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دستگاه ساشه پودری یکی از ماشین آالت زیرمجموعه خطوط تولید و بسته بندی بهفر ماشین البرز است که انواع
مواد پودری و شیمیایی را دربسته های زیر 100 گرم پک می کند. دستگاه ساشه پودری در خط تولید و بسته بندی
ادویه جات این مجموعه کاربرد دارد. با یک دستگاه ساشه زن پودری می توان با سرعت میانگین 40 تا 45 بسته

ساشه را در هر دقیقه بسته بندی کرد.

البته سرعت این دستگاه بسته به نوع محصول پودری و وزن بسته بندی کمی متغیر است. در این مطلب این
دستگاه را با توضیحات و قیمت خرید دستگاه ساشه پودری معرفی خواهیم کرد…

دستگاه بسته بندی ساشه زن پودری مجهز به  هوش مصنوعی بوده و نیازی به اپراتور ندارد. این دستگاه توانایی
بسته بندی انواع رول های آلومینیومی،opp، سلفونی…را دارد. امکان استفاده از برق تک فاز، نیاز کاربر را در

استفاده از مکان های صنعتی از بین می برد.

این قابلیت دستگاه ساشه زن پودری را به یکی از بهترین گزینه ها برای اشخاص با محدودیت مالی تبدیل کرده
است. این دستگاه بر اساس نیاز مشتری می تواند به چرخ مجهز شود. وجود چرخ انعطاف پذیری این ماشین
بسته بندی را دوچندان می کند. به زبان ساده حمل ونقل و حرکت سریع دستگاه ساشه، سرعت در تغ�ر کاربری

خط تولید را افزایش می دهد.

ماشین ساشه پودری هیچ محدودیتی دربسته بندی انواع مواد پودری ندارد.  این قابلیت گزینه سوم برای
افزایش انعطاف پذیری دستگاه است. کاربر می تواند یک روز ادویه جات را بسته بندی کرده و روز دیگر انواع مواد
پودری را پک ساشه کند. این دستگاه در دو ظرفیت تولید چند نازل و تک نازل به فروش می رسد که نمونه  تک

نازل به صرفه تر بوده و تعمیرات کمتری هم دارد.

برای کسب اطالع از قیمت های به روز و اطالعات فنی با پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.

دستگاه ساشه پودري
شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469 
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09360038633مشاهده صفحه محصول

آنالیز فنی دستگاه بسته بندي ساشه
پودري:

1- مانیتور فرمان (پی ال سی):

این قطعه به مغز دستگاه مشهور است. کلیه تنظیمات، برنامه نویسی و کنترل دستگاه توسط  PLC انجام
می شود. این قطعه ،ماشین ساشه پودری را به یک دستگاه کامالً خودکار مبدل کرده است.



https://behfarmachine.com/packaging-machine/


12/9/2020 دستگاه ساشھ پودری | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/powder-sachet-machine/?preview_id=3494&preview_nonce=3ef3e5ad7d&_thumbnail_id=3778&preview=true 4/14

2-تابلو برق:

این قسمت منبع تغذیه و تقسیم نیروی الکترونیکی دستگاه است. فرمان های پی ال سی به تابلو برق منتقل
می شود. تابلو برق بر اساس این فرمان ها، برق قطعات مختلف دستگاه را تأمین می کند.

3-دکل:

این قسمت مخصوص قرار گرفتن رول بسته بندی است. رول بر روی دکل دستگاه قرارگرفته و به صورت دستی به
دور یقگی پیچیده می شود.
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4-مخزن دستگاه:

مخزن دستگاه  مجهز به ماردون با محور چرخشی است. این ماردون با چرخش خود میزان مشخص از محصول
پودری را درون ورودی یقگی می ریزد.
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5-یقگی:

قبل از ریزش محصول، رول بسته بندی بر روی یقگی حالت گرفته و از پا�ن و پشت دوخت حرارتی می شود.
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6-دوخت حرارتی:

آخرین دوخت حرارتی بعد از ریزش محصول انجام می شود.

7-قیچی:
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هم زمان با دوخت حرارتی نهایی، قیچی دستگاه بسته بندی پودری ساشه را از بدنه رول جدا می کند.

دستگاه ساشه پودري قیمت

برای کسی اطالع از آخرین قیمت خرید دستگاه ساشه پودری با بخش پشتیبانی و مشاوره آنالین بهفر ماشین
تماس بگیرید.

مشاهده صفحه محصول

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.



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

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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بسته بندی آجیل

دستگاه
بسته بندی
سبزیجات

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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دسته ها

خطوط تولید (8) 

مقاالت (53) 

تمامی حقوق برای سایت بهفر ماشین اطلس البرز محفوظ بوده واستفاده از مطالب صرفا با نام شرکت ولینک به منبع مجاز میباشد 
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