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در میان سوپرمارکت ها انواع بسته بندی های رنگ ووارنگ و با پوشش ها و نامهای مختلف یافت می شود. این
بسته بندی ها عمدتًا از نوع سه طرف دوخت هستند. این بسته بندی توسط نوعی دستگاه بسته بندی

تمام اتوماتیک انجام می شود.

دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک در ظرفیت های مختلف (2 توزین،4 توزین و 6 توزین) طراحی و تولید
می شوند. سرعت این نمونه ماشین آالت با افزایش توزین یا کاپه بیشتر می شود. به زبان ساده نمونه 4 توزین

سرعت بیشتری به نسبت نمونه 2 توزین و نمونه 6 توزین سرعتی بیشتر از نمونه 4 توزین دارد.

اما به تازگی مجموعه بهفر ماشین اطلس البرز برای اولین بار دستگاه بسته بندی با ۱۲ توزین را طراحی و تولید
کرده است این ماشین اولین نمونه دستگاه بسته بندی ۱۲ توزین در سطح کشور شاید در سطح جهانی است.
سرعت بسته بندی این دستگاه به نسبت نمونه 2،4 و 6 توزین بسیار بیشتر بوده و توان وزن کشی باالتری هم

دارد.

در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز و به معرفی دستگاه بسته بندی ۱۲ توزین موازی  به صورت کامالً
تخصصی همراه باقیمت خرید معرفی خواهیم پرداخت…

معرفی دستگاه بسته بندي 12 توزین
موازي

1-دو تابلو برق هم زمان

این دستگاه مجهز به دو تابلو برق هوشمند است که وظیفه تقسیم نیروی الکتریکی را به عهده دارد این تابلو
برق ها که به قلب دستگاه هم مشهور هستند فرمان خود را از پی ال سی دستگاه می گیرد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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2-پی ال سی

پی ال سی یا مغز دستگاه وظیفه کنترل کلیه قسمت های دستگاه بسته بندی را به عهده دارد. نمونه 12 توزین
مجهز به plc 2 مجزا است.

3-دو موتور مجزا


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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برخالف نمونه های 2،4 و 6 توزین که مجهز به یک موتور هستند، این دستگاه مجهز به دو موتور مجزا است.
می توان گفت نمونه دستگاه بسته بندی دو توزین، از دو دستگاه بسته بندی شش توزین به هم چسبیده

تشکیل شده است.

4-دو باالبر

این دستگاه مجهز به دو باالبر z است که محصول را از مخزن اصلی ویبراتور به مخزن اصلی دستگاه منتقل
می کند. ارتفاع این باالبرها از باالبرهای نمونه های 2،4 و 6 بیشتر است. این دو باالبر قدرت و توانایی بیشتری

هم برای حمل باالبری محصول دارند.

5-دو مخزن مجزا

این دستگاه مجهز به دو مخزن مجزا است که هر یک از باالبرها مقدار مشخصی از محصول را به داخل این دو
مخزن می ریزند. باالبرها در سمت چپ و راست دستگاه قرارگرفته و محصول را از مخزن ویبره به مخازن اصلی

دستگاه منتقل می کنند.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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6-دوازده لودسل (توزین)

این دستگاه مجهز به دو سری ۶ توزین موازی است. این دو سری ۶ توزین به شکل موازی در مقابل همدیگر
قرارگرفته اند. این توزین ها (کاپه) وظیفه وزن کشی محصول را به عهده دارند.

7-دکل هاي دستگاه


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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این دستگاه مجهز به دو دکل مجزا است. بر روی این دکل ها رول بسته بندی قرار می گیرد. این رول به صورت
دستی و برای یک بار به دور یقگی پیچیده می شود.

8-یقگی دستگاه

این دستگاه مجهز به دو یقگی هست که رول دستگاه را از حالت مسطح به شکل پاکتی فرم می دهد.

9-اتوي عمودي و افقی


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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رول پیچیده شده و توسط دو اتوی عمودی و افقی، از پا�ن و پشت دوخته می شود. بسته بندی ما آماده ریزش
محصول است.

10-دوخت نهایی و قیچی دستگاه

پس از ریزش میزان برنامه ریزی شده از محصول، دوخت نهایی انجام شده و توسط یک قیچی از بدنه رول جدا
می شود.

11-نوار نقاله جلوي بسته بندي

محصول بسته بندی شده توسط نوار نقاله جلوی بسته بندی منتقل و بسته بندی نهایی (کارتنی) می شود. محصول
ما آماده عرضه به بازار فروش است.

مزایاي استفاده از دستگاه بسته بندي 12
توزین

1-انعطاف پذیري بیشتر

نمونه دستگاه های بسته بندی 2،4 و شش توزین تنها مجهز به یک الکتروموتور هستند. با بروز اشکال فنی در
این نمونه ماشین آالت، خط تولید متوقف شده و تا برطرف شدن مشکل فنی، دوباره راه اندازی نمی شود. اما این
دستگاه مجهز به دو الکتروموتور و دو تابلو برق است که در صورت بروز اشکال فنی دی یکی از قسمت ها،

دستگاه با نیمی از توان خودکار کرده و از متوقف شدن خط تولید جلوگیری می کند.

2-وزن کشی باال

وزن بسته بندی نمونه 12 توزین تقریبًا دو و نیم برابر بیشتر از نمونه های 2،4 و شش توزین است. نهایت توان
بسته بندی این نمونه ها تا وزن ۲ کیلوگرم است اما در نمونه ۱۲ توزین توان بسته بندی محصول تا وزن ۵ کیلوگرم

هم وجود دارد.
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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قیمت دستگاه بسته بندي 12 توزین

برای کسب اطالع از قیمت خرید دستگاه بسته بندی ۱۲ توزین به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه
کرده یا با بخش پشتیبانی تلفن پشتیبانی و مشاوره رایگان ما تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي 12
توزین

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/12-weighing-packing-machine/
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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.


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
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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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

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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