز، قیمت مناسب و سرعت بسته بندی باال از
خصوصیت های بارز این دستگاه محسوب می شود. بر کسب اطالع از اطالعات تکمیلی فنی دستگاه و قیمت، با

بخش پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.

https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/sache-machine/
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دستگاه بسته بندي
ساشه

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

3-دستگاه بسته بندي توزین دار:

این نمونه ماشین آالت مناسب برای بسته بندی محصوالت با وزن متوسط رو به باال طراحی و تولید می شود.
دستگاه بسته بندی توزین دار سماق مجهز به دو یا چندوزن کش (کاپه) است. این نمونه ماشین آالت در دو نوع

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/sache-machines/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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تک فاز و سه فاز تولید می شوند. این قابلیت انعطاف پذیری دستگاه را به میزان چشم گیری افزایش می دهد.

قابلیت استفاده از برق تک فاز نیاز تولیدکننده را به مکان های صنعتی مجهز به برق تک فاز از میان می برد. این
قابلیت در کاهش هزینه های اولیه تولیدکنندگان بسیار مآثر است. هر چه تعداد توزین های دستگاه بیشتر باشد،
سرعت بسته بندی افزایش پیدا خواهد کرد. در ادامه انواع دستگاه بسته بندی توزین دار بهفرماشین را معرفی

خواهیم کرد.

1-دستگاه بسته بندی سماق دو توزین:

این دستگاه سبک ترین نمونه تولید این مجموعه بوده و مناسب برای تولیدکنندگان با تناژ محصول پا�ن
محسوب می شود. حجم پا�ن دستگاه امکان استفاده در مکان های کوچک و غیر صنعتی را فراهم می کند.
ماشین آالت توزین دار بهفرماشین مجهز به هوش مصنوعی بوده و کامالً خودکار هستند. برای خرید و کسب

اطالع از توضیحات تکمیلی با مشاوره آنالین بهفر ماشین تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي دو
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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2-دستگاه بسته بندی 4 توزین:

کاپه های این دستگاه دو برابر نمونه ی دو توزین بوده و سرعت بیشتری دارد. این دستگاه مناسب تولیدکنندگان
با میزان تولید محصول متوسط است. فناوری ساخت نمونه 4 توزین دقیقًا همانند نمونه دو توزین بوده و تنها
تفاوت در سرعت بسته بندی است. بر کسب اطالع از اطالعات تکمیلی فنی دستگاه و قیمت، با بخش پشتیبانی

و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

6-دستگاه بسته بندی سماق 6 توزین:

این نمونه دستگاه مجهز به شش کاپه بوده  و سرعت باالیی هم دارد. نمونه شش توزین برای تولیدکنندگان
بزرگ (کارگاه ها و کارخانه جات بزرگ تولید محصوالت غذایی و شیمیایی) توصیه می شود. برای کسب توضیحات

تکمیلی و مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان

https://behfarmachine.com/product/4-weight-packing-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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دستگاه بسته بندي 6
توزین

مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندي سماق قوطی پر کن:

این دستگاه مخصوص پر کردن انواع قوطی های پالستیکی یا فلزی سماق است و مجهز به یک نازل است.
قوطی ها بر روی نوار متحرک دستگاه چیده شده و به نوبت در زیر نازل قرار می گیرند. به محض قرار گرفتن قوطی

در زیر نازل، میزان مشخصی از سماق ریزش کرده و قوطی را پر می کند.

این دستگاه همانند نمونه های توزین دار مجهز به plc و هوش مصنوعی است. برای خرید و کسب اطالع از
توضیحات تکمیلی، با مشاوره آنالین بهفر ماشین تماس بگیرید.

https://behfarmachine.com/product/6-weight-packing-machine/
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

026-
34725221

09125883469

09360038633

قیمت دستگاه بسته بندي سماق
تک نفره:

برای کسب اطالع از قیمت انواع دستگاه بسته بندی سماق یک نفره می توانید به فروشگاه بهفر ماشین مراجعه
کرده و یا با پشتیبانی و مشاوره آنالین بهفر ماشین البرز در تماس باشید.

https://behfarmachine.com/product/can-filling-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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مشاهده فروشگاه

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.

2-ساخت دستگاه

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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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.
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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.
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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
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ارسال ديدگاه

30ام مهر, 1399

29ام مهر, 1399

14ام آبان, 1399

دسته ها

محبوب
اخیر

دستگاه
بسته بندی

کشمش

دستگاه
بسته بندی آجیل

دستگاه
بسته بندی
سبزیجات

خطوط تولید (8) 

مقاالت (51) 

آدرس پستی:

کرج کمالشهر .نرسیده به پلیس
راه.خیابان صفا.بن بست

پنجم.انتهای بن بست.شرکت
بهفر ماشین

026-34725221

info@behfarmachin.com
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