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دستگاه شستشوی آلبالو machine washing Cherries و دیگر میوه ها، صیفی جات و انواع سبزی ها در
کدام خطوط تولید مورداستفاده قرار می گیرد؟ چه حجمی از آب مصرف می کند؟ برق مصرفی آن ها چقدر
است؟ زمان شستشو چقدر طول می کشد؟ در این مقاله سعی کرده ایم به تمامی سؤاالت در مورد دستگاه

شستشو سبزی و میوه بپردازیم و این دستگاه را به طور کامل معرفی کنیم.

پیش از هر توضیحی باید بدانید این دستگاه در کجا و چرا استفاده می شود. مگر شستشو به صورت سنتی
چه ایرادی دارد؟ چرا باید از دستگاه شستشوی آلبالو استفاده کرد؟ به دلیل سیر صعودی بیماری های مختلف
که از محصوالت کشاورزی به بدن انسان منتقل می شود، کارگاه ها و کارخانه هایی که از این محصوالت برای

تولیدات خود استفاده می کنند باید یک خط شستشوی مجزا، اتوماتیک و کامالً بهداشتی داشته باشند.

اداره بهداشت هر استان بنابر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی قوانین منحصر به آن منطقه را وضع می کند.
اشخاصی که در این زمینه قصد راه اندازی کسب وکاری رادارند، پیش از گرفتن مجوز شرایطی را باید فراهم
آورند که یکی از آن ها شرایط بهداشتی و خط شستشوی محصوالت آن هاست که البته بخش حیاتی خط

تولید می باشد.

خطوط تولیدی که از دستگاه شستشوی آلبالو استفاده می کنند؟ خط تولید آلبالو خشک، خط تولید مرباجات،
خط تولید سبزی خشک، خط تولید ترشیجات، خط تولید سرکه، خط تولید آب آلبالو گیری و شربت آلبالو و …
در تمام این خطوط تولید بخشی به طور کامل و جدا از بقیه ماشین آالت تنها برای شستشو و رعایت موارد

بهداشتی وجود داشته باشد.

اجزاي خط شستشو آلبالو:

خط شستشو شامل چندین دستگاه شستشو است که جانمایی آن ها به صورت پشت سر هم می باشد. نحوه
کارکرد این دستگاه ها به صورت اتوماتیک بوده و در طی این مسیر نیروی انسانی به کار گرفته نمی شود.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
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محصوالت تولیدی کسب وکارهای نام برده شده آلبالو خشک، مربا آلبالو، ترشی آلبالو، شربت آلبالو، آب آلبالو،
لواشک آلبالو، کمپوت آلبالو و … این محصوالت را به سبب اینکه دستگاه شستشوی آلبالو مدنظر این بحث

هست نام بردیم و برای اطالعات بیشتر به ماشین آالت موردنیاز یکی از این خطوط هم می پردازیم.

برای تهیه آلبالو خشک که از قدیم جایگاه ویژه ای در سبد تنقالت و غذایی ایرانیان داشته است نیاز به
دستگاه شستشوی آلبالو، دستگاه خشک کن آلبالو و تجهیزات جانبی دیگری دارید. دستگاه های خشک کن

خود با توجه به ظرفیت و مکان نصب آن ها از تنوع زیادی برخوردار هستند.

ابعاد دستگاه شستشو آلبالو:

برق 
مصرفی

تجهیزات
تعداد 

دستگاه در 
هر خط

پتانسیل 
دستگاه

مخزن 
دستگاه

جنس 
دستگاه

75.0
کیلووات

تک
اسب

 4نازل
(جمعآ 20

حفره)

پمپ آب
1.5

کیلووات

دریچه
خروجی آب

، یک
ورودی

این گزینه با انتخاب
بهداشت در شهرهای
مختلف متفاوت است

500کیلو
در

ساعت
0 لیتر

استنلس 
استیل

انواع دستگاه خشک کن جهت تهیه آلبالو خشک دستگاه خشک کن تک کابین، دستگاه خشک کن دو کابین
و دستگاه خشک کن تونلی ازجمله آن هاست که در مقاالت بیشتر به آن ها اشاره داشته ایم. دستگاه نوار
استیل آبکشی در کنار دستگاه شستشوی آلبالو از دستگاه دیگری جهت شستشو و آبکشی نهایی محصوالت
و میوه ها استفاده می شود که بانام دستگاه نوار استیل آبکشی شناخته می شود، یک نوار نقاله چرخان که

شامل چندین دوش نیز می باشد.

میوه ها در این مرحله به طور کامل آبکشی می شوند. جانمایی ماشین آالت خط شستشو بنا بر شرایط آب و
هوایی و جغرافیایی، جهت ارائه مجوز، بهداشت هر استان تعداد دستگاه های مختلفی را درخواست می کند.
به عنوان مثال تعداد دستگاه های شستشو در شهر اصفهان با دستگاه های شستشو در کردستان متفاوت

است.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dryer-machine/
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تعداد دستگاههاي شستشو آلبالو:

شهرهایی که آلودگی های بیشتری داشته باشند، مسلمًا تعداد دور شستشوی بیشتری برای محصوالت دارند
و بنابراین دستگاه های شستشوی بیشتری الزم است. نحوه عملکرد دستگاه شستشوی میوه کارکرد این
دستگاه ها به صورت اتوماتیک می باشد به این ترتیب که محصول در یک وان شستشو جهت شستشوی اولیه

ریخته می شود.

