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با توجه به افزایش استفاده از میوه و سبزی های خشک شده ،میزان محبوبیت دستگاه خشک کن هرروز رو به
افزایش است .میوه خشک شده یکی از محبوب ترین خوراکی ها در مهمانی ها محسوب شده و به نسبت

محصوالت غذایی آماده مثل چیپس و پفک سالم تر بوده و تنوع بیشتری هم دارد.

از طرفی استفاده از سبزی های خشک شده در زندگی شهری هرروز رو به افزایش است سبزی های خشک شده
دوام بسیار بیشتری به نسبت سبزی های خردشده ،فریز شده یا سرخ شده دارد. عالوه بر ماندگاری سبزی های

خشک شده، خواص سبزیجات خشک شده از دست نخواهد رفت.

در این مطلب در آکادمی بهفر ماشین اطلس البرز 10 سؤال عمده خریداران دستگاه خشک کن میوه و همچنین
انواع دستگاه خشک کن را با توضیحات کامل فنی و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد.همچنین ماشین آالت
وابسته دستگاه خشک کن همچون اسالیسر ،دستگاه بسته بندی و ماشین آالت شستشو را به شما معرفی

می کنیم…
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10 سؤال عمده خریداران دستگاه
خشک کن میوه

1- ظرفیت دستگاه

عمده ترین سؤالی که خریداران دستگاه خشک کن از خود می پرسند، ظرفیت این ماشین آالت است .خشک کن ها
با ظرفیت های مختلف طراحی و تولید می شوند .نمونه های کوچک تر مناسب برای مشاغل خانگی و کارگاهی و

نمونه های با ظرفیت باال ساخته شده برای کارخانه های بزرگ تولیدکننده میوه و سبزی خشک شده هستند.

به طور مثال نمونه های تک کابین ماشین آالت خشک کن برای مشاغل کوچک و نوپا محسوب می شوند.
نمونه های دو کابین برای مشاغل متوسط رو به باال و خشک کن های تونلی برای کارخانه های بزرگ تولیدکننده
انواع مواد غذایی و شیمیایی خشک شده.برای کسب اطالعات کامل تر از انواع دستگاه خشک کن می توانید به

مقاله دستگاه خشک کن بفرما شین البرز مراجعه کنید.

2- سوخت مصرفی دستگاه خشک کن

دومین و یکی از مهم ترین سؤاالتی است که خریداران دستگاه خشک کن و کارآفرینان از خود می پرسند، نوع
سوخت مصرفی ماشین آالت خشک کن است.این سؤال بسیار حائز اهمیت بوده و میزان انعطاف پذیری دستگاه

را مشخص می کند.

این دستگاه می تواند بر اساس 3 نوع سوخت(گازوئیل،گاز،برق)سفارشی سازی شود.نمونه های گازی برای مشاغل
نزدیک به منابع گاز شهری بهترین گزینه محسوب می شوند. نمونه های گازوئیلی برای مکان هایی که دسترسی به

گاز شهری وجود نداشته باشد گزینه خوبی است .

نمونه برقی هم برای مناطق دورافتاده که دسترسی به گازهای فسیلی امکان پذیر نیست استفاده می شود. برای
کسب اطالعات بیشتر با بخش مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین این تماس بگیرد.

3- جنس بدنه دستگاه خشک کن
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جنس بدنه دستگاه از ورق آهن یا گالوانیزه ساخته شده که بر اساس نیاز مشتری سفرشی سازی می شود . بدنه
دستگاه بارنگ کورهای پودری پوشانده می شود. این نوع رنگ به نسبت نمونه رنگ های تینری و روغنی در

مقابل حرارت و ضربه مقاومت بیشتری داد.

4- جنس سینی دستگاه خشک کن

سینی های داخل کابین از ورق های فلزی ضدزنگ ساخته شده است.بر اساس نیاز مشتری می توان بر روی
سینی ها یک الیه توری از جنس پلی اتیلن قرارداد.این توری از چسبیدن محصول به بدنه سینی جلوگیری می کند.

