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دستگاه بسته بندی کینوا یکی از ماشین آالت تولیدی مجموعه بهفر ماشین است که در خط بسته بندی حبوبات
استفاده می شود. البته کینوا در میان حبوبات دسته بندی نمی شود. اما چون شکل ظاهری آن دانه بندی شده

است، توسط ماشین آالت این مجموعه قابل بسته بندی است.

کینوا یک گیاه دان بندی شده بومی امریکای جنوبی است که قدمتی باالی 5000 سال دارد. این گیاه از خانواده
اسفناج بوده و دارای دانه های تیره و روشن است. کینوا به تازگی وارد بازار ایران شده و هنوز کامالً شناخته شده

نیست.

اما خواص بی نظیری در این دانه ارزشمند وجود دارد که بی شک محبوبیت آن را افزایش خواهد داد. این گیاه
همانند برنج پخته می شود. اما به نسبت برنج بسیار زودهضم تر بوده و کالری کمتری هم دارد. مجموعه بهفر

ماشین انواع دستگاه بسته بندی کینوا را با بهترین کیفیت و استاندارهای بهداشتی طراحی و تولید می کند.

در ادامه انواع دستگاه بسته بندی کینوا را با توضیحات کامل و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

گیاه کینوا



فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/beans-packing-line/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/


3/1/2021 دستگاه بستھ بندی کینوا | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/quinoa-packaging-machine/?preview_id=6379&preview_nonce=753ae2c0fa&_thumbnail_id=6937&preview=true 3/13

انواع دستگاه بسته بندي کینوا

دستگاه بسته بندي توزین دار:

ماشین آالت بسته بندی کینوا کامالً اتوماتیک عمل کرده و در دو مدل پنوماتیک و مکانیک تولید می شوند. نمونه
پنوماتیک با نیروی کمپرسور بادی و یک جک پنوماتیک راه اندازی شده و بدنه ای یک تکه دارد. این مدل از

دستگاه بسته بندی ارتفاع کمتری داشته و مناسب برای مکان های با سقف کوتاه و غیر صنعتی است.

اما نمونه مکانیک با بدنه دوتکه، مجهز به دکل بوده و مناسب برای سوله ها و مکان های با ارتفاع زیاد است.
کلیه ماشین آالت بهفر ماشین اطلس البرز قابلیت کارکرد با برق تک فاز و یا 3 فاز را دارند که نمونه تک فاز
مناسب مشاغل کوچک خانگی وکارگاهی و نمونه 3 فاز مناسب کارخانه جات بزرگ با میزان تولید روزانه باال

است.

نکته: ماشین آالت 3 فاز عمر بیشتری داشته و مصرف برق پا�ن تری هم دارند.اما از نظر قدرت و کیفیت هیچ
تفاوتی با نمونه های تک فاز ندارند.

ماشین آالت بسته بندی تمام اتوماتیک در ظرفیت های مختلف طراحی و تولید می شوند. در ادامه انواع دستگاه
بسته بندی توزین دار بهفر ماشین را بر اساس ظرفیت تولید و سرعت بسته بندی معرفی خواهیم کرد…

1-دستگاه بسته بندی 2 توزین:

این دستگاه با دو کاپه یا وزن کش مجهز است، کم ظرفیت ترین ماشین بسته بندی تمام اتومات مجموعه بهفر
ماشین محسوب می شود. این دستگاه مجهز به plc یا هوش مصنوعی است.

ابعاد و وزن بسته بندی برای یک بار به plc داده شده و ازاین پس به صورت کامال اتوماتیک اقدام به بسته بندی
نخودفرنگی می کند. کلیه قطعات در تماس با محصول از استیل مرغوب ساخته شده و مطابقت کامل با

استانداردهای بهداشتی بین المللی را دارد.

سایز و وزن بسته بندی این دستگاه قابل تغ�ر بوده و با تغ�رات کوچک در یقگی و برنامه دستگاه سفارشی سازی
می شود. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین تماس

بگیرید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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دستگاه بسته بندي 2
توزین

مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

2- دستگاه بسته بندی کینوا 4 توزین:

دستگاه بسته بندی 4 توزین محبوب ترین نمونه در میان خریداران خط تولید و بسته بندی مواد غذایی است.
این دستگاه با 4 کاپه و ظرفیت تولید متوسط، مناسب مشاغل  کوچک و متوسط است. نحوه کارکرد دستگاه و 

 تفاوتی با نمونه 2 توزین ندارد.

تنها تفاوت در ظرفیت تولید بیشتر و نوع برنامه ریزی plc  است. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های
پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633
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3- دستگاه بسته بندی 6 توزین:

دستگاه بسته بندی کینوا 6 توزین با ظرفیت تولید بیشتر به نسبت نمونه های 2 و 4 توزین، گزینه ای مناسب
برای کارخانه جات بزرگ تولیدکننده کینوا بسته بندی شده محسوب می شود. مجموعه بهفر ماشین به عنوان

اولین تولید کننده دستگاه بسته بندی 6 توزین شناخته شده  است.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي 6
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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09125883469

09360038633

4-دستگاه بسته بندی 12 توزین:

دستگاه بسته بندی کینوا 12 توزین موازی که طراحی و ابداع آن تنها توسط مجموعه بهفر ماشین اطلس البرز
انجام شده، با ظرفیت فوق العاده باال و انعطاف پذیری زیادی که دارد بهترین گزینه برای کارخانه جات بزرگ با تناژ
تولید باال محسوب می شود. دستگاه بسته بندی دوازده توزین قابلیت وزن کشی تا 5 کیلوگرم را داشته و

می تواند دو محصول متفاوت را به صورت هم زمان بسته بندی کند.

از خصوصیت های منحصربه فرد این دستگاه پر ظرفیت می توان به دو Plc و دو تابلو برق مجزا اشاره کرد. این
قابلیت باوجود ایجاد نقص فنی در یک پی ال سی ،از توقف کامل دستگاه جلوگیری میکند.به زبان ساده تر 
می توان با 50 درصد توان خود عملیات بسته بندی را ادامه دهد. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های

پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین تماس بگیرید.
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دستگاه بسته بندي 12
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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قیمت دستگاه بسته بندي کینوا

با توجه به نوسانات بازار، بهترین گزینه برای کسب اطالع دقیق از هزینه ها و قیمت ماشین آالت، استعالم قیمت
به صورت تلفنی است. برای دریافت آخرین قیمت های محصوالت با شماره های پشتیبانی ما تماس بگیرید.

خواص کینوا:

مفید برای رشد کودکان
مفید برای زنان باردار و جنین کودکان

مفید برای زنان شیر ده
مفید برای ورزشکاران 

ضد دیابت و کنترل کننده قند خون
مفید در کاهش وزن

بهبود و کنترل قدد تیروئید
کنترل فشار خون

کنترل کلسترول خون
ضد یبوست

مفید برای معده و دستگاه گوارش
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درمان کم خونی
جلوگیری از پوکی استخوان

پیشگیری و درمان سنگ کلیه
درمان لکه های پوستی

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.
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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.

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.



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.
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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

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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بدون ديدگاه | مقاالت | 11ام 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

ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as

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

!Rating Saved
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