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دستگاه شستشو کاهو بهفر ماشین البرز یکی از ماشین آالت تولیدی این مجموعه بوده که در خط شستشو
میوه و سبزی به کار میرود. دستگاه شستشو کاهو صنعتی یکی از ماشین آالت وابسطه این خط محسوب
شده که کاهو را در ظرفیت باال و سرعت زیاد شستشو میدهد.در این خط بسته به میزان آلودگی محصول 3
تا 5 دستگاه شستشو در امتداد یکدیگر قرار میگیرند.کاهو از وان ماشین آالت شستشو عبور کرده و از

آلودگیهای محیطی و میکروبی پاک میشود.

این دستگاه امکان افزایش سرعت شستشوی کاهو یا هر نوع میوه و سبزی را متناسب با استانداردهای
باالی بهداشتی فراهم می کند. در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز دستگاه مکانیزه شستشوی

کاهو صنعتی را به صورت تخصصی وهمراه با توضیحات و قیمت خرید بررسی خواهیم کرد…

دستگاه شستشوي کاهو :

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

 در موارد خاص و آلودگی بیش ازحد محصول، امکان افزایش تعداد دستگاه شستشوی
کاهو  وجود دارد.

1-دستگاه مکانیزه شستشو کاهو (گل گیر):

این دستگاه مجهز به یک وان استیل، یک پمپ هوا و یک الکتروموتور است که قدرت خود را به باالبر وان
شستشو کاهو انتقال میدهد . کمپرسور باد این دستگاه ،هوا را با فشار وارد آب کرده و تشکیل حباب
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میکند.  هم زمان پمپ دستگاه، آب درون وان را به گردش درمیاورد.

ایجاد گردش آب همراه با حباب سازی پمپ هوا ،کوچکترین آلودگی ها (گل والی و اضافات) را به راحتی از
برگهای کاهو 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 کاهو انگل زدا:

وظیفه وان دوم از بین بردن آلودگیهای میکربی و انگلی  است که با چشم غیر مسلح قابل رویت
نیستند.روش کار دستگاه شستشو دوم همانند دستگاه شستشو گل گیر است. تنها تفاوت در استفاده از ماده
ضدعفونی کننده و انگل زدا 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
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3-دستگاه شستشو سبزی سوم:

در این مرحله برگهای کاهو کامالً شسته شده و باقیمانده مواد شیمیایی ضد عفونی کننده حاصل از وان دوم
،از بدنه کاهو جدا می شوند. در این مرحله آلودگی های کاهو کامالً از بین رفته و آماده آبکشی می 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
سوم

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

4-نوار استیل آبکشی (مرحله پایانی)

در این مرحله برگهای کاهو شسته شده بر روی نوار استیل آبکشی قرارگرفته و توسط چند دوش آب و
به صورت اتوماتیک آبکشی می شوند. بعد از گذر از این مرحله، سبزی ما فاقد هرگونه آلودگی بوده و آماده
آبگیری و بسته بندی 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 .

نوار استیل آب کشی
شماره های

پشتیبانی زیر را
لمس کنید
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مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه شستشوي کاهو قیمت

برای مشاهده انواع دستگاه شستشو سبزی و میوه  شرکت بهفر ماشین و همچنین قیمت های به روز
می توانید با بخش مشاوره آنالین 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

اجزاي دستگاه شستشو سبزي
صنعتی:

1-وان استیل:
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بدنه این دستگاه تمام استیل بوده و جنس استیل آن از نوع 304 مرغوب است. البته بسته به نیاز مشتری
می توان از ورق قدرتمندتر (استیل 316) هم استفاده کرد. کلیه قطعات دیگر دستگاه شستشو سبزی بر روی

این وان استیل نصب می شود.

2-نوار نقاله:

در انتهای نوار استیل یک نوار نقاله از نوع مودوالر نصب شده که وظیفه خارج کردن میوه و سبزی را از وان
شستشو به بیرون دستگاه را دارد.

3-موتور گیربکس نوار نقاله:

نوار نقاله دستگاه شستشو به وسیله یک موتور گیربکس باقدرت 1 اسب بخار (00/75 کیلووات) به حرکت
درآمده و سبزی شسته شده را به آرامی از مخزن دستگاه خارج می کند.

4-پمپ آب:

این دستگاه مجهز به یک پمپ آب دو اسب (دو اینچ) است که آب داخل مخزن دستگاه شستشو سبزی را
به گردش درمیاورد. گردش آب کیفیت و سرعت شستشو را افزایش می دهد.

نکته: ورودی پمپ آب چند سانتی متر از کف وان باالتر است. این فاصله از به گردش درآمدن دوباره گل
سبزی یا میوه که در کف وان ته نشین شده، جلوگیری می کند.

5-کمپرسور باد:

دستگاه شستشو سبزی می تواند به یک کمپرسور باد هم مجهز شود. می توان یک ورودی باد هم در وان
دستگاه تعبیه کرد. توسط این ورودی، باد با فشار به دوش های زیرآب منتقل شده و حباب سازی می کند.

وجود پمپ آب در کنار کمپرسور باد کیفیت شستشو را در بهترین حالت قرار می دهد.

نکته: کلیه قطعات در تماس با آب دستگاه شستشو سبزی، از جنس استیل بوده و با استانداردهای بهداشتی
کامالً تطابق دارند. حتی بلبرینگ های نوار نقاله مودوالر دستگاه هم از جنس استیل است.

چرا بهفر ماشین کرج؟
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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.
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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.
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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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بدون ديدگاه | مقاالت | 5ام اردیبهشت, 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]
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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
دستگاه شرینگ

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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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

ديدگاه...

ارسال ديدگاه


تماس با ما

https://behfarmachine.com/wp-admin/profile.php
https://behfarmachine.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Flettuce-washing-machine%2F&_wpnonce=c314d5d256
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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7ام آبان, 1399

26ام آبان, 1399

13ام بهمن, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
خشک کن گیاه

دارویی

دستگاه ساشه
مدادی

دستگاه
خشک کن چوب

بستنی

آدرس پستی:

کرج کمالشهر .شهرک صنعتی
بهارستان .گلستان 3 .چهار راه

اول .پالگ 62

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

https://behfarmachine.com/medicinal-plants-dryer/
https://behfarmachine.com/medicinal-plants-dryer/
https://behfarmachine.com/pencil-sachet-machine/
https://behfarmachine.com/pencil-sachet-machine/
https://behfarmachine.com/ice-cream-stick-dryer/
https://behfarmachine.com/ice-cream-stick-dryer/
https://instagram.com/behfar.machine.atlas.alborz?igshid=fc0coh5xr5lq
https://twitter.com/AtlasAlborz
https://www.facebook.com/behfarmachine
https://www.google.com/maps/dir//%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86,+Karaj,+Tehran+Province,+Iran%E2%80%AD%E2%80%AD/@35.890119,50.8891336,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3f8dba61753b3fe5:0x442ff34749e2d117!2m2!1d50.8899848!2d35.892023