5- ابعاد دستگاه خشک کن

یکی دیگر از سؤال های متداولی که خریداران دستگاه خشک کن میوه از خود می پرسند ،ابعاد دستگاه است.ابعاد
ماشین آالت خشک کن از استانداردهای خاصی برخوردار است. اما می تواند بر اساس نیاز و خواسته مشتری تا

حدی سفارشی سازی شود.

نمونه های تک کابین و دو کابین ابعاد کوچکی داشته و تقریبًا به اندازه یک یخچال تک اتاقک یا ساید بای ساید
است. اما نمونه تونلی حجم و ظرفیت بیشتری داشته و مناسب برای کارخانه های و سوله های بزرگ است.
نمونه های خشک کن های خانگی هم که حجم بسیار کمی داشته و به اندازه یک مایکروفر هستند. برای کسب

اطالعات دقیق تر با شماره پشتیبانی مجموعه ما تماس بگیرید.
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6- عایق حرارتی دستگاه خشک کن

ماشین آالت خشک کن حرارت بسیار زیادی تولید می کنند. این حرارت باید به نحوی کنترل شود تا میزان پرتی
حرارت و مصرف انرژی را به حداقل برساند.کابین ماشین آالت خشک کن توسط پشم سنگ مرغوب عایق بندی

می شود.

7- دستگاه خشک کن قابلیت رطوبت گیري چه
محصوالتی دارد؟

سؤال متداول خریداران دستگاه خشک کن این است که ماشین آالت خشک کن قابلیت رطوبت گیری چه
محصوالتی رادارند؟دستگاه خشک کن مجموعه بهفر ماشین اطلس البرز انعطاف پذیر بسیار زیادی داشته و
به راحتی قابل تغ�ر کاربری است. این ماشین آالت انواع مواد غذایی و شیمیایی را به راحتی رطوبت گیری می کنند

.کسب اطالعات بیشتر در بخش پشتیبانی مجموعه بفرما�د.

8- میزان خروجی دستگاه

در فرایند رطوبت گیری حجم محصول کاهش پیدا می کند. به طور میانگین هر ۱۰ کیلوگرم محصول تازه یک
کیلوگرم محصول خشک شده به ما تحویل می دهد.این یعنی برای تولید روزانه ۱۰۰ کیلوگرم محصول باید هزار
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کیلوگرم مواد اولیه داشته باشیم.

9- آیا با برق تک فاز هم می توان دستگاه را راه اندازي
کرد؟

نمونه خشک کن های بهفر ماشین اطلس البرز قابلیت سفارش سازی بر اساس برق تک فاز و سه فاز رادارند این
قابلیت انعطاف پذیری دستگاه خشک کن را به میزان زیادی افزایش می دهد. قابلیت استفاده از برق تک فاز

امکان استفاده از این نوع ماشین آالت را در مکان های غیر صنعتی و خانگی هم فراهم می کند .

10- چگونه دستگاه را راه اندازي کنم

نیازی که خریداران دستگاه خشک کن به آن دارند نحوه راه اندازی دستگاه است. راه اندازی دستگاه خشک کن
کابینی بسیار ساده بوده و نیاز به علم و آموزش زیادی ندارد. اما در نمونه تونلی و صنعتی احتیاج به اپراتور
آموزش دیده وجود دارد. تکنسین های مجموعه بفرما�ن اطلس البرز در زمان تحویل و راه اندازی دستگاه ،کلیه

آموزش های راه اندازی را به مشتریان محترم ارائه می دهند.

من هنوز به صورت کامل جواب سؤاالت خود را
دریافت نکرده ام

برای کسب اطالعات بیشتر و قیمت به روز ماشین آالت خشک کن مجموعه بفرما�د البرز می توانید با شماره های
پشتیبانی و مشاوره رایگان این مجموعه در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

ماشین آالت خشک کن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633
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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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک



2/6/2021 سوال مھم خریداران دستگاه خشک کن میوه | بھفر ماشین 10

https://behfarmachine.com/10-important-questions-for-buyers-of-fruit-dryers/?preview_id=6099&preview_nonce=5a6750151e&_thumbnail_id=6253&… 9/12

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

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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