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ساالنه نزدیک به یک چهارم تریلیون دالر چوب بستنی از چین وارد بازار ایران می شود. این خروج عرض
سرسام آور می تواند به راحتی در داخل ایران باقی مانده و اشتغال زایی خوبی هم به همراه داشته باشد. تولید

چوب بستنی به هیچ عنوان صنعت پیچیده و پرهزینه ای نبوده و با خود سود سرشاری هم به همراه دارد.

چوب بستی در ابتدا رطوبت باالیی داشته و قابل استفاده در کارخانه جات تولید بستنی نیست. یکی از
ماشین آالت خط تولید چوب بستنی، دستگاه خشک کن حرارتی است که توسط مجموعه بهفر ماشین طراحی و
تولید می شود. در این مطلب انواع دستگاه خشک کن چوب بستنی این مجموعه را با توضیحات و قیمت خرید

معرفی خواهیم کرد…

معرفی انواع دستگاه خشک کن چوب
بستنی
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ا-دستگاه خشک کن تک کابین:

این دستگاه مجهز به یک اتاقک بوده عایق بندی شده با پشم سنگ است. کابین خشک کن تک کابین چوب
بستنی مجهز به قفسه های سینی دار بوده که چوب های بستنی مرطوب بر روی این سینی ها پخش شده و با

نیرویی حرارتی حاصل از مشعل گازی یا گازوئیلی دستگاه خشک می شوند.

البته این دستگاه قابلیت سفارشی سازی با منبع حرارتی برقی (المنت) را هم دارد. این تنوع در استفاده از منبع
حرارتی امکان استفاده از دستگاه خشک کن چوب بستنی را در هر شرایطی فراهم می کند. این دستگاه قابلیت

رطوبت گیری انواع مواد غذایی و شیمیایی را داشته و کاربری آن بدون صرف هیچ هزینه ای قابل تغ�ر است.

حرارت غیر حاصل از مشعل یا المنت توسط یک فن سانتریفیوژ به کابین منتقل شده و چوب های بستنی را
رطوبت گیری می کند.این دستگاه با حجم و قیمت پا�نی که دارد، مناسب ترین گزینه برای مشاغل کوچک
محسوب می شود. برای کسب مشاوره رایگان و توضیحات بیشتر با شماره تلفن های پشتیبانی مجموعه بهفر

ماشین تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن تک
کابین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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2-خشک کن دو کابین:

این نمونه خشک کن چوب بستنی تفاوت چندانی با نمونه تک کابین ندارد. تنها تفاوت در حجم بیشتر دریافت
محصول است. دستگاه خشک کن چوب بستنی مجهز به دو کابین رطوبت گیر و دو قفسه سینی مجزا است. این
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نمونه مناسب مشاغل با حجم تولید متوسط است. کسب اطالعات بیشتر در صفحه محصول.

دستگاه خشک کن دو
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3-دستگاه خشک کن تونلی:

دستگاه خشک کن چوب تونلی بزرگ ترین و قدرتمندترین نمونه از ماشین آالت خشک کن مجموعه بهفر ماشین
محسوب می شود. طول این دستگاه بر اساس نیاز تولیدکننده و حجم تولید چوب بستنی سفارشی سازی
می شود. این دستگاه بهترین گزینه برای خشک کردن چوب بستنی محسوب می شود. دستگاه خشک کن تونلی

مجموعه بهفر ماشین در دو مدل ریلی و واگنی طراحی و تولید می شود.

توضیح در مورد تفاوت کاربری این دو مدل خشک کن تونلی تخصصی بوده و نیاز به مشاوره حضوری یا تلفنی
دارد. مشاوران مجموعه بهفر ماشین همه روز و در ساعات اداری پاسخگوی مشتریان عزیز هستند. برای کسب

اطالعات دقیق تر هم می توانید به صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کنید.

دستگاه خشک کن
تونلی
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مشاهده صفحه محصول

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.

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
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قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.

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
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بدون ديدگاه | مقاالت | 13ام 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
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