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دستگاه بسته بندی نخود سیاه یکی از تولیدات مجموعه بهفر ماشین البرز است که در خط بسته بندی حبوبات به
کار می رود. شاید از خود بپرسید مگر نخود سیاه اصالً وجود دارد؟ درست است که نام نخود سیاه را تنها در

ضرب المثل مشهور (فرستادمش دنبال نخود سیاه) شنیده ایم.

اما واقعیت آن است که نخود سیاه به صورت طبیعی وجود داشته و خواص مخصوص به خود را هم دارد. این
نخود چهره بسیار زیبایی به غذا داده و آن را منحصربه فرد می کند. نخود سیاه در افزایش سیستم ایمنی بدن

تأثیر بسیار خوبی دارد.

مجموعه بهفر ماشین به عنوان سازنده انواع دستگاه بسته بندی حبوبات، دستگاه بسته بندی نخود را با بهترین
کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی تولید می کند. در ادامه انواع دستگاه بسته بندی نخود سیاه را با

توضیحات کامل و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه بسته بندي نخود سیاه
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1-دستگاه بسته بندي توزین دار:

دستگاه بسته بندی توزین دار یا دستگاه بسته بندی نخود تمام خودکار، پرکاربردترین نمونه در میان تولیدکنندگان
حبوبات و غالت بسته بندی شده محسوب می شود. تفاوت این ماشین آالت در سرعت بسته بندی و نوع

الکتروموتور است. به طور مثال در نمونه های پنوماتیک از جک بادی استفاده می شود.

اما در نمونه مکانیک از قدرت الکتروموتور بهره برده می شود. نمونه پنوماتیک کوتاه تر از نمونه مکانیک بوده و
جابه جایی راحت تری هم دارد. این دو مدل قابلیت سفارشی سازی برای کارکرد با برق تک فاز و یا 3 فاز را دارد.

استفاده از برق تک فاز امکان استفاده از ماشین آالت بسته بندی را در مکان های غیر صنعتی هم فراهم می کند.

دستگاه بسته بندی نخود سیاه توزین دار در 4 ظرفیت تولید (2 توزین،4 توزین،6 توزین،12 توزین) تولید و
سفارشی سازی می شود که با افزایش توزین ها، سرعت بسته بندی هم بیشتر می شود. برای کسب اطالعات بیشتر

با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین تماس بگیرید.

ماشین آالت بسته بندی توزین دار قابلیت بسته بندی انواع حبوبات و غالت را
دارند.

ماشین آالت توزین دار

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندي کیسه پرکن:
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دستگاه بسته بندی نخود سیاه کیسه پرکن مخصوص پر کردن انواع کیسه، گونی و کارتون های با حجم و وزن باال
طراحی شده است. این نمونه ماشین آالت هم همانند نمونه های بسته بندی توزین دار ظرفیت های تولید مختلفی
دارند. تنها تفاوت کیسه پرکن ها با نمونه های تمام اتومات در قابلیت نیمه اتو مات یا تمام اتومات بودن آن ها

است.

دستگاه های کیسه پرکن در سه ظرفیت تک توزین، دو توزین و 4 توزین طراحی و تولید می شوند که نمونه تک
توزین نیمه اتو مات، نمونه 2 توزین در دو مدل تمام و نیمه اتومات و نمونه 4 توزین تنها در نمونه

تمام اتوماتیک تولید می شود.

این ماشین آالت در دو مدل مکانیک و هیدرولیک تولید شده و قابلیت سفارشی سازی بر اساس کارکرد با برق
تک فاز و یا 3 فاز را دارند. برای کسب اطالع و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما در زیر همین مطلب

تماس بگیرید.

کلیه ماشین آالت بهفر ماشین قابلیت کارکرد با برق تک فاز و یا 3 فاز را دارند.

ماشین آالت کیسه
پرکن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
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09360038633

قیمت دستگاه بسته بندي نخود سیاه
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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 نخود سیاه:

چربی سوز
سالمت قلب و عروق
تنظیم کلسترول خون

تنظیم قند خون(جلوگیری از دیابت)
سرشار از آهن(خون ساز)

ضد سرطان
ضد سنگ کلیه

جلوگیری از جوش صورت
افزایش رشد مو و جلوگیری از ریزش مو

درمان شوره سر

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید
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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.
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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
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بدون ديدگاه | مقاالت | 15ام 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]

!Rating Saved

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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