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دستگاه خشک کن فلفل دلمه اي

دستگاه خشک کن فلفل دلمه اي دستگاه خشک کن فلفل دلمه ای / مقاالت / صفحه اصلی

 مشاوره
رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دریافت
کاتالوگ

info@behfarmachine.com | تماس و مشاوره رایگان:09125883469

دستگاه ساشهدستگاه بسته بندیدستگاه خشک کنصفحھ اصلی

محصوالتوبالگتماس با مادرباره ماخطوط تولیددستگاه شرینگ
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دستگاه خشک کن فلفل دلمه ای یکی از دستگاه هایی است که در ایجاد و راه اندازی یک کسب وکار پردرآمد
بسیار مؤثر بوده و ایده های فوق العاده ای را جهت کارآفرینی مطرح می کند. زندگی روزمره چند سال اخیر

سبب تغ�ر سبک پخت وپز و تهیه مواد اولیه و تغ�ر ذائقه ها شده است.

تسریع در امر آشپزی با حفظ همان کیفیت برای خانواده ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. آشپزی در حال
حاضر با مواد اولیه نیمه آماده انجام می شود. همان طور که گفته شد هم سرعت آشپزی باال باشد و هم
کیفیت غذای طبخ شده از بین نرود. دراین بین بحث رویش گیاهان مورداستفاده طبخ غذا در فصل های

مختلف باید در نظر گرفته شود.

فلفل دلمه اي خشک شده

بسیاری از سبزی ها و صیفی جات و گیاهان خوراکی در فصل های متنوع رویش و قابل برداشت و استفاده
می باشند. در سایر فصل ها ممکن است دسترسی به برخی از این مواد اولیه دشوار باشد. یکی از روش های

فوق العاده خشک کردن این محصوالت و در دسترس قرار دادن عموم در فصل های مختلف می باشد.

محصولی که در این مقاله معرفی می کنیم و نحوه خشک کردن آن را به عنوان یک کسب وکار مطرح می کنیم
فلفل دلمه ای خشک شده می باشد. برای به دست آوردن این محصول روش های مختلفی وجود دارد یکی از
روش هایی که هم در بعد صنعتی و هم در بعد خانگی و کارگاهی وجود دارد، استفاده از دستگاه خشک کن

فلفل دلمه ای می باشد. جهت آشنایی بیشتر با این دستگاه همراه ما باشید…


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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انواع دستگاه خشک کن فلفل دلمه اي

1-دستگاه خشک کن فلفل دلمه اي تک کابین:

این دستگاه مجهز به یک کابین رطوبت گیر بوده و کوچکترین دستگاه این مجموعه محسوب میشود.این
دستگاه از یک منبع گرمایشی(مشعل گازی،گازوئیلی یا المنت برقی) کمک گرفته و توسط گردش هوای
گرم،فلفل دلمه ای را در شرایط کامال ایزوله رطوبت گیری میکند.برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های

پشتیبانی ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن تک
کابین

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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دستگاه خشک کن فلفل دلمه ای بهفر ماشین قابلیت راه اندازی در مکانهای
غیر صنعتی رادارد.

2-دستگاه خشک کن دو کابین

این نمونه خشک کن فلفل دلمه ای همان نمونه تک کابین اما با ظرفیت تولید باالتر است. خشک کن فلفل
دلمه ای دو کابین مجهز به 2 اتاقک رطوبت گیر است. نمونه ماشین آالت خشک کن بهفر ماشین البرز مجهز

به هوش مصنوعی بوده و تنها نیاز به  یک بار برنامه ریزی برای رطوبت گیری دارند.

همچنین این ماشین آالت قابلیت خشک کردن انواع مواد غذایی و شیمیایی را دارند. برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن دو
کابین

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

026-
34725221

09125883469

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


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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مکانیسم کامالً متفاوت به نسبت مدل های کابینی ،به روش کانتینیوز یا بدون وقفه اسالیسهای فلفل دلمه
ای را رطوبت گیری می کند.

 این دستگاه همانند نمونه های کابینی از نیروی گرمایشی برای خشک کردن محصول استفاده می کند.دستگاه
خشک کن میوه تونلی در دو مدل واگنی و نواری طراحی و تولید می شود.برای کسب اطالعات بیشتر با

شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن
تونلی

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

کاربرد فلفل دلمه اي خشک شده

شاید برای بعضی ها هنوز هم استفاده از فلفل دلمه ای خشک شده به تنهایی قابل هضم نباشد، برای آن ها به
معرفی محصولی که از خشک کردن فلفل دلمه ای به دست می آید می پردازیم. ایده کارآفرینی پرسود بسیار

جذابی می باشد.

ادویه پاپریکا

یکی از مهم ترین پایه های آشپزی ) به خصوص آشپزی شرقی(، استفاده از ادویه های متفاوت است که
طعم های متنوعی به انواع غذاها و ساالد می دهد. یکی از پرمصرف ترین آن ها ادویه پاپریکا می باشد که بازار

مصرف خوبی دارد. ادویه پاپریکا از فلفل دلمه ای قرمز خشک شده به دست می آید.

