
2/20/2021 دستگاه خشک کن میوه موز | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/banana-fruit-dryer/?preview_id=6368&preview_nonce=ac171dab97&_thumbnail_id=6679&preview=true 1/11

دستگاه خشک کن میوه موز

دستگاه خشک کن میوه موز دستگاه خشک کن میوه موز / مقاالت / صفحه اصلی

 مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دریافت
کاتالوگ

info@behfarmachine.com | تماس و مشاوره رایگان:09125883469

درباره ماخطوط تولیددستگاه بسته بندیدستگاه خشک کنبهفر ماشین البرز

دانلود کاتالوگمحصوالتوبالگتماس با ما حساب من


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/
mailto:info@behfarmachine.com
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
https://behfarmachine.com/about-us/
https://behfarmachine.com/contact-us/
https://behfarmachine.com/blog/
https://behfarmachine.com/shop/
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/my-account/
https://behfarmachine.com/cart/


2/20/2021 دستگاه خشک کن میوه موز | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/banana-fruit-dryer/?preview_id=6368&preview_nonce=ac171dab97&_thumbnail_id=6679&preview=true 2/11

دستگاه خشک کن میوه موز یکی از ماشین آالت خط تولید و بسته بندی میوه خشک شده بهفر ماشین اطلس
البرز است. این دستگاه انواع میوه، سبزی، را با سرعت باال و بهترین کیفیت رطوبت گیری می کند. باقدرت

می توان گفت گه موز پرطرفدارترین میوه استوایی محسوب می شود.

از موز خشک شده می توان به عنوان خشکبار و در کنار انواع آجیل هم استفاده کرد. موز خشک شده به عنوان
تنقالت بی ضرر برای کودکان هم قابل استفاده است. این میوه پرسود بدنه بسیار حساسی داشته و عمر کوتاهی

هم دارد با این روش عمر میوه موز به چندین برابر افزایش پیدا می کند.

دستگاه خشک کن میوه موز بهفر ماشین با روش رطوبت گیری حرارتی و با سرعت قابل قبول انواع مواد غذایی و
شیمایی را رطوبت گیری می کند. در این مطلب انواع دستگاه خشک کن موز این مجموعه را با توضیحات کامل و

قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه خشک کن میوه موز
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ماشین آالت خشک کن موز در سه مدل تک کابین،2 کابین و تونلی طراحی و
تولید می شوند…

1-دستگاه خشک کن میوه موز تک کابین:

این نمونه ماشین آالت از حرارت برای رطوبت گیری میوه هلو استفاده می کنند. دستگاه خشک کن موز تک کابین
مجهز به یک هیتر برقی، مشعل گازی و یا گازوئیلی است. گرمای غیرمستقیم این منبع حرارتی توسط یک فن به
کابین خشک کن منتقل شده و هوای گرم را به گردش درمیاورد. این حرارت از جهات مختلف به تکه های موز

برخورد کرده و آن ها را به صورت یکدست رطوبت گیری می کند.

این دستگاه مجهز به یک کابین است. داخل کابین یک قفسه با سینی های فلزی ضدزنگ قرار دارد. موزهای
اسالیس شده در سینی ها فلزی قفسه های کابین خشک کن چیده می شوند. قفسه ها قابلیت ورود و خروج

کشویی از کابین دستگاه رادارند. درب کابین دستگاه خشک کن بسته شده و فرایند رطوبت گیری آغاز می شود.

دمای داخل کابین توسط یک سنسور حساس به دما و رطوبت کنترل شده و نوسانات حرارتی کابین را کنترل
می کند. دقت این سنسور بسیار باال است. این قابلیت به اپراتور امکان کنترل زمان رطوبت گیری را داده و از

طرفی از سوختن و آسیب به اسالیسهای موز جلوگیری می کند.

این کابین مجهز به یک دریچه مخصوص خارج کردن رطوبت و دمای اضافی داخل کابین است. این دریچه بر
اساس نیاز مشتری می تواند به صورت دستی یا خودکار طراحی و تولید شود.

برای کسب اطالع از قیمت محصول و توضیحات تکمیلی، به فروشگاه بهفر ماشین مراجعه کرده و یا با بخش
پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.
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2-دستگاه خشک کن میوه موز دو کابین:

دستگاه خشک کن موز دو کابین بهفر ماشین همان نمونه تک کابین است که یک کابین اضافه دارد. این
دستگاه ظرفیت تولید بیشتری به نسبت نمونه دستگاه خشک کن تک کابین داشته و مناسب تولیدکنندگان با
ظرفیت تولید کم و متوسط است. دستگاه خشک کن بهفر ماشین قابلیت راه اندازی و کار با برق تک فاز یا 3 فاز

را دارد. ازاین رو در فضاهای خانگی و غیر صنعتی هم قابل استفاده است.

برای کسب اطالع از قیمت محصول و توضیحات تکمیلی به فروشگاه بهفر ماشین مراجعه کرده و یا با بخش
پشتیبانی و مشاوره آنالین ما تماس بگیرید.
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3-دستگاه خشک کن تونلی:

نمونه دستگاه میوه خشک کن تونلی تنها برای تولیدکنندگان بزرگ با حجم تولید باال توصیه می شود. این نمونه
خشک کن در دو مدل واگنی و نواری طراحی و تولید می شود. در ادامه تفاوت این دو مدل را توضیح خواهیم

دارد. خشک کن تونلی موز همانند نمونه های کابینی از نیروی حرارتی و برق تک فاز یا 3 فاز کار می کند.

تفاوت عمده این دستگاه در شکل ظاهری آن است. اما روش رطوبت گیری آن هیچ تفاوتی با نمونه های کابینی
ندارد. در نمونه های خشک کن کابینی، تکه های موز در جای خود ثابت هستند. اما در نمونه تونلی محصول در
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امتداد تونل و به آرامی حرکت کرده و خشک می شود. در فرایند رطوبت گیری هیچ وقفه ای وجود ندارد. همین
قابلیت ظرفیت تولید موز خشک شده را به میزان چشم گیری افزایش می دهد.

این دستگاه مجهز به چندین فن در داخل و خارج تونل است. فن های خارجی حرارت را به داخل تونل منتقل
کرده و فن های داخلی تونل، حرارت داخل دستگاه را یکدست می کنند. برای کسب اصالح از قیمت دستگاه
خشک کن تونلی و توضیحات تکمیلی به فروشگاه بهفر ماشین مراجعه کرده و یا با بخش پشتیبانی و مشاوره

آنالین ما تماس بگیرید.

انواع خشک کن میوه و سبزي تونلی:

1-خشک کن واگنی:

در این مدل واگن های قفس ای بر روی ریل داخل دستگاه به حرکت درآمده و تکه های موز را به آرامی خشک
می کنند.

2-خشک کن نواري:

در این نمونه دستگاه میوه خشک کن تونلی، از نوار به جای واگن استفاده می شود. محصول بر روی این نوارها
ریخته می شود. نوارهای دستگاه به چرخش درآمده و موز را در امتداد تونل به حرکت درمیاورند. در انتهای تونل

محصول کامالً رطوبت گیری شده است. 
برای کسب اطالعات کامل دستگاه خشک کن میوه موز، با پشتیبانی ما تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن
تونلی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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


2/20/2021 دستگاه خشک کن میوه موز | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/banana-fruit-dryer/?preview_id=6368&preview_nonce=ac171dab97&_thumbnail_id=6679&preview=true 6/11

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
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بدون ديدگاه | مقاالت | 2ام اسفند, 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!
[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

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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