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دستگاه بسته بندي گیاهان دارویی
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دستگاه بسته بندی گیاهان دارویی بهفر ماشین البرز از تولیدات این مجموعه با تنوع و ظرفیت های تولید
مختلف است. ماشین آالت بسته بندی این شرکت قابلیت بسته بندی انواع سلفون های بالشتی، پاکتی و

همچنین انواع قوطی های فلزی، چوبی و پالستیکی رادارند.

استفاده از گیاهان دارویی یک روش کامالً طبیعی برای درمان های بیماری های مختلف بوده که تولید آن
هرروز به سوی بسته بندی صنعتی پیش می رود. گیاهان دارویی بسته بندی شده از کیفیت تولید باالتری

برخوردار بوده و باید از استانداردهای بهداشتی سخت گیرانه تری گذر کند.

گیاهان دارویی بسته بندی شده توسط دستگاه خشک کن گیاهان دارویی رطوبت گیری می شوند. درنتیجه
کنترل بر فرایند رطوبت گیری بسیار باالتر از حاالت طبیعی بوده و بهترین کیفیت را به تولیدکننده خواهد داد.
در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز انواع دستگاه بسته بندی گیاهان دارویی را با توضیحات

کامل و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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انواع دستگاه بسته بندي گیاهان
دارویی

دستگاه بسته بندي توزین دار:

ماشین آالت بسته بندی گیاهان دارویی در دو مدل پنوماتیک و مکانیک طراحی و تولید می شوند.در مدل
پنوماتیک با بدنه یک تکه و حجم و ارتفاع پا�نتر ،مناسب مکانهای کوچک و کارگاهها و مدل مکانیک با

حجم و ارتفاع بیشتر مناسب سوله ها و کارخانه جات بزرگ است.

نمونه پنوماتیک و مکانیک هر دو قابلیت کارکرد با برق تک فاز  یا 3 فاز را داشته که نمونه تک فاز مناسب
مشاغل کوچک کارگاهی و نمونه 3 فاز مناسب کارخانه جات بزرگ با ظرفیت تولید باال  است.

نکته: ماشین آالت قدرت گرفته از برق 3 فاز عمر بیشتری داشته و مصرف برق پا�ن تری هم دارند.

در ادامه انواع دستگاه بسته بندی توزین دار گیاهان دارویی بهفر ماشین را بر اساس ظرفیت تولید و سرعت
بسته بندی معرفی خواهیم کرد…

1-دستگاه بسته بندی 2 توزین:

نمونه دو توزین دو وزن کش داشته و کوچکترین و کم ظرفیت ترین  ماشین بسته بندی گیاه دارویی
تمام اتومات بهفر ماشین البرز محسوب می شود. این دستگاه با هوش مصنوعی که دارد در فرایند بسته بندی

نیاز به اپراتور را  از بین خواهد برد.

برنامه ریزی بسته بندی برای یک بار به plc و تابلو برق داده شده و ازاین پس دستگاه به صورت خودکار گیاه
دارویی مورد نظر را بسته بندی می کند. کلیه قطعات در تماس با محصول از استیل مرغوب 304 نگیر

ساخته شده که مطابقت کامل با استانداردهای بهداشتی کشوری را دارد.

اندازه و وزن بسته بندی دستگاه بسته بندی گیاهان دارویی توزین دار قابل تغ�ر بوده و به راحتی
سفارشی سازی میشود. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر

ماشین تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي 2
توزین

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

tel:+982634725221
tel:+989125883469
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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مشاهده صفحه محصول

09125883469

09360038633

2- دستگاه بسته بندی گیاهان دارویی 4 توزین:

دستگاه بسته بندی 4 توزین پرطرفدارترین نمونه در میان تولید کنندگان گیاهان دارویی است. این دستگاه با
4 کاپه و ظرفیت متوسطی که دارد، برای مشاغل کوچک رو به پیشرفت بیسار کاربرد دارد. نحوه کارکرد

دستگاه و فناوری آن تفاوتی با نمونه 2 توزین ندارد.تنها تفاوت در سرعت بسته بندی است.

