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لوبیا سیاه یکی از تولیدات کشاورزی در دسته حبوبات است که بیشتر در کشورهای امریکای مرکزی و امریکای
التین مورداستفاده قرار می گیرد. خواصی در این نژاد لوبیا وجود دارد که شاید در نژاد لوبیا قرمز که محبوب ترین

نوع لوبیا در رژیم قضایی ایرانی است، یافت نشود.

استفاده از  لوبیا سیاه در غذاهای ایرانی جلوه ای خاص و شکلی زیبا به آن می دهد. دستگاه بسته بندی لوبیا
سیاه به عنوان یکی از ماشین آالت خط بسته بندی حبوبات وظیفه وزن کشی و بسته بندی انواع حبوبات را به

عهده دارد.

شرکت بهفر ماشین به عنوان متخصص در تولید انواع خطوط تولید و دستگاه های بسته بندی تمام اتوماتیک و
نیمه اتوماتیک، محصوالت خود  با تضمین کیفیت و ضمانت خدمات پس از فروش  به مشتریان عزیز ارائه

می دهد. در ادامه انواع دستگاه بسته بندی لوبیا سیاه را با توضیحات بیشتر و لینک خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه بسته بندي لوبیا سیاه

1-دستگاه بسته بندي توزین دار:

این نمونه ماشین از نوع تمام اتومات بوده و در دو مدل پنوماتیک و مکانیک طراحی و تولید می شود. نمونه
پنوماتیک با بدنه یک تکه و منبع برقی تک فاز گزینه بسیار خوبی برای مکان های غیر صنعتی و یا مشاغل کوچک
محسوب می شود. اما نمونه مکانیکی با حجم بیشتر و بدنه دوتکه از منبع برقی 3 فاز قدرت گرفته و ارتفاع

بیشتری دارد.

این نمونه مخصوص سوله های صنعتی مجهز به برق 3 فاز طراحی و تولیدشده است. دستگاه بسته بندی لوبیا
سیاه توزین دار در 4 ظرفیت تولید (2 توزین،4 توزین،6 توزین،12 توزین) تولید و سفارشی سازی می شود که با

افزایش کاپه های دستگاه، سرعت بسته بندی بیشتر می شود.

دستگاه بسته بندی لوبیا توزین دار محبوب ترین نمونه در میان صاحبان خط تولید حبوبات است. برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین تماس بگیرید.

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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ماشین آالت توزین دار

مشاهده صفحه محصول
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2-دستگاه بسته بندي کیسه پرکن:

این نمونه دستگاه های بسته بندی لوبیا سیاه مخصوص پر کردن کیسه ای انواع حبوبات و غالت است. البته
می توان برای پر کردن انواع کارتون هم از این دستگاه استفاده کرد. این ماشین آالت هم دقیقًا همانند نمونه های

توزین دار در دو مدل پنوماتیک و هیدرولیک تولید شده و قابلیت کارکرد با برق تک فاز و یا سه فاز رادارند.

دستگاه های کیسه پرکن در سه ظرفیت تک توزین، دو توزین و 4 توزین طراحی و تولید می شوند که نمونه تک
توزین نیمه اتومات، نمونه 2 توزین در دو مدل تمام و نیمه  اتومات و نمونه 4 توزین تنها در نمونه %100
اتوماتیک تولید می شود. برای کسب اطالع و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما در زیر همین مطلب

تماس بگیرید.

ماشین آالت کیسه
پرکن

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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مشاهده صفحه محصول

قیمت دستگاه بسته بندي لوبیا سیاه

با توجه به نوسانات بازار، بهترین گزینه برای کسب اطالع دقیق از هزینه ها و قیمت ماشین آالت، استعالم قیمت
به صورت تلفنی است. برای دریافت آخرین قیمت های محصوالت با شماره های پشتیبانی ما تماس بگیرید.

خواص لوبیا سیاه:

به غیراز فیبر و پروتئین که در کلیه نژادهای لوبیا یافت می شود، لوبیا سیاه خواص بی نظیر و منحصربه فردی دارد.
در ادامه خواص این دانه جادویی را بازگو می کنیم.

افزایش سالمت جنین
افزایش سالمت سیستم عصبی

درمان اختالالت جنسی
کنترل و کاهش قند خون

درمان و بهبود کیفیت گوارش
ضد سرطان

جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469 تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

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

تماس با ماقبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.

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
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dried-fruit-packaging-line/
https://behfarmachine.com/hot-onion-production-line
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بدون ديدگاه | مقاالت | 21ام 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

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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