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دستگاه شستشوي زردآلو

دستگاه شستشوي زردآلو دستگاه شستشوی زردآلو / مقاالت / صفحه اصلی

شماره های پشتیبانی
:

026-34725221

09125883469

09360038633

دریافت
کاتالوگ

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

دستگاه ساشهدستگاه بسته بندیدستگاه خشک کنصفحھ اصلی

محصوالتوبالگتماس با مادرباره ماخطوط تولیددستگاه شرینگ

حساب مندانلود کاتالوگ


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/category/blog/
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دستگاه شستشوی زردآلو و انواع دیگر میوه ها و سبزیجات با سیستم گردش آب کار می کند و کامالً
اتوماتیