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تولیدکنندگان کوچک انواع مواد غذایی و شیمیایی بسته بندی شده همواره با مشکل ارتفاع در دستگاه بسته بندی
مواجه بودند. این نمونه ماشین آالت قابلیت کارکرد در مکان های با سقف کوتاه را نداشتند. ازاین رو هزینه های

سوله و مکان های صنعتی به تولیدکنندگان کوچک تحمیل می شد.

محدودیت دیگر این نمونه ماشین آالت بسته بندی استفاده از برق 3 فاز بود. همین محدودیت قابلیت استفاده
در مکان های غیر صنعتی را دوچندان می کرد. ارتفاع باال و منبع تغذیه سه فاز، ماشین آالت بسته بندی را صد در

صد صنعتی کرده و امکان استفاده در مشاغل خانگی و کارگاهی را از بین می برد.

اما در یک ابتکار مجموعه بهفر ماشین البرز با تولید نوعی از دستگاه بسته بندی، این مشکل را برای همیشه حل
کرد. در ادامه به نحوه کار دستگاه بسته بندی پنوماتیک و چگونگی رفع محدودیت ها این ماشین خواهیم

پرداخت…

معرفی دستگاه بسته بندي پنوماتیک:

ارتفاع زیاد:

همان طور که بیان شد دستگاه های بسته بندی قدیمی ارتفاع زیادی داشتند. درنتیجه تنها در سوله ها
قابل راه اندازی بودند. اما دستگاه بسته بندی پنوماتیک با کاهش قطعات مکانیکی و جایگزین کردن یک جک
پنوماتیک (بادی) توانسته است تا ارتفاع دستگاه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. با این ابتکار امکان

استفاده از این ماشین بسته بندی در مکان های سقف کوتاه وجود دارد.

با این دستگاه از هزینه های باالی خرید و یا اجاره سوله رهایی پیدا می کنید. کسب اطالع و مشاوره رایگان در
زیر همین مطلب.

ماشین آالت بسته بندی پنوماتیک بهفر ماشین البرز در نمونه های 2،4،6و 12
توزین طراحی و تولید میشوند.
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ماشین آالت بسته بندي

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

منبع الکتریکی:

ماشین آالت بسته بندی مکانیک از برق 3 فاز استفاده می کنند. در مشاغل خانگی و کارگاهی کوچک امکان
استفاده از برق 3 فاز وجود ندارد. اما در دستگاه بسته بندی پنوماتیک با تغ�ر تابلو برق و نوع الکتروموتور خود
از 3 فاز به تک فاز این محدودیت کامالً برطرف شده است. برای کسب اطالعات دقیق تر و مشاوره رایگان با

بخش پشتیبانی ما تماس گرفته یا به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

ماشین آالت بسته بندي

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633
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آیا دستگاه بسته بندي پنوماتیک از
نمونه مکانیک ضعیف تر است؟

حال در میان خریداران این سؤال پیش میاید که توان این دو دستگاه چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ آیا با استفاده
از قطعات هماهنگ با برق تک فاز، کارایی و سرعت دستگاه کاهش پیدا نمی کند؟…خوشبختانه تغ�رات فنی در

دستگاه بسته بندی پنوماتیک هیچ تأثیری بر راندمان کاری دستگاه نخواهد گذاشت.

این دستگاه نمونه بهینه شده دستگاه بسته بندی پنوماتیک است و هیچ تفاوتی در کارایی و قدرت این دو مدل
وجود ندارد.

دستگاه بسته بندی پنوماتیک از نمونه تمام اتوماتیک بوده و در فرایند بسته بندی
نیازی به اپراتور ندارد.

قیمت دستگاه بسته بندي پنوماتیک

برای کسب اطالع از قیمت خرید دستگاه بسته بندی پنوماتیک و هیدرولیک با بخش پشتیبانی و مشاوره رایگان
مجموعه بهفر ماشین تماس بگیرید.

ماشین آالت بسته بندي
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محصوالت قابل بسته بندي با دستگاه بسته بندي
پنوماتیک

1-بسته بندی انواع حبوبات(نخود،لپه،ماش،لوبیا،عدس..)

2-بسته بندی انواع غالت(گندم،جو،برنج…)

3-بسته بندی انواع آجیل و خشکبار(پسته،بادام،تخمه،انواع میوه خشک شده….)

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.



فاصله ما با شما یک کلیک



1/23/2021 دستگاه بستھ بندی پنوماتیک | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/pneumatic-packing-machine/ 6/11

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.

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

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
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بدون ديدگاه | مقاالت | 2ام بهمن, 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

ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as

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

شما برای رای دادن باید وارد شوید
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