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دستگاه ساشه قند رژیمی یکی از تولیدات مجموعه بهفر ماشین است که انواع قند مایع را در بسته بندی های
آماده زیر 100 گرم پک می کند. قند رژیمی از یک گیاه شبیه به نعناع به نام استویا گرفته می شود که 100 برابر قند

نیشکر شیرینی داشته و رژیمی هم هست.

قند مایع تقریبًا به شکل و شمایل عسل بوده و رقیق شده آن توسط دستگاه ساشه قند رژیمی بسته بندی
می شود. این دستگاه انعطاف پذیرترین دستگاه در صنعت بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی بوده و سوددهی

بسیار باالیی هم دارد.

دستگاه بسته بندی ساشه قیمت پا�ن تری به نسبت نمونه های دیگر دستگاه های بسته بندی داشته و هزینه
تأمین نگهداری کمی هم دارد. دستگاه ساشه قند رژیمی بهفر ماشین کامالً بومی سازی شده و از تولیدات تا
تعمیرات آن در داخل کشور انجام می شود. در ادامه انواع دستگاه ساشه قند رژیمی را با توضیحات کامل و

قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه ساشه قند رژیمی


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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1-دستگاه ساشه قند رژیمی یا دستگاه ساشه مایع:

این دستگاه متخصص در بسته بندی انواع مایعات شیمیایی و غذایی رقیق و غلیظ است. این دستگاه مجهز به
یکی مخزن مخصوص مایعات است که درب خروجی آن توسط یک جک پنوماتیک کنترل می شود. در هر بار
جک موردنظر درب مخزن را بازکرده و میزان مشخصی از قند مایع رژیمی برای بسته بندی به پا�ن ریزش

می کند.

این دستگاه مجهز به مانیتور کنترل رنگی فارسی و هوش مصنوعی است. دستگاه ساشه قند رژیمی قابلیت
سفارشی سازی برای کارکرد با بر تک فاز یا 3 فاز را دارد. این قابلیت امکان استفاده از این دستگاه را در مشاغل
خانگی فراهم می کند. دستگاه ساشه بهفر ماشین کامالً خودکار بوده و در فرایند بسته بندی نیازی به اپراتور

ندارد.

برای بسته بندی مایعات غلیظ نیاز به نصب یک المنت در داخل مخزن دستگاه وجود دارد. برای کسب اطالعات
دقیق تر می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه ما در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

دستگاه ساشه مایع

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

ماشین آالت ساشه بهفر ماشین قابلیت بسته بندی دو نوع پاکت ساشه (مدادی
و 3 طرف دوخت) رادارند.

2-دستگاه ساشه پودري:


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/liquid-sachet-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633


2/28/2021 دستگاه ساشھ قند رژیمی | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/dietary-sugar-sachet-machine/?preview_id=7055&preview_nonce=276477af9a&_thumbnail_id=7058&preview=true 4/10

این دستگاه نمونه دیگری از تولیدات ساشه بهفر ماشین است که مخصوص بسته بندی انواع مواد پودری یا
گرانولی دانه ریز طراحی و تولید میشود. از تولیدات این دستگاه می توان به بسته بندی زیر 100 گرم انواع شکر
رژیمی، انواع نمک و سماق تک نفره اشاره کرد. نحوه کارکرد این دستگاه و سیستم برنامه ریزی آن تا حدی با

دستگاه بسته بندی ساشه مایع متفاوت است.

مخزن دستگاه مخصوص مواد پودری طراحی شده و به جای جک، مجهز به یک ماردون است که محصول را به
جلو و بیرون مخزن هدایت می کند. برای کسب اطالعات کامل می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره

رایگان مجموعه بهفر ماشین در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

ماشین آالت ساشه مطابقت کامل با استانداردهای بهداشتی کشوری و بین
المللی را داند.

قیمت دستگاه ساشه قند رژیمی

برای کسب اطالع از قیمت خرید دستگاه ساشه آب لیمو با شماره های پشتیبانی و مشاروه رایگان در زیر همین
مطلب تماس بگیرید.

ماشین آالت ساشه
شماره تماس و
مشاوره رایگان


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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مشاهده صفحه محصول

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.

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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3-آزمودن کیفیت

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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بدون ديدگاه | مقاالت | 10ام اسفند, 1399 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
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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.
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