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دستگاه خشک کن میوه آلبالو گیالس، هلو و دیگر میوه های تابستانی بهفر ماشین اطلی البرز  از جمله
ماشین آالتی میباشد که برای تکمیل خطوط تولید موادغذایی و راه اندازی کسب و کارهای مواد خوراکی و
تنقالتی بسیار مفید بوده و چنانچه به برنامه و به درستی از آن استفاده شود میتواند سود سرشاری برای

کارآفرین داشته باشد.

در این مقاله در پایگاه دانش بهفر ماشین سعی بر معرفی دستگاه خشک کن آلبالو و ارائه ایده ای جهت
ایجاد جرقه ایده های کارآفرینی بیشتر داریم.با ما همراه باشید…

انواع دستگاه خشک کن آلبالو

1-دستگاه خشک کن تک کابین

این دستگاه کوچکترین دستگاه خشک کن بهفر ماشین اطلس البرز محسوب شده و گزینه خوبی برای
مشاغل خانگی و کوچک است. دستگاه خشک کن البالو تک کابین مجهز به یک اتاقک فلزی عایق بندی شده
با پشم سنگ است که پرتی حرارت را به حداقل می رساند.این عایق بندی هزینه های مصرف انرژی را تا حد

زیادی کاهش میدهد.
تماس با ما
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اتاقک خشک کن با رنگ پودری کوره ای پوشانده شده است. این رنگ توسط یک کوره مخصوص حرارت
داده می شود. درنتیجه مقاومت بسیار بیشتری به نسبت رنگ های روغنی داشته و ضربه پذیری باالتری هم
دارد. حرارت این دستگاه توسط یک مشعل گازی، گازوئیلی یا المنت برقی تأمین می شود که بسته به محل

استفاده دستگاه و نیاز مشتری سفارشی سازی می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری ( 8 صبح تا 7 بعد
از ظهر) تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن تک
کابین

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه خشک کن میوه بهفر ماشین قابلیت راه اندازی در مکانهای غیر
صنعتی رادارد.

2-دستگاه خشک کن دو کابین

این نمونه خشک کن آلبالو همان نمونه تک کابین اما با ظرفیت تولید باالتر است. نمونه دو کابین مجهز به 2
اتاقک رطوبت گیر است. این ماشین آالت مجهز به هوش مصنوعی بوده و تنها نیاز به  یک بار برنامه ریزی

برای رطوبت گیری دارند.

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

شماره های
مشاوره رایگان
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دستگاه خشک کن دو
کابین

مشاهده صفحه محصول

زیر را لمس
کنید
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09360038633

کلیه دستگاه های خشک کن بهفر ماشین قابلیت سفارشی سازی بر اساس
کارکرد با برق تک فاز و یا 3 فاز رادارند.

3-دستگاه خشک کن تونلی

خشک کن تونلی ظرفیت تولید بسیار بیشتری به نسب نمونه های کابینی دارد .ازاین رو بهترین گزینه برای
کارخانه جات بزرگ تولیدکننده انواع میوه خشک شده محسوب می شود.این دستگاه با شکل ظاهری و
مکانیسم کامالً متفاوت به نسبت مدل های کابینی ،به روش کانتینیوز یا بدون وقفه میوه آلبالو را

رطوبت گیری می کند.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن
تونلی

مشاهده صفحه محصول
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قیمت دستگاه خشک کن آلبالو

این دستگاه مجهز به رطوبت سنج، کنترلر PLC، دریچه تخلیه رطوبت، دارای بخش جهنمی برای قرار گرفتن
مشعل، با امکان تولید به صورت برقی و گازی و گازوئیلی با رعایت کامل استانداردهای بدنه و عایق بین دو
الیه بدنه دستگاه میباشد. بدلیل نوسانات بازار جهت دریافت قیمت با کارشناسان متبحر این امر تماس

بگیرید و در اسرع وقت از نحوه قیمت و سفارش مطلع گردید.

ماشین آالت خشک کن

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

محصول بدست آمده از دستگاه خشک
کن آلبالو

یکی از اصلی ترین این محصوالت، آلبالو خشک هست که مصرف آن سابقه ای چندین ساله به خصوص در
میان ایرانیان دارد.

آیا راه اندازي کسب و کار با دستگاه خشک کن
آلبالو سود آور خواهد بود؟


تماس با ما
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در ابتدا به مزایای محصول که می تواند برای مصرف کننده جذاب باشد می پردازیم. برای راه اندازی یک
کسب و کار در ابتدا باید بازار مصرف آن را بررسی کرد. به این دلیل باید مزایای محصول مورد نظر بررسی

بشه که آیا بازار مصرف خوبی دارد یا نه؟

آیا ترفندها و راه های معرفی عالی محصول را فراگرفته اید و آیا بازار و مشتریان خود را یافته اید یا خیر؟ به
این منظور به معرفی مزایای محصولی که مدنظر این مقاله هست می پردازیم :

فواید آلبالو خشک

میوه های هر فصل برای آن فصل مناسب هستند و مزایایی برای طبع انسانها دارند. از آنجایی که در
تابستان حرارت بدن باال رفته و مردم دچار عطش بسیار می شوند، خوراکی ها و نوشیدنی هایی که این
عطش را رفع کنند و حرارت را پا�ن بیاورند، بسیار موثرند و آلبالوی خشک شده از آن دسته تنقالت هستند.

