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دستگاه آسیاب بومادران یا دستگاه آسیاب پروانه یکی از ماشین آالت ساخته شده توسط مجموعه بهفر ماشین
البرز است که انواع محصوالت غذایی و شیمیایی با بدنه حساس و نرم را به راحتی آسیاب می کند.در این
مجموعه نمونه دیگری از این دستگاه به نام دستگاه آسیاب چکشی هم طراحی و تولید می شود که مخصوص

خردکن و آسیاب محصوالت غذایی و شیمیایی با بدنه سخت و الیافی است.

دستگاه آسیاب بومادران یکی از ماشین آالت خط تولید و بسته بندی ادویه جات است.البته این دستگاه قابلیت
کارکرد به صورت مستقل را دارد.گیاه بومادران به شکل خشک یا آسیاب شده استفاده می شود که نمونه آسیاب
شده توسط دستگاه ساشه پودری و در بسته بندی های تک نفره پک می شود. بدنه گیاه بومادران بسیار نرم بوده

و حساس است.

درنتیجه بهترین گزینه برای آسیاب این گیاه پرخاصیت دستگاه آسیاب پروانه ای است.در این مطلب در پایگاه
دانش بهفر ماشین اطلس البرز دستگاه آسیاب بومادران را با توضیحات کامل و قیمت خرید به شما معرفی

خواهیم کرد با ما همراه باشید…


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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انواع دستگاه آسیاب بهفر ماشین البرز

دستگاه آسیاب پروانه اي

این نمونه از آسیاب با 4 پروانه به آرامی و بدون آسیب به بدنه و خواص بومادران، این گیاه را پودری می کند.
دستگاه آسیاب پروانه ای قابلیت کارکرد با برق تک فاز و 3 فاز را داشته و در ظرفیت ها و توانهای مختلف طراحی

و تولید می شود.

موتور دستگاه آسیاب بومادران توسط یک تسمه به محور آسیاب متصل می شود. این قابلیت از اعمال فشار
بیش ازحد به الکتروموتور جلوگیری کرده و عمر آن را افزایش می دهد. این دستگاه مجهز به یک محفظه آسیاب

است که محور و پروانه ها در داخل آن قرار می گیرد.

این محفظه می تواند بر اساس نیاز مشتری از جنس آهن یا استیل ساخته شود. برای کسب اطالعات دقیق تر و
قیمت خرید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

آسیاب پروانه اي

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه آسیاب چکشی

آسیاب چکشی نمونه دیگری از آسیاب مجموعه بهفر ماشین بوده که به جای پروانه مجهز به چندین لقمه یا
چکش است.این چکش ها در زمان گردش محور به بدنه محصول برخورد کرده و آن را خرد می کند.آسیاب

چکشی قابلیت خرد کردن محصوالت با سخت ترین بدنه را دارد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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البته برخورد چکش های آسیاب به محصول ،حرارت باالیی تولید می کند.درنتیجه باعث آسیب به گیاه بومادران
شده و شاید باعث سوختگی آن  هم بشود .درنتیجه گزینه مناسبی برای گیاه بومادران نیست.این دستگاه بیشتر

برای خرد کردن چوب دارچین و زردچوبه استفاده می شود.

برای کسب اطالعات دقیق تر و قیمت خرید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در زیر همین مطلب
تماس بگیرید.

آسیاب چکشی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه ساشه پودري

در مرحله آخر بومادران آسیاب شده دربسته های تک نفره زیر صد گرم  بسته بندی می شوند.این فرایند توسط
دستگاه ساشه پودری انجام می شود .با این روش بسته بندی بومادران تبدیل به یک دم نوش می شود که
به راحتی و با سرعت باال دم کشیده می شود.برای کسب اطالعات دقیق تر در مورد دستگاه ساشه پودری با

شماره های مشاوره رایگان ما تماس بگیرید.

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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آسیاب های بهفر ماشین بسته به نیاز خریدار و در ظرفیت ها و توان های
مختلف طراحی و تولید می شوند.

نحوه کارکرد دستگاه ساشه بومادران

1-الکتروموتور:

دستگاه ساشه بومادران مجهز به یک الکتروموتور است. توان این الکتروموتور بسته به ظرفیت دستگاه تع�ن و
سفارشی سازی می شود. قدرت الکتروموتور به صورت غیرمستقیم و توسط یک تسمه به محور آسیاب منتقل

می شود.

2-محور آسیاب:

این دستگاه مجهز به یک محور است که در نمونه آسیاب پروانه ای، پروانه ها و در نمونه چکشی، لقمه های
چکش بر روی آن نصب می شود.

نکته: در نمونه ی با ظرفیت پا�ن می توان از برق تک فاز استفاده کرد. اما در نمونه ای بزرگ و با ظرفیت باال باید
حتمًا از الکتروموتورهای 3 فاز استفاده شود.

3-خروجی:

محصول آسیاب شده از خروجی دستگاه خارج  شده و به داخل کیسه های نایلونی یا پارچه ای ریخته می شود.

از آسیاب های مجموعه بهفر ماشین می توان برای خرد کردن انواع مواد غذایی و
شیمیایی سخت و نرم استفاده کرد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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قیمت دستگاه ساشه بومادران

برای کسب اطالع از قیمت دستگاه ساشه بومادران بهفر ماشین البرز میتوانید با شماره های مشاوره رایگان ما
تماس بگیرید.

آسیابهاي بهفر ماشین

مشاهده

شماره تماس و
مشاوره رایگان

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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
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بدون ديدگاه | مقاالت | 12ام 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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