سیستم گردش آب این وان به کار می افتد و پس ازآنکه مرحله گل گیری به طور کامل انجام شد. محصول از
طریق نوار گردشی داخل وان به وان شستشوی بعدی هدایت می شود، به این ترتیب به مرحله بعدی یعنی
آنزیم زدایی و انگل زدایی وارد می شود و به همین ترتیب به مرحله بعدی می رود تا شستشو به طور کامل و

کامالً بهداشتی انجام شود.

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

دستگاه شستشو انگل
زدا

مشاهده صفحه محصول

دستگاه شستشو
سوم

مشاهده صفحه محصول

نوار استیل آب کشی

مشاهده صفحه محصول


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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شماره های
پشتیبانی زیر
را لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

زمان شستشوي آلبالو توسط این دستگاه ها چقدر
می باشد؟

این امر بستگی به مقدار آلودگی محصول آلبالو دارد و بر عهده اپراتور می باشد. حجم آب مصرفی هر مخزن
تا 500 لیتر آب می باشد اما به دلیل لوله کشی خاص این ماشین آالت صرفه جویی زیادی در مصرف آب پدید

می آید.

سیستم لوله کشی دستگاه های شستشو سیستم لوله کشی این دستگاه ها به صورتی تعبیه شده که کمترین
حجم مصرف آب را داشته باشد و موتوری که برای آن ها استفاده می شود کم مصرف بوده و البته هم

به صورت تک فاز و هم به صورت سه فاز قابل تولید است.

آیا براي مشاغل خانگی هم پیشنهادي دارید؟

چنانچه این کار درزمینٔه مشاغل خانگی انجام شود، پیشنهاد ما وان شستشوی دستی می باشد که تمام
استیل بوده و ازنظر هزینه کامال به صرفه می باشد.مشخصات دستگاه شستشوی آلبالو اتوماتیک این دستگاه
شامل مخزن استنلس استیل، دارای نوار پی وی سی با گرید مواد غذایی، موتور گیربکس، پمپ آب، کمپرسور،

دریچه تخلیه و لوله کشی از یک وان به وان دیگر و مجهز به سیستم حباب ساز می باشد.

مواد اولیه ساخت این محصوالت که یکی از آن ها استیل 304 می باشد. پس از سفارش ساخت این ماشین
آالت می توانید در تمام مراحل نظارت داشته باشید. جهت دریافت قیمت این ماشین آالت با کارشناسان

فروش تماس حاصل فرما�د.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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فروش دستگاه شستشوی آلبالو سفارش جهت ساخت این ماشین آالت به چه صورت می باشد؟ زمان
ساخت این دستگاه ها چقدر است؟ هزینه آن چقدر می باشد؟ جهت دریافت اطالعات در مورد فروش و

سؤال های مطرح شده با کارشناسان خبره بهفر ماشین اطلس البرز تماس حاصل فرما�د.

آیا عرضه محصول آلبالو خشک سوددهی دارد؟

یکی از مهم ترین سؤاالتی که برای کارآفرینان پیش می آید این است که پس از گردآوری ایده و به دنبال آن
آشنایی با ماشین آالت موردنیاز آیا کسب وکار موردنظر برای آن ها سوددهی خواهد داشت؟ این یک سؤال
خیلی کلی است و نیاز به بحث و بررسی بسیاری دارد و ما برای کسب اطالعات دقیق تر، این بحث را به
کارشناسان راه اندازی خطوط واگذار می کنیم اما آنچه در این مقاله می گنجد به این شکل است که می توانیم
به مزایای محصول آلبالو خشک اشاره ای داشته باشیم تا بدانید که این محصول ویژه چه جایگاهی دارد و

چه سهمی می تواند در بازار مصرف بیابد.

این محصول دفع کننده عطش درنتیجه باال رفتن حرارت بدن می باشد. در درمان سنگ مثانه و سنگ کیسه
صفرا مؤثر است. در رفع و درمان خارش های پوستی اثری عجیب دارد. رفع سو هاضمه از دیگر مزایای این

محصول می باشد. خاصیت ضد چربی خون دارد.

در درمان ورم کلیه و معده نیز مؤثر است. در انتها جز تنقالتی به شمار می آید که می تواند جایگزین تنقالت
شیمیایی شود. با در نظر گرفتن این موارد بعالوه بسیاری فواید دیگر می توانید از پتانسیل درخواست های

این محصول به نفع کسب وکار خود استفاده کنید و سود بسیار باالیی کسب کنید.

قیمت دستگاه شستشوي آلبالو

برای مشاهده انواع دستگاه شستشو آلبالو 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.

ورود به فروشگاه بهفر ماشین

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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

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

صفحات مرتبط:
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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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این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود
منتشر کنید!

       

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
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30ام دی, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
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026-34725221
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