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دستگاه ساشه فلفل یا دستگاه بسته بندی ساشه فلفل پودری یکی از تولیدات اقتصادی شرکت بهفر ماشین البرز
است. دستگاه ساشه فلفل بسیار کم هزینه و کم جا بوده و ابعادی کمتر از یک کمد دیواری دارد. این دستگاه
به راحتی در هر مکان مجهز به برق تک فاز و یا 3 فاز قابل راه اندازی است. دستگاه ساشه فلفل آلودگی صوتی

پا�نی داشته و در مکان های مسکونی هم قابل راه اندازی است.

فلفل سیاه یکی از 5 ادویه محبوب سفره ایرانی محسوب می شود که در انواع بسته بندی و به صورت پودری یا
دانه ای به فروش می رسد. بسته بندی ساشه فلفل در رستوران ها و فست فودها بسیار کاربرد داشته و راحتی در

استفاده را افزایش داده و میزان هدر رفت فلفل را هم به حداقل می رساند.

اگر به بسته های کوچک کاغذی یا سلفونی زیر 100 گرم فلفل توجه کرده باشید، با نمونه تولیدات دستگاه ساشه
فلفل هم آشنایی دارید. در این مطلب انواع دستگاه ساشه فلفل را با توضیحات و قیمت خرید معرفی خواهیم

کرد…

معرفی دستگاه ساشه فلفل سیاه

این نمونه دستگاه، مخصوص بسته بندی انواع مواد پودری و گرانولی دانه ریز است. دستگاه ساشه فلفل سرعت
باالیی داشته و کار با آن بسیار ساده است. ابعاد این دستگاه بسیار کوچک بوده و وزن پا�نی هم دارد. 

دستگاه ساشه فلفل قابل برنامه ریزی بوده و تمام اتوماتیک است.

پی ال سی یا هوش مصنوعی با یک بار برنامه ریزی به صورت کامالً خودکار به دستگاه فرمان بسته بندی را
می دهد. بعد از برنامه ریزی دیگر نیازی به اپراتور و نیروی انسانی وجود ندارد. خطای وزن کشی این دستگاه کمتر

از یک گرم بوده و دقت بسیار باالیی دارد.

یکی دیگر از مزایای دستگاه ساشه فلفل استفاده از چرخ است. وجود چرخ در این ماشین محبوب امکان
جابه جایی و انعطاف پذیری آن را به شکل چشم گیری افزایش می دهد. این قابلیت امکان جابه جایی و

انعطاف پذیری خط تولید فلفل بسته بندی شده را سرعت می بخشد.

امکان استفاده از برق تک فاز و چرخ، دستگاه ساشه فلفل را تبدیل به یکی از بهترین گزینه ها برای مشاغل
خانگی و کارگاهی کرده است. این دستگاه به هیچ عنوان نیازی به ماشین آالت وابسته نداشته و خود به عنوان
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یک خط تولید کامالً مستقل عمل می کند.برای کسب اطالع دقیق تر می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره
رایگان بهفر در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

 دستگاه ساشه را در 3 مدل ساشه پودری ، ساشه مایع و ساشه گرانولی طراحی
و تولید می کنند.

دستگاه ساشه مایع

این دستگاه نمونه دیگری از ماشین آالت ساشه است که مخصوص بسته بندی محصوالت شیمیایی و غذایی
مایع طراحی شده است. دستگاه ساشه مایع  قابلیت بسته بندی وزن پا�ن انواع مایعات غلیظ و رقیق را دارد.

تفاوت دستگاه ساشه مایع با دستگاه ساشه فلفل در نوع مخزن  و روش برنامه ریزی آن است.

برای کسب اطالع دقیق تر می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان بهفر در زیر همین مطلب تماس
بگیرید.

دستگاه ساشه مایع
شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221
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09125883469مشاهده صفحه محصول

09360038633

خواص فلفل

فلفل در انواع اقسام پودری سیاه و قرمز و یا دلمه ای و کبابی کشت و برداشت می شود. فلفل قرمز، سفید و یا
سیاه ازنظر خواص بسیار به یکدیگر شبیه هستند. استفاده از فلفل محاسن خود را دارد. اما استفاده بیش ازحد
این ادویه گرم می تواند تأثیر معکوس و نتایج منفی جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در ادامه به محاسن

و مضرات این ادویه محبوب خواهیم پرداخت.

فواید استفاده از فلفل:

• جوان سازی پوست 
• درمان جوش و آکنه 

• درمان بیماری پوستی پسوریازیس
• افزایش رشد مو 

• کاهش وزن 
• مفید برای سرماخوردگی 

• مفید برای بیماران دیابتی 
• درمان کبد چرب 
• درمان فشارخون 

• مفید برای بیماری های آرتروز و روماتیسم

خطرات استفاده از فلفل:

استفاده بیش ازحد فلفل می تواند مضراتی را به همراه داشته باشد.

• مضر برای بیماران مبتالبه هموروئید 
• تحریک معده و استفراغ
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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

فاصله ما با شما یک کلیک
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بدون ديدگاه | مقاالت | 25ام 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.

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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19ام آبان, 1399

23ام آذر, 1399

17ام دی, 1399

دسته ها

دستگاه
بسته بندی ادویه

کینوا چیست؟

دستگاه بوجاری
حبوبات-

خطوط تولید (10) 

مقاالت (135) 

آدرس پستی:

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

پنجم.انتهای بن بست.شرکت
بهفر ماشین

026-34725221

info@behfarmachin.com
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