دستگاه خشک کن فلفل دلمه ای در تهیه این ادویه جات کاربرد فراوانی دارد. پس از خرد کردن و حلقه کردن
فلفل دلمه ای های قرمز بسته به شرایط آب و هوایی و ساعات مدنظر برای خشک کردن، آن ها را در دستگاه

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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خشک کن فلفل دلمه ای قرار داده و پس از گذشت ساعت موردنظر، فلفل دلمه ای خشک شده خواهید
داشت.

دستگاه شستشوي فلفل دلمه اي

پیش از استفاده از دستگاه خشک کن فلفل دلمه ای، این محصول باید به طور کامل شسته شود این کار در
دستگاه شستشوی اتوماتیک که در مقاله های مختلف معرفی شده و با گردش جریان آب  کار می کند، انجام

می شود.

سپس با دستگاه اسالیسر به صورت ورقه های یکسان برش داده می شود و سپس آماده قرار دادن در دستگاه
خشک کن فلفل دلمه ای می شود. همان طور که در بخش قبل شرح دادیم، فلفل دلمه ای های قرمز خشک شده

و به بخش بعدی هدایت می شوند.

دستگاه آسیاب فلفل دلمه اي

پس ازآنکه فلفل دلمه ای های قرمز در دستگاه خشک کن فلفل دلمه ای به صورت کامالً ترد و خشک درآمدند
می توانند در دستگاه هایی نظیر دستگاه آسیاب به صورت کامالً پودر شده درآیند. ادویه به دست آمده همان

پاپریکا می باشد.

استفاده از پاپریکا در انواع ساالد باعث ایجاد طعم شگفت انگیزی می شود که می توان با افزودن دانه های
فلفل قرمز طعم های متفاوتی از ادویه ها را خلق کرد که بازار مصرف جالب توجهی را به دنبال خواهد داشت.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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مشخصات فنی دستگاه خشک کن
فلفل دلمه اي

استفاده از فلفل دلمه ای خشک شده بسیار متنوع است که ما کمی از آن را در اینجا مطرح کرده ایم. هال به
بررسی مشخصات اصلی ترین دستگاه دراین باره می پردازیم. دستگاه های خشک کن فلفل دلمه ای به سبب
مکان مورد نصب، ظرفیت موردنظر و حوزه کاری کارآفرینان متفاوت است که اشاره ای کلی به مشخصات

آن ها در جدول زیر خواهیم داشت.

دستگاه خشک کن تک کابین فلفل
دلمه ای

دستگاه خشک کن 2 کابین فلفل
دلمه ای

دستگاه خشک کن تونلی فلفل
دلمه ای

ابعاد: 250*100*230ابعاد: 150*100*230
بر اساس نیاز مشتری سفارشی

سازی میشود
تعداد سینی:221 عددتعداد سینی: 34 عددتعداد سینی:17 عدد

نوع هیتر: مشعل برقی،گازی یا
هیتر برقی

نوع هیتر: مشعل برقی،گازی یا
هیتر برقی

نوع هیتر: مشعل برقی،گازی یا
هیتر برقی

ابعاد سینی ها:80*80ابعاد سینی ها:80*80ابعاد سینی ها:80*80

نصب دستگاه خشک کن فلفل دلمه اي

جهت نصب و تست دستگاه با محصول ارائه شده از شما، باید از تکنسین های متبحر کمک گرفت که در
انتهای این مقاله به آن ها اشاره کرده ایم. جهت اطالع از ایده های متنوع تر در مقاله های آینده با ما همراه

باشید.

قیمت دستگاه خشک کن فلفل
دلمه اي

انواع خشک کن در ابعاد کارخانه ای و کارگاهی و خانگی با بهترین متریال و تجهیزات جانبی در بهفر ماشین
اطلس البرز ساخته و تحویل داده می شود. به سبب تغ�ر قیمت های متریال اولیه، قیمت ها به روز بوده و
جهت دریافت لیست قیمت می توانید با شماره های پشتیبانی و کارشناسان این شرکت در ساعات اداری

تماس حاصل فرما�د.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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فروش دستگاه خشک کن فلفل دلمه اي

در این مقاله به دلیل خشک کردن فلفل دلمه ای و یکی از مهم ترین کاربردهای خشک کردن این محصول
پرداخته ایم. ایده تولید ادویه و پودرهای طعم دار از این محصول می تواند سبب راه اندازی یک خط تولید

بسیار پرسود باشد.

تهیه دستگاه خشک کن در ظرفیت های متنوع از اولین دستگاه هایی است که باید مدنظر قرار گیرد. برای
تهیه این ماشین آالت باید از شرکت های معتبر و سازنده های اصلی کمک بگیرید. شرایط فروش در هرکدام از

این شرکت ها متفاوت است تنها با تماس می توانید از آن ها اطالع کسب نما�د.

ماشین آالت خشک کن

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

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

https://behfarmachine.com/product-category/machinery-dryers/
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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


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

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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برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

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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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
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شما برای رای دادن باید وارد شوید
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