بهبود دهنده فشار خون و مفیت برای بیماران دیابتی 
درمان سنگ صفرا و سنگ مثانه 

درمان خارش های پوستی 
مفید برای بیماری نقرص 

کاهش دهنده کلسترول خون 
مفید برای ورم معده و کلیه 

آلبالو منبع غنی از ویتامین هاست

همانطور که مالحظه می کنید، فواید این محصول بقدری زیاد هست که با معرفی درست، بسته بندی شکیل
و عرضه درست آن بتوان بازار مصرف خوبی برای آن یافت.

مهمترین شهرهاي تولید کننده این محصول
کدامند؟

تولید آلبالوخشک در شهرهایی مانند مشهد، کرج، تبریز و اصفهان به صورت بومی شناخته می شوند و در
این شهرها آلبالوی خشک بهتر و مناسب تر خریداری میشوند.

آیا می توان این محصول را صادر نمود؟

همانطور که اشاره شد، از آنجایی که این محصول به نوعی بومی ایران به شمار می آید به لحاظ صادرات
بسیار مورد توجه است. بنابراین با یک برنامه ریزی دقیق و مدون قادر خواهید بود به یک کسب و کار ایده

آل دست یابید.


تماس با ما
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آیا رطوبت داخل خشک کن ها مشکل آفرین
نخواهد بود؟

خشک کن ها دارای رطوبت سنج هستند. زمانی که رطوبت داخل دستگاه های خشک کن از حد متعادل
بیشتر شود، آالرمی شروع به نواختن می کند و اپراتور می تواند دریچه ای را که جهت خروج رطوبت تعبیه

شده، باز کنند و به این ترتیب مجددًا رطوبت به حد نساب خواهد رسید.

تعیین زمان خشک کردن میوه ها به چه صورت
خواهد بود؟

دستگاه های خشک کن آلبالو و میوه ها، دارای PLC و صفحه نمایش میباشند. اپراتورها می توانند از طریق
این صفحه نمایش که به زبان های مختلف میباشند، دستورات الزم را به دستگاه بدهند.

آموزش کار با دستگاه خشک کن
آلبالو

تکنسین هایی که برای نصب دستگاه به محل اعزام می شوند تمامی مراحل را یک به یک و به طور
تخصصی آموزش می دهند.

زمان خشک کردن آلبالو ها چقدر است؟

این زمان بستگی به شرایط محیطی و شرایط رشد میوه ها در جغرافیای مورد نظر دارد و تنها با چند بار
آزمون و خطا بدست می آید. ضمنًا از تجربیات تکنسین های نصب نیز می توانید در این مورد کمک بگیرید.

شرایط چینش میوه ها در سبدها نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

فروش دستگاه خشک کن آلبالو


تماس با ما
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پس از دریافت مشاوره رایگان و کسب اطالعات دقیق در مورد دستگاه با توجه به ظرفیت کاری و مکانی
کسب و کارتان، می توانید از شرایط سفارش و فروش و تحویل دستگاه مطلع شده و با خاطری آسوده خرید

نما�د.

نصب دستگاه خشک کن آلبالو

شرایط تحویل درب کارخانه می باشد و پس از آن در صورت درخواست، می توانید جهت نصب از تکنسین
های مجرب بهره مند گردید و دستگاه را با محصول خودتان تست نموده و تحویل بگیرید.

دستگاه هاي مورد نیاز خط تولید آلبالو خشک

دستگاه هاي شستشو اتوماتیک

این دستگاه ها از 3 تا 6 عدد به صورت اتوماتیک و پشت سر هم جانمایی شده و قرار میگیرند. سیستم کار
این دستگاه ها به صورت چرخشی بوده و محصوالت میوه از جمله آلبالو پس از شستشو در هر مرحله توسط
یک نوار نقاله به مرحله بعد انتقال داده می شوند. در مرحله آخر توسط نوار نقاله آبکشی نهایی شده و آماده

برای چینش در سبدهای خشک کن می شوند.

مطالعه کنید:انواع دستگاه شستشو سبزی و میوه بهفر ماشین البرز/توضیحات و لینک خرید

دستگاه بسته بندي آلبالو خشک

این دستگاه در مقاله ای مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در اینجا فقط خالصه ای از انواع آن را به شما
معرفی می کنیم.

دستگاه بسته بندي توزیندار آلبالو خشک

دستگاه بسته بندی تک توزین، دستگاه بسته بندی دو توزین مکانیک و پنوماتیک، دستگاه بسته بندی چهار
توزین مکانیک و پنوماتیک. در مقاالت آینده به تفصیل این دستگاه خواهیم پرداخت .

همچنین مطالعه کنید:انواع دستگاه بسته بندی بهفر ماشین البرز/ توضیحات و لینک خرید


تماس با ما
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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

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



4/25/2021 دستگاه خشک کن آلبالو | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/sour-cherry-dryer/?preview_id=8874&preview_nonce=28e521f64f&_thumbnail_id=8886&preview=true 10/14

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
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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

تماس با ما
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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

« Log out .احسان کوثری Logged in as
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Privacy  - Terms
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

7ام آبان, 1399

26ام آبان, 1399

13ام بهمن, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
خشک کن گیاه

دارویی

دستگاه ساشه
مدادی

دستگاه
خشک کن چوب

بستنی

آدرس پستی:

کرج کمالشهر .شهرک صنعتی
بهارستان .گلستان 3 .چهار راه

اول .پالگ 62

026-34725221

info@behfarmachin.com

    

تمامی حقوق برای سایت بهفر ماشین اطلس البرز محفوظ بوده واستفاده از مطالب صرفا با نام شرکت ولینک به منبع مجاز میباشد. طراح
سایت: احسان کوثری 
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