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بسته بندی نیمه اتوماتیک به نوعی از بسته بندی اطالق می شود که در فرایند بسته بندی احتیاج به یک یا دو
اپراتور وجود داشته باشد. اما در مقابل دستگاه بسته بندی تمام اتومات در مراحل بسته بندی به هیچ عنوان به

اپراتور احتیاج نداشته و در اغلب موارد سرعت بسته بندی باالتری هم دارد.

نمونه ماشین آالت بسته بندی نیمه اتوماتیک بیشتر برای پر کردن کیسه و بسته بندی های دستی با وزن باال
استفاده می شوند. اما برای بسته بندی های سلفونی محصوالت وزن پا�ن (بین ۲ تا ۵ کیلوگرم) از نمونه های
تمام اتوماتیک استفاده می شود. دستگاه های بسته بندی نیمه اتومات نسبت به نمونه های تمام اتومات کاربری

ساده تری داشته و به صرفه تر هستند.

 در مقابل نمونه های تمام اتوماتیک از استانداردهای بهداشتی باالتر و سرعت بیشتری برخوردارند. در این مطلب
انواع دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک و تمام اتومات شرکت بهفر ماشین البرز را با توضیحات کامل و قیمت

خرید معرفی خواهیم کرد.

1- ماشین آالت بسته بندي تمام اتومات توزین دار

این نمونه ماشین آالت از نوع تمام اتومات این مجموعه بوده و در چهار مدل دو توزین، چهارتوزین،6 توزین و ۱۲
توزین طراحی و تولید می شوند. با افزایش تعداد توزین ها، سرعت بسته بندی هم افزایش پیدا می کند. در نمونه
۲، ۴ و شش توزیع، قدرت بسته بندی تا وزن ۲ کیلوگرم بوده و در نمونه ۱۲ توزین این وزن تا ۵ کیلوگرم هم

افزایش پیدا می کند.

ماشین آالت بسته بندی تمام اتومات مخصوص بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی گرانولی (دانه بندی شده)
هستند. این نمونه ماشین آالت در فرایند بسته بندی به هیچ عنوان احتیاج به اپراتور نداشته و با یک بار

برنامه ریزی به صورت کامالً خودکار شروع به کار می کنند.

ماشین آالت توزین دار
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2- ماشین آالت بسته بندي تمام اتومات و
نیمه اتوماتیک کیسه پرکن

این نمونه ماشین آالت در سه مدل تک توزین، دو توزین و چهار توزین طراحی و تولید می شوند. نمونه تک
توزین از نوع بسته بندی نیمه اتومات است. و نمونه دو توزین در دو مدل نیمه اتوماتیک و بسته بندی

تمام اتوماتیک طراحی و تولید می شوند. اما در نمونه ۴ توزین، دستگاه کامالً اتوماتیک است.

در نمونه تک توزین اپراتور با نگاه داشتن کیسه در زیر نازل و فشردن پدال، میزان مشخصی از محصول را داخل
کیسه می ریزد. نمونه دستگاه بسته بندی کیسه پرکن دو توزین نیمه اتومات هم به همین شکل عمل می کند. البته

در نمونه دو توزین دستگاه مجهز به دو توزین یا کاپه است که سرعت بسته بندی را افزایش می دهد.

سرعت بسته بندی در نمونه ماشین آالت بسته بندی نیمه اتومات، ارتباط مستقیم
با سرعت اپراتور دستگاه دارد.
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3- ماشین آالت بسته بندي تمام اتوماتیک ساشه

این نمونه ماشین آالت برای بسته بندی انواع بسته های وزن پا�ن زیر صد گرم به کار می روند. به طور مثال برای
بسته بندی سس های تک نفره یا آب لیموهای یک بارمصرف. این ماشین آالت سرعت بسته بندی بسیار باالیی
داشته و قیمت مناسبی هم دارند. دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک ساشه در دو مدل ساشه پودری و ساشه

مایع تولید و به فروش می رسد.

نمونه ساشه پودری مخصوص بسته بندی محصوالت پودری یا گرانولی دانه ریز و نمونه ساشه مایع مخصوص
بسته بندی انواع مواد غذایی و شیمیایی مایع غلیظ و رقیق است.

ماشین آالت ساشه
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این دستگاه مخصوص بسته بندی انواع مواد غذایی و شیمیایی پودری طراحی و تولیدشده است. دستگاه
بسته بندی پودری کامالً اتوماتیک بوده و در فرایند بسته بندی احتیاجی به اپراتور ندارد. این دستگاه با یک بار

برنامه ریزی انواع مواد پودری شیمیایی و غذایی را دربسته بندی های سلفونی، آلومینیومی…پک می کند.

دستگاه بسته بندي
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5- دستگاه بسته بندي نیمه اتوماتیک قوطی پرکن

این دستگاه مخصوص پر کردن مواد غذایی و شیمیایی در داخل قوطی است. دستگاه بسته بندی قوطی پرکن از
نمونه ماشین آالت نیمه خودکار این مجموعه محسوب می شود. البته این دستگاه بدون دخالت دست و به صورت
کامالً اتوماتیک قوطی های پالستیکی و فلزی رو پر می کند. اما در فرایند چیدن این قوطی ها و درب زنی آن ها

نیاز به یک اپراتور وجود دارد.

دستگاه قوطی پر کن
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قیمت انواع دستگاه بسته بندي
تمام اتومات و نیمه اتومات

برای کسب اطالعات دقیق تر از قیمت دستگاه های بسته بندی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک مجموعه بهتر
ماشین البرز می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان این مجموعه در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

ماشین آالت بسته بندي
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چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید

تماس با ماقبل از خرید به صورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنمایی ها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه می شود.
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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.

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
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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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

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

شما برای رای دادن باید وارد شوید
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