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دستگاه ساشه به لیمو یکی از تولیدات مجموعه بهفر ماشین اطلس البرز است که می تواند در انواع خطوط تولید
و بسته بندی چای و دم نوش مورداستفاده قرار بگیرد. دستگاه ساشه به لیمو یک ماشین ارزان قیمت با

انعطاف پذیری باال است.

این دستگاه می تواند در انواع بسته بندی های مواد غذایی و شیمیایی وزن پا�ن هم استفاده شود. به طور مثال
انواع نسکافه یا شامپوهای تک نفره. این نمونه دستگاه بسته بندی به عنوان یک خط تولید کامالً مستقل هم

قابل استفاده است.

تصور کنید که ساشه به لیمو را توسط این دستگاه و در گوشه ای از اتاق منزل مسکونی راه اندازی کرده و کسب
درامد کنید. شرکت بهفر ماشین البرز انواع دستگاه ساشه مخصوص مواد پودری، گرانولی دانه ریز و یا مایعات را
با بهترین کیفیت در رنک جهانی طراحی و تولید می کند. در ادامه انواع دستگاه ساشه به لیمو این مجموعه را با

توضیحات و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

گیاه به لیمو


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/wp-content/uploads/2021/02/pdf-katalog-nahaii_AntiCopy_compressed.pdf
https://behfarmachine.com/sache-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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انواع دستگاه ساشه به لیمو

1-دستگاه ساشه به لیمو یا دستگاه ساشه پودري:

این نمونه ماشین مخصوص بسته بندی انواع مواد پودری یا گرانولی دانه ریز غذایی و شیمیایی است. این
دستگاه پودر برگ به لیمو را دربسته های ساشه زیر 100 گرم پک می کند. ساشه پودری مجهز به یک ماردون در

مخزن خود بوده که به راحتی به لیمو را به جلو هدایت کرده و ون کشی می کند.

نحوه کارکرد این دستگاه با نمونه ساشه مایع شباهت زیادی دارد. اما سیستم برنامه ریزی آن تا حدی با دستگاه
بسته بندی ساشه مایع متفاوت است.برای کسب اطالعات کامل می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره

رایگان مجموعه بهفر ماشین از ساعات 7 تا ساعت 20 در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

ماشین آالت ساشه بهفر ماشین قابلیت بسته بندی انواع سلفونهای
نایلونی،OPP… رادارند.

2- دستگاه ساشه مایع:


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/powder-sachet-machine/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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این دستگاه نمونه دیگری از ماشین االت ساشه بهفر ماشین است که مخصوص بسته بندی مایعات غذایی و
شیمیایی رقیق و غلیظ است. مخزن دستگاه ساشه مایع مخصوص مایعات طراحی شده که درب ریزش محصول
توسط یک جک برقی بادی (پنوماتیک) کنترل می شود. این دستگاه مجهز به  هوش مصنوعی (پی ال سی و

hmi) بوده که کنترل اصلی قطعات الکتریکی و مکانیک دستگاه را به عهده دارد.

دستگاه ساشه خودکار بوده و با یک بار برنامه ریزی به صورت کامالً اتوماتیک شروع به کار می کند. دستگاه ساشه
به لیمو قابلیت کار با برق تک فاز و یا 3 فاز را داشته و می تواند بر اساس نیاز و خواست مشتری کامالً

سفارشی سازی شود.

در زیر پایه های این دستگاه میتوان از چرخ هم استفاده کرد.وجود چرخ در دستگاه ساشه،جابه جایی این
دستگاه را سهولت بخشیده انعطاف پذیری  خط تولید را افزایش میدهد. ماشین آالت ساشه مایع و پودری بهفر
ماشین اطلس البرز قابلیت بسته بندی دو نوع بسته (مدادی و 3 طرف دوخت) را دارند. برای کسب اطالعات
دقیق تر می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه ما از ساعات 8 صبح تا 7 بعد از ظهر در زیر

همین مطلب تماس بگیرید.

دستگاه ساشه مایع

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

کلیه قطعات در تماس با به لیمو از استیل مرغوب ساخته شده است.این دستگاه
همانند نمونه ها چای نپتون استفاده از به لیمو را سهولت میبخشد.

قیمت دستگاه ساشه به لیمو

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

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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


3/8/2021 دستگاه ساشھ بھ لیمو | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/beh-lemon-sachet-machine/?preview_id=6864&preview_nonce=e1418daf85&_thumbnail_id=6919&preview=true 5/11

ماشین آالت ساشه

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

خواص به لیمو:

سم زدایی
تقویت ایمنی

جلوگیری از آسیبهای ورزشی
کاهش تنشهای بدن و استرس

خواب بهتر
خواص آنتی اکسیدان

کاهش وزن (الغری)
تب بر

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/sache-machines/
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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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.


تماس با ما

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
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


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dried-fruit-packaging-line/
https://behfarmachine.com/hot-onion-production-line
https://behfarmachine.com/packing-line-of-nuts-and-dried-fruits/
https://behfarmachine.com/spice-packing-line/
https://behfarmachine.com/fried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/dried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/potato-chips-production-line/
https://behfarmachine.com/beans-packing-line/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/fruit-dryer-machine/
https://behfarmachine.com/sache-machine/
https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
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بدون ديدگاه | مقاالت | 18ام اسفند, 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.

مطالب مرتبط

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

شما برای رای دادن باید وارد شوید

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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