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دستگاه شستشو گالبی یکی از ماشین آالت تولیدی مجموعه بهفر ماشین البرز است که انواع میوه و سبزی را
با سرعت باال و حجم زیاد شستشو می دهد. کیفیت شستشو این دستگاه در حد کیفیت شستشو دستی بوده

و محصول را از هرگونه اضافات و کثیفی کامالً پاک می کند.

با توجه به فصلی بودن میوه گالبی و قیمت باالی آن در فصول غیر از فصل اصلی این میوه (تابستان)، یکی
از بهترین روش ها برای در دسترس بودن گالبی در 4 فصل، خشک کردن اسالیسهای میوه گالبی است. این
میوه به محض خشک شدن توسط دستگاه خشک کن به یک خشکبار خوش مزه تبدیل شده و همراه با انواع

آجیل سرو می شود.

یکی از ماشین آالت خط تولید میوه خشک شده دستگاه شستشو سبزی است که در ابتدای این خط قرار
می گیرد. در این مطلب در آکادمی بهفر ماشین اطلس البرز نحوه کارکرد دستگاه شستشو گالبی را با

توضیحات فنی و لینک خرید معرفی خواهیم کرد…

دستگاه شستشوي گالبی صنعتی:

در خط شستشو گالبی حداقل  از سه وان  برای شستشو محصول استفاده می شود. در ادامه کاربرد هر وان و
مرحله شستشو را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

نکته: در موارد خاص وبسته به قوانین بهداشتی هر منطقه و آلودگی بیش ازحد محصول، امکان افزایش
تعداد دستگاه شستشوی گالبی  از 3 وان به 5 وان وجود دارد.

1-دستگاه مکانیزه شستشو گالبی گل گیر:

این دستگاه مجهز به یک وان استیل، یک پمپ هواساز و یک الکتروموتور است که قدرت خود را به نقاله
دستگاه شستشو گالبی منتقل می کند . کمپرسور هواساز ،هوا را با فشار وارد آب کرده و حباب سازی میکند. 

هم زمان پمپ آب دستگاه، آب درون وان را به گردش درآورده یا سیرکوله میکند.
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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گردش جریان  آب همراه با حباب های هوا ،کوچکترین آلودگی ها (گل والی و اضافات) را به راحتی از بدنه
گالبی 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

2-دستگاه شستشو گالبی انگل زدا:

روش کار دستگاه شستشو دوم همانند دستگاه شستشو گل گیر است.از نظر تجهیزات هم هیچ تفاوتی با
نمونه گل گیر ندارد. تنها تفاوت در استفاده از ماده ضدعفونی کننده و انگل زدا است که در آب مخلوط
میشود.در این مرحله بدنه گالبی ضد عفونی و باکتری کشی میشود.. 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
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3-دستگاه شستشو سبزی سوم:

در این مرحله بدنه گالبی برای بار سوم کامالً شسته شده و باقیمانده آلودگی ها و مواد شیمیایی ضد عفونی
کننده از بدنه گالبی جدا شده و آب کشی میشود. 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
سوم

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

4-نوار استیل آبکشی (مرحله پایانی)

این مرحله برای اطمینان 100% از شسته و آب کشی شدن محصول است.در این مرحله گالبی شسته شده بر
روی نوار استیل آبکشی ریخته شده  و توسط چند دوش آب بار دیگر شسته و آبکشی می شود. در انتهای
غلتک، گالبی فاقد هرگونه آلودگی بوده و آماده گذر به مرحله بعدی یا همان رطوبت زدایی 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 .

نوار استیل آب کشی
شماره های

پشتیبانی زیر را
لمس کنید
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مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

 قیمت دستگاه شستشوي گالبی

برای مشاهده انواع دستگاه شستشو گالبی شرکت بهفر ماشین اطلس البرز 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

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.
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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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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Vegetable wikipedia-2

صفحات مرتبط:
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خط بسته بندی آجیل و خشکبار
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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
دستگاه شرینگ
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بدون ديدگاه | مقاالت | 1ام اردیبهشت, 1400 | By احسان کوثری

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

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
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3ام بهمن, 1399

30ام دی, 1399

دستگاه میوه
شور

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

https://behfarmachine.com/fruit-washing-machine/
https://behfarmachine.com/fruit-washing-machine/
https://instagram.com/behfar.machine.atlas.alborz?igshid=fc0coh5xr5lq
https://twitter.com/AtlasAlborz
https://www.facebook.com/behfarmachine

