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دستگاه شستشو ریحان

دستگاه شستشو ریحان دستگاه شستشو ریحان / مقاالت / صفحه اصلی

شماره های پشتیبانی
:

026-34725221
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09360038633

دریافت
کاتالوگ

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

دستگاه ساشهدستگاه بسته بندیدستگاه خشک کنصفحھ اصلی

محصوالتوبالگتماس با مادرباره ماخطوط تولید

حساب مندانلود کاتالوگ

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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دستگاه شستشو ریحان یکی از ماشین آالت تولیدی مجموعه بهفر ماشین البرز است که در خط شستشو
سبزی کاربرد دارد.انواع سبزیجات از جمله ریحان محصولی هستند که در راه اندازی خطوط تولید ایده های
بسیاری را به کارآفرینان می دهند .امروزه استفاده از ایده های مختلف و خالقانه جهت راه اندازی انواع

کسب و کارها بسیار حیاتی میباشد.

خطوط تولید سبزی خشک و سبزی سرخ شده و حتی آماده سازی سبزی خوردن ، سبزی آش و … از جمله
مواردی هست که کارآفرینان را بسیار به خود جلب کرده است. در این مقاله به بررسی یکی از دستگاه های
مهم این خطوط خواهیم پرداخت .دستگاه شستشو ریحان یکی از مهمترین دستگاه های تولید صنعتی مواد

غذایی نظیر سبزیجات و انواع میوه میباشد.

مراحل شستشو توسط این دستگاه ها به صورت اتوماتیک بوده و محصول را با کیفیت بسیار باالیی
میکروب کشی و انگل زدایی می کند. در مرحله پایانی که در ادامه توضیحات بیشتری می دهیم ،روند
آبکشی نهایی که در گذشته به صورت دستی انجام میشد و در حال حاضر به صورت اتوماتیک و توسط یک

دستگاه که پیچیدگی زیادی هم ندارد (دستگاه شستشو سبزی) انجام می پذیرد توضیح خواهیم داد.

مشخصات دستگاه شستشوي ریحان

 مقدار آب صرف شده برای شستشوی سبزیجات و حتی میوه ها و سرعت پا�ن شستشوی دستی و
همچنین کاهش بهداشت شستشو در برخی کارگاه ها ،باعث ایجاد بیماری های عفونی انگلی حصبه وبا و…
میشود.این مشکالت تولید کنندگان را به سمت و سوی استفاده از دستگاههای اتوماتیک شستشو سوق داد

.این دستگاه شامل بخش های ذیل می باشد .

1-مخزن استیل شستشو 
2-نوار چرخان مودوالر 

تماس با ما3-موتور گیربکس 

فاصله ما با شما یک کلیک
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4-پمپ آب 
5-کمپرسور بادی

امکان شستشوي مکانیزه توسط دستگاه
شستشو سبزي

طی مراحل زیر ریحان و دیگر سبزیجات شسته شده و به مرحله بعدی خط تولید هدایت می
شوند.

1-مرحله اول(گل گیري)

این دستگاه مجهز به یک وان استیل، یک پمپ هوا و یک الکتروموتور است که قدرت خود را به باالبر
مودوالر دستگاه شستشو ریحان منتقل می کند . کمپرسور باد این دستگاه ،هوا را با فشار وارد آب کرده و

حباب سازی میکند.  هم زمان پمپ دستگاه، آب درون وان را به گردش درمیاورد.

ایجاد گردش آب همراه با حباب های هوا ،سخت ترین آلودگی ها (گل والی و اضافات) را به راحتی از بدنه لیمو
جدا می کند.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید ،با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در

ساعات اداری (8 صبح تا 7) بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید .

دستگاه شستشو  گل
گیر

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633


4/17/2021 دستگاه شستشو ریحان | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/basil-washing-machine/?preview_id=8252&preview_nonce=1428605176&_thumbnail_id=8437&preview=true 4/13

2-دستگاه شستشو ریحان دوم (آنزیم زدایی و
حشره زدایی)

روش کار دستگاه شستشو دوم همانند دستگاه شستشو گل گیر است. تنها تفاوت در استفاده از ماده
ضدعفونی کننده و انگل زدا است در آب مخزن است. برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید ،با شماره
های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری (8 صبح تا 7) بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس

بگیرید .

دستگاه شستشو انگل
زدا

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

3-مرحله سوم (شستشوي نهایی)

شستشوی نهایی خود شامل آبکشی نهایی نیز می شود این بخش یک دستگاه جداگانه به نام نوار استیل
آبکشی دارد که نوار نقاله چرخانی است که توسط یک دوش، شستشوی نهایی را انجام می دهد .سیستم

این دستگاه به صورتی است که امکان صرفه جویی در مصرف آب را تا حد قابل قبولی فراهم می آورد .

برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید ،با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری
تماس با ما(8 صبح تا 7) بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید .

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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دستگاه شستشو
سوم

مشاهده صفحه محصول

نوار استیل آب کشی

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر
را لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه شستشوي ریحان قیمت

قیمت و فروش دستگاه شستشوي ریحان

برای مشاهده انواع دستگاه شستشو ریحان شرکت بهفر ماشین و همچنین قیمت های به روز می توانید با
بخش مشاوره آنالین ما در ساعات اداری تماس گرفته یا به صفحه فروشگاه  بهفر ماشین در زیر همین

مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/product/drain-steel-strip/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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ورود به فروشگاه بهفر ماشین
شماره های

پشتیبانی زیر را
لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

برق تک فاز یا سه فاز

مصرف برق این دستگاه بسیار به صرفه بوده و امکان استفاده در خطوط تولید صنعتی با برق سه فاز و برق
تک فاز در کارگاه ها را دارد .اگر این خطوط در ابعاد کارگاهی و خانگی باشد مطمئنًا نیاز به برق تک فاز در

دستگاه ها خواهید داشت و چنانچه کارآفرین در سطح صنعتی باشد نیاز به برق صنعتی سه فاز دارید .

مشخصات فنی دستگاه شستشوي ریحان

ابعاد : طول : 180 سانتی متر عرض : 120 سانتی متر ارتفاع 280 سانتی متر 
برق مصرفی : تک فاز و سه فاز 

جنس بدنه مخزن : استنلس استیل 
موتورگیربکس : حلزونی

انواع خطوطی که از دستگاه ه شستشو سبزي و
میوه استفاده می کنند

خط تولید ترشیجات  
خط تولید خیارشور  

خط تولید سبزی خشک  
خط تولید سبزی خوردن  

خط تولید سبزی سرخ شده  
تماس با ماخط تولید مربا  

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/shop/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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خط تولید میوه خشک  
کاربرد دستگاه شستشوی ریحان

میزان مصرف آب در این دستگاه نسب به دیگر روش ها بسیار کم بوده و از استانداردهای جهانی برخوردار
می باشد.ظرفیت دستگاه بسیار زیاد است و امکان شستشوی آن به یک تن در ساعت هم می رسد .این
ماشین آالت به طور کامل اتوماتیک بوده و سیستم شستشوی آن به صورت چرخش آب میباشد و سیستم

انتقال ریحان و دیگر سبزیجات توسط نوار نقاله به دستگاه ها یکی پس از دیگری انجام می گیرد .

شرکت هایی که می توانند از این دستگاه استفاده
کنند کدامند؟

به طور کلی شرکت ها و کارخانجات تولید میوه و صیفی و سبزی جات برای خشک کردن این محصوالت،
تولید انواع کمپوت و مربا، رستوران ها، تولید رب ، سبزیجات معطر مورد استفاده غذاها مانند سبزی آش،
قرمه و سبزی کوکو، سبزی پلویی که شستشو داده می شوند و بعد بسته بندی می شوند، از این دستگاه ها

استفاده می نمایند .

تعداد نفرات مورد نیاز براي کار با دستگاه

به دلیل اینکه این دستگاه به صورت اتوماتیک کار می کند و به دلیل نحوه عملکرد دستگاه، جهت کار کردن
با این دستگاه نیاز به یک یا دو نفر نیروی انسانی میباشد.

البته این بنا به صالحدید کارفرما بوده و چنانچه ظرفیت کار بسیار باال باشد تعداد نفرات مورد نیاز کمتر یا
بیشتر می شوند اما نظر به استفاده از این دستگاه کمترین تعداد مورد نیاز خواهد بود.دقت، سرعت و

کیفیت محصوالت تولید شده بسیار باال خواهد رفت .

آیا امکان ارسال وجود ماشین آالت به محل مورد
نظر وجود دارد ؟

ارسال به سراسر کشور امکان پذیر میباشد و خرید به صورت حضوری و دریافت مشاوره از متخصصین ما
قابل انجام است .

چرا بهفر ماشین کرج؟
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

منابع این مطلب:

Fruit and vegetable wash wikipedia -1

Vegetable wikipedia-2

تماس با ماصفحات مرتبط:

فاصله ما با شما یک کلیک

https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit_and_vegetable_wash
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable
https://behfarmachine.com/dried-fruit-packaging-line/
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بدون ديدگاه | مقاالت | 28ام فروردین, 1400 | By احسان کوثری

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

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

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/basil-washing-machine/#respond
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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  - Termsتماس 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%2Fbasil-washing-machine%2F&_wpnonce=49156aebeb
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/


4/17/2021 دستگاه شستشو ریحان | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/basil-washing-machine/?preview_id=8252&preview_nonce=1428605176&_thumbnail_id=8437&preview=true 13/13

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

6ام آبان, 1399

18ام آذر, 1399

13ام بهمن, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی قند

دستگاه ساشه
پودری

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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