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دستگاه میوه شور یا دستگاه شستشو سبزی و میوه یکی از ماشین آالت ساخت مجموعه بهفر ماشین و
زیرمجموعه ماشین آالت خط تولید و بسته بندی سبزی خشک و سرخ شده است. دستگاه میوه شور در سه تا 5
مرحله انواع میوه و سبزی را باکیفیت باال شستشو می دهد. در این مطلب دستگاه میوه شور صنعتی این

مجموعه را با توضیحات کامل و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

مراحل شستشو دستگاه میوه شور

خط شستشو میوه متشکل از 3 تا 5 دستگاه میوه شور است. تعداد دستگاه های شستشو بسته به
استانداردهای بهداشتی شهر و منطقه موردنظر تع�ن می شود.

1-میوه شور گل گیر:

در این مرحله میوه در داخل وان دستگاه ریخته شده و کامالً گل گیری می شود. این دستگاه مجهز به یک پمپ
آب و یک موتور برای گردش باالبر مودوالر دستگاه است. این دستگاه نیاز به یک کمپرسور باد هم دارد. آب
درون دستگاه توسط پمپ آب به گردش آمده و به طور هم زمان هوا توسط کمپرسور باد و با فشار، وارد آب

می شود. این فرایند باعث ایجاد حباب شده و کیفیت مرحله گل گیری را افزایش می دهد.

این فرایند ضمن گل گیری بهتر، باعث حرکت میوه به سمت باالبر می شود. باالبر دستگاه میوه شور محصول گل
گیری شده را به مرحله بعدی شستشو منتقل می کند. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه

محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

شماره تماس و
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دستگاه شستشو گل
گیر

مشاهده صفحه محصول
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کلیه قطعات در تماس با آب دستگاه میوه شور از استیل مرغوب ساخته شده
اند.

2-دستگاه میوه شور دوم (انگل زدا):

کارکرد دستگاه شستشو دوم هیچ تفاوتی با دستگاه شستشو گل گیر ندارد. تنها تفاوت در استفاده از ماده انگل
زدا است که بسته به منطقه و شهر موردنظر و با استانداردهای بهداشتی سازمان بهداشت کشور تع�ن

می شود.به طور مثال در بعضی شهرها میزان آلودگی میوه و سبزی جات بیشتر است.

درنتیجه از مواد انگل زدای قوی تر و یا بیشتر در مراحل شستشو استفاده می شود. برای مشاهده توضیحات
کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

دستگاه شستشو انگل
زدا

شماره تماس و
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09360038633مشاهده صفحه محصول

3-دستگاه میوه شور سوم:

در این مرحله شستشو نهایی انجام شده و مواد شیمیایی و آلودگی های باقی مانده بر روی بدنه میوه پاک
می شود. سبزی شسته شده توسط نوار نقاله دستگاه به مرحله بعدی منتقل می شود. برای مشاهده توضیحات

کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر همین مطلب مراجعه بفرما�د.

دستگاه شستشو سوم
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4-دستگاه میوه شور یا آب کش:

در این مرحله از خط شستشو میوه محصول بر روی نوار استیل آب کشی ریخته می شود و با دوش های
تعبیه شده روی دستگاه، آب کشی نهایی می شود. محصول ما بعد از گذر از نوار استیل آب کشی فاقد هرگونه
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آلودگی شیمیایی یا باکتریایی است. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت، به صفحه محصول موردنظر در زیر
همین مطلب مراجعه بفرما�د.

نوار استیل اب کشی
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5-آبگیر سانتریفیوژ:

در مرحله پایانی و در صورت نیاز به خشک کردن بدنه میوه، می توان از یک دستگاه آبگیر سانتریفیوژ استفاده
کرد. این دستگاه با نیروی گریز از مرکز رطوبت را از بدنه میوه جدا می کند.

آبگیر سانتریفیوژ
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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.
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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
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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بدون ديدگاه | مقاالت | 30ام 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.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[تعداد: 1    میانگین: 5/5 ]

Rating Saved

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

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/fruit-washing-machine/#respond
mailto:?subject=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1&body=https://behfarmachine.com/fruit-washing-machine/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Ffruit-washing-machine%2F&description=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%0D%0A026-34725221%0D%0A09125883469%0D%0A09360038633%20%0D%0A%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%20%20%20%20%20%20%0D%0A%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA&media=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FAX-SAR-SAFHE-MAGHALE-DASTGAHE-MIVE-SHOOR.jpg
http://reddit.com/submit?url=https://behfarmachine.com/fruit-washing-machine/&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Ffruit-washing-machine%2F&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1&summary=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%0D%0A026-34725221%0D%0A09125883469%0D%0A09360038633%20%0D%0A%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%20%20%20%20%20%20%0D%0A%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://twitter.com/share?text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Ffruit-washing-machine%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Ffruit-washing-machine%2F&t=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://behfarmachine.com/packing-line-of-nuts-and-dried-fruits/
https://behfarmachine.com/spice-packing-line/
https://behfarmachine.com/fried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/dried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/potato-chips-production-line/
https://behfarmachine.com/beans-packing-line/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/fruit-dryer-machine/
https://behfarmachine.com/sache-machine/
https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/wp-content/uploads/2020/12/pdf-maghale-dastgahe-baste-bandi-sashe-tak-nafare.pdf


1/19/2021 دستگاه میوه شور | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/fruit-washing-machine/?preview_id=5296&preview_nonce=c6f05ab199&_thumbnail_id=5323&preview=true 10/11

مطالب مرتبط

ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

اخیرمحبوب 
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/wp-admin/profile.php
https://behfarmachine.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Ffruit-washing-machine%2F&_wpnonce=0e0779e03c
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/


1/19/2021 دستگاه میوه شور | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/fruit-washing-machine/?preview_id=5296&preview_nonce=c6f05ab199&_thumbnail_id=5323&preview=true 11/11

10ام آبان, 1398

17ام آبان, 1399

14ام دی, 1399

دسته ها

دستگاه
بسته بندی

دستگاه
بسته بندی

خشکبار

دستگاه شورکن
آجیل-

خطوط تولید (10) 

مقاالت (101) 

آدرس پستی:

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

پنجم.انتهای بن بست.شرکت
بهفر ماشین

026-34725221

info@behfarmachin.com

    

 

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

+

−

m 20
ft 50Leaflet | © OpenStreetMap contributors


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/nut-packing-machine/
https://behfarmachine.com/nut-packing-machine/
https://behfarmachine.com/nuts-salting-machine/
https://behfarmachine.com/nuts-salting-machine/
https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://www.instagram.com/behfar.machine.atlas.albrz/
https://twitter.com/home?utm_source=homescreen&utm_medium=shortcut
https://www.facebook.com/behfarmachine/notifications/
https://leafletjs.com/
https://openstreetmap.org/copyright