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

مطالعه کنید :انواع دستگاه خشک کن لیمو/توضیحات و لینک خرید

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

3- دستگاه بسته بندی 6 توزین:

دستگاه بسته بندی گیاهان دارویی 6 توزین با ظرفیت تولید بیشتر به نسبت ماشین آالت دو و چهار توزین،
گزینه خوبی برای کارخانه جات بزرگ تولیدکننده محصوالت گرانولی بسته بندی شده  محسوب


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/
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https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/
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tel:+989125883469
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https://t.me/behfarmashin
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می شود.منظور از محصوالت گرانولی همان محصوالت دانه ببند شده است. مجموعه بهفر ماشین البرز نمونه
6 توزین را برای اولین بار در ایران طراحی و تولید کرده است.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین از ساعت 8 صبح
تا 7 بعد از ظهر تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي 6
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

4-دستگاه بسته بندی 12 توزین:

دستگاه بسته بندی 12 توزین موازی برای اولین بار توسط مهندسان شرکت بهفر ماشین طراحی و تولید شده
است.این دستگاه با ظرفیت تولید و انعطاف پذیری باال،بهترین گزینه برای کارخانه جات بزرگ تولید کننده
محصوالت گیاهی محسوب میشود. این دستگاه قابلیت وزن کشی تا 4 کیلوگرم را داشته و می تواند دو
داروی گیاهی متفاوت را به صورت هم زمان بسته بندی کند.ظرفیت وزن کشی نمونه 12 توزین  تقریبا دو برابر

نمونه های 2،4 و 6 توزین مجموعه است.

از خصوصیت های کمیاب این دستگاه قدرتمند می توان به دو هوش مصنوعی و دو تابلو برق کامال مجزا
اشاره کرد. این قابلیت باوجود ایجاد نقص فنی در یک از تابلو برق ها، از توقف کامل فرایند تولید جلوگیری
کرده و می تواند با 50 درصد توان خود عملیات بسته بندی محصول را ادامه دهد. برای کسب اطالعات بیشتر

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

دستگاه بسته بندي 12
توزین

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/
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مشاهده صفحه محصول

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندي کیسه پرکن گیاهان دارویی:

این نمونه دستگاه های بسته بندی گیاهان دارویی مخصوص پر کردن کیسه  است. البته از این نمونه ماشین
آالت می توان برای پر کردن انواع کارتون هم استفاده کرد. دستگاههای کیسه پرکن هم دقیقًا همانند
نمونه های توزین دار در دو مدل پنوماتیک و مکانیک تولید شده و قابلیت کارکرد با برق تک فاز و یا سه فاز

رادارند.

دستگاه های کیسه پرکن گیاهان داروی در سه ظرفیت تک توزین، دو توزین و 4 توزین طراحی و تولید
می شوند که نمونه تک توزین نیمه اتومات، نمونه 2 توزین در دو مدل تمام اتومات و نیمه اتومات و نمونه
چهار توزین تنها در نمونه تمام اتوماتیک تولید می شود. برای کسب اطالع و مشاوره رایگان با شماره های

پشتیبانی ما از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

ماشین آالت کیسه
پرکن

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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2-دستگاه بسته بندي قوطی پرکن:

این ماشین آالت مخصوص پر کردن انواع قوطی های فلزی، پالستیکی و شیشه ای است. دستگاه بسته بندی
قوطی پر کن مجهز به یک نازل و ماردون است که فرایند ریزش گیاه دارویی را کنترل می کند. قوطی موردنظر

به صورت اتوماتیک بر روی نوار نقاله حرکت کرده و در زیر نازل قرار می گیرد.

محصول به داخل قوطی ریزش کرده و به صورت خودکار به جلو حرکت می کند. این فرایند به صورت کامالً
خودکار انجام می شود. تنها برای چیدن قوطی محصول بر روی نوار نقاله، نیاز به یک اپراتور وجود دارد. برای
کسب اطالع و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما از ساعت 8 صبح تا 7 بعدازظهر در زیر همین

مطلب تماس بگیرید.

دستگاه قوطی پر کن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

قیمت دستگاه بسته بندي گیاهان
دارویی

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 در

ساعات اداری تماس بگیرید.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/bag-filling-machines/
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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.

2-ساخت دستگاه


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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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.


تماس با ما

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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این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود
منتشر کنید!

       

 

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

شما برای رای دادن باید وارد شوید

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
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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
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

6ام آبان, 1399

4ام آذر, 1399

13ام بهمن, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی قند

دستگاه
خشک کن
سبزیجات

دستگاه
خشک کن میگو

آدرس پستی:

کرج کمالشهر .نرسیده به پلیس
راه.خیابان صفا.بن بست

پنجم.انتهای بن بست.شرکت
بهفر ماشین

026-34725221

info@behfarmachin.com
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