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دستگاه خشک کن زردآلو برای تولید برگه زردآلو و قیسی و … مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه های خشک
کن براساس ظرفیت، نوع برق مصرفی و … عمومًا از چند نوع مختلف ساخته می شود. در ادامه به معرفی

مهمترین های این دستگاه ها همراه با قیمت خرید خواهیم پرداخت.

برای اینکه بدانید ظرفیت انواع خشک کن چقدر است یا میزان محصول خروجی زردآلو خشک چه میزان
است ؟ ابعاد دستگاه های خشک کن چقدر است؟ دستگاه های خشک کن میوه از چه آلیاژی ساخته می
شوند؟ خشک شدن زردآلوها چقدر زمان می برد؟ چطور با دستگاه خشک کن میوه کار کنیم؟ ویژگی های

خاص خشک کن میوه زردآلو چیست؟ با ما در این مطلب در آکادمی بهفر ماشین همراه باشید…

آیا خرید دستگاه خشک کن زردآلو سود
دهی دارد؟

در مورد خط تولید زردآلو خشک و اینکه چه ماشین آالتی مورد نیاز است در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اما در این بخش می خواهیم بگو�م که اگر درست و با برنامه ریزی پیش بروید ،چنانچه منابع را خوب
بشناسید و فواید محصولی که می خواهید تولید کنید را بدانید و همچنین بازار مصرف را به خوبی بشناسید

،مطمئنًا می توانید در کنار این کسب وکار به سوددهی باالیی دست یابید.

در ادامه به بررسی برخی فواید زردآلو خشک، قیسی و برگه زردآلو می پردازیم تا بدانید در صورت معرفی
درست محصول تولیدی خود، می توانید سود سرشاری را کسب کنید.

فواید زردآلو خشک

زردآلو میوه ای هزاران ساله هست و استفاده از آن به شکل های مختلف به خصوص توسط ایرانیان قدمتی
چندین ساله دارد .مصرف زردالو خام، خشک شده یا مربا زردآلو ،طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد .انواع
غذاهایی که با آنها سرو می شود، مواد خوراکی که نیاز به جایگزین شدن دارند همگی نشان از مصرف باالی

این محصول خوراکی دارد که می تواند پتانسیل باالیی برای راه اندازی کسب و کارها را داشت.
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ارزش غذایی این خوراکی بسیار باالست و دارای قند طبیعی میباشد. هضم آن راحت بوده و منبع غنی از
ویتامین های A B C، کلسیم، پتاسیم، گوگرد، سدیم، آهن روی، مس، B3 B2 و … است. خوردن برگ زردآلو
به ویژه در زمستان که فصل این میوه نیست برای ورزشکاران بعد از ورزش بسیار مناسب است ( البته آب

نباید مصرف شود).

بهبود دستگاه گوارش ، رفع یبوست و نفخ، ضد دیابت و بهبود بینایی و … از جمله فواید زردآلو است.

کشت زردآلو در چه شهرهایی بیشتر انجام می
شود؟

تولید بیش از چهل و دو هزار تن زردآلو در استان سمنان، شاهرود و … نشان دهنده آن است که این منطقه
برای پرورش و کشت و برداشت این میوه تابستانی بسیار مناسب است. قطب تولید زردآلو شهر مرند است

که مقام اول را در سطح استان نیز دارد.

ارومیه شهر زردآلو میباشد. برداشت زردآلو در شهرستان زیرکوه حدود 100 تن است. همانطور که مالحظه می
کنید ایران غنی از میوه های چهار فصل است. بنابراین استفاده از این موقعیت ها برای کارآفرینی بسیار
جلب توجه می کند. این ماده خوراکی ارزش غذایی زیادی دارد، رشد آن در �الق زیاد بوده و طبع سردی

هم دارد. این شهرها پتانسیل تولید زردآلوی خشک و عرضه به بازار مصرف داخلی و خارجی را دارند.

ماشین آالت خط تولید زردآلو خشک
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دستگاه شستشو زدآلو:

همانطور که پیشتر نیز توضیح دادیم، این خط در ابتدا از بخش شستشو تشکیل میشود و شامل دستگاه
های شستشو میباشد. دستگاه های شستشو که از 3 تا 6 دستگاه به صورت پشت سرهم و اتوماتیک قرار

میگیرند و با سیستم سیرکوالسیون (گردش آب) کار می کنند.

هر کدام نوار نقاله ای دارند که محصول پس از شستشو در هر مرحله وارد مرحله بعد می شود. سپس در
آخرین مرحله بر روی یک نوار استیل آبکشی قرار میگیرند وآبکشی می شوند.

هسته گیر زردآلو:

هسته گیرهای میوه های درشت دانه به صورت تک نازل و یا سه نازل ساخته می شوند. سیستم این هسته
گیرها به صورت پنوماتیک بوده و به همراه یک پدال توسط اپراتور به صورت نیمه اتوماتیک کار می کند.

اسالیسر زردآلو:

میوه زردآلو باید به صورت حلقه حلقه با ضخامت یکسان اسالیس شده و آماده خشک کردن در دستگاه
خشک کن زردآلو شوند. این دستگاه نیاز به یک اپراتور دارد و به صورت رومیزی میباشد. تیغه های متفاوت
این دستگاه باعث شده است که امکان برش میوه ها با ضخامت های مختلف و شکل های متفاوت وجود

داشته باشد.

انواع دستگاه خشک کن زردآلو

دستگاه های خشک کن زردآلو و دیگر میوه ها به چند دسته تقسیم می شوند. خشک کن کابینی، خشک
کن تونلی. این دستگاه ها شامل رطوبت سنج، کوره گازی (اگر دستگاه ها به صورت مصرف گازی تولید شده

باشند) تابلو برق PLC، صفحه نمایش چند زبانه و دریچه خروج رطوبت و … میباشند.

انواع دستگاه خشک کن زردآلو کابینی
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فاصله ما با شما یک کلیک
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مشاهده صفحه محصول
09125883469

09360038633

قیمت دستگاه خشک کن زردآلو

قیمت دستگاه های خشک کن کابینی ، تک کابین، دو کابین و تونلی که زردآلو و دیگر میوه ها و سبزیجات
را خشک کند توسط کارشناسان فروش اعالم می شوند. می توانید تنها با یک تماس به لیست قیمت ها

دسترسی داشته باشید.

فروش دستگاه خشک کن زردآلو

فصل زردآلو در تابستان می باشد اما همانطور که در باال گفتیم این میوه از فواید زیادی برخوردار است که
مصرف آن در فصل های سرد سال نیز خالی از لطف و فایده نخواهد بود. بنابراین در فصل تابستان می

توانید با خشک کردن این میوه و عرضه آن برای زمستان به سود خوبی دست یابید.

برای اینکه در مورد فروش و نحوه سفارش خشک کن ها اطالعات بیشتری کسب کنید با کارشناسان فروش
بهفر ماشین اطلس البرز در ساعات اداری (8 صبح تا 7 بعد از ظهر) تماس بگیرید.

نصب دستگاه خشک کن زردآلو

جهت نصب و راه اندازی و تست دستگاه با محصول زردآلوی خودتان می توانید از تکنسین های مجرب این
شرکت کمک بگیرید. آموزش های الزم را نیز به صورت حضوری دریافت نما�د.

ماشین آالت خشک کن
شماره های

مشاوره رایگان
زیر را لمس

کنید
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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
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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.

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
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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

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/wp-admin/profile.php
https://behfarmachine.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fapricot-dryer%2F&_wpnonce=c77ecef29b
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

7ام آبان, 1399

27ام آبان, 1399

11ام بهمن, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
خشک کن گیاه

دارویی

دستگاه
بسته بندی

ساشه

خط تولید سس
تک نفره

آدرس پستی:

کرج کمالشهر- شهرک صنعتی
بهارستان-معبر ماقبل آخر بلوار
گلستان چهارم غربی گلستان 4

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 


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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https://instagram.com/behfar.machine.atlas.alborz?igshid=fc0coh5xr5lq
https://twitter.com/AtlasAlborz
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