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راه اندازي کارگاه میوه خشک کنی
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راه اندازی کارگاه میوه خشک کنی اگر با یک برنامه ریزی اولیه ساده همراه باشد، زیاد سخت نبوده و از همان ابتدا
هم سودهی خوبی خواهد داشت. میزان صادرات و مصرف میوه خشک شده رو به افزایش است. از طرفی کشور

ما 4 فصل بوده و تنوع بسیار زیادی در تولید انواع میوه و سبزی جات دارد.

این میزان تولید در اغلب موارد مازاد مصرف داخلی بوده و به دلیل تنوع و وفور میوه، قیمت بهتری هم به
نسبت کشورهای همسایه دارد. پس این یک فرصت طالیی برای راه اندازی کارگاه میوه خشک کنی است. این

کارگاه انعطاف پذیری بسیار باالیی داشته و در سراسر ایران قابل راه اندازی است.

از طرفی سوددهی قابل قبول و بازگشت سرمایه خوبی هم دارد. در این مطلب پیش نیازهای راه اندازی کارگاه
میوه خشک کنی را با توضیحات کامل برسی خواهیم کرد…

نحوه راه اندازي کارگاه میوه خشک کنی
خانگی یا صنعتی:

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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کارگاه میوه خشک کن خانگی:

در ابتدای راه باید از خود بپرسید که به دنبال کدام یک از خطوط تولید میوه خشک شده هستید؟ در نمونه
خانگی با یک اسالیسر ساده و یک دستگاه خشک کن کوچک هم می توان اقدام به تولید میوه و سبزی

خشک شده کرد. اما نیاز به نیروی انسانی بیشتری برای شستشو، آبگیری و بسته بندی دستی وجود دارد.

در این روش حداقل فضای موردنیاز 20 مترمربع است. این روش برای ابتدای کار بهترین گزینه بوده. اما شاید
سرعت تولید پا�نی داشته و کیفیت بسته بندی نهایی خوبی هم نداشته باشد. در این روش استفاده از دستگاه

خشک کن تک فاز الزامی است.

مجموعه بهفر ماشین کلیه دستگاه های خشک کن خود را در دو نمونه تک فاز و یا سه فاز
تولید می کند.

کارگاه میوه خشک کن صنعتی:
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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اما درراه اندازی کارگاه میوه خشک کن صنعتی، شرایط و امکانات کامالً متفاوت است. بیشتر مراحل در خط
تولید میوه و سبزی خشک، کامالً خودکار بوده و به فضای بیشتری هم نیاز است. از طرفی شاید به برق سه فاز

هم نیاز باشد. در این روش نیاز به یک سوله با مساحت حداقل 80 متر و برق 3 فاز است.

تعداد ماشین آالت خط تولید میوه و سبزی خشک شده هم بیشتر است. برای کسب اطالعات دقیق تر از این خط،
می توانید به صفحه خط تولید میوه خشک شده مراجعه بفرما�د.

 کارگاه میوه
خشک کنی به

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633 تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dried-fruit-packaging-line/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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ترتیب چینش
ماشین آالت

1-دستگاه شستشو (گل گیر، انگل زدا، شستشو سوم) 
2-نوار استیل آب کشی 

3-هسته گیر (در صورت استفاده از محصول بدون
هسته استفاده از هسته گیر حذف می شود) 

4-اسالیسر 
5-دستگاه میوه خشک کن (تک کابین، دو کابین،

تونلی) 
6-دستگاه بسته بندی (دو توزین،4 توزین،6 توزین،12

توزین)

هزینه راه اندازي کارگاه میوه خشک کنی

با توجه به نوسانات بازار نمی توان دقیقًا هزینه های راه اندازی کارگاه میوه خشک کنی را برآورد کرد. برآورد
هزینه های راه اندازی نیاز به مشاوره به روز و آنالین دارد. توصیه می شود برای کسب اطالع از قیمت ها و
هزینه های به روز راه اندازی کارگاه میوه خشک کنی با شماره های بخش پشتیبانی و مشاوره رایگان بهفر ماشین

البرز تماس بگیرید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633 تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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

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.

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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 | مقاالت | 6ام دی, 1399 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

احسان کوثری

مدیر وبسایت

بیش از 7 سال است که کار سئو را به صورت حرفه ای دنبال کرده و نزدیک به 5 سال است که در زمینه تولید
محتوای اصولی و سئو شده فعالیت می کند. او در حال حاضر مدیر سایت مجموعه بهفر ماشین البرز است.

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

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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12ام آذر, 1399

17ام دی, 1399

دسته ها

دستگاه
بسته بندی ساشه

تک نفره

دستگاه بوجاری
حبوبات-

خطوط تولید (10) 

مقاالت (96) 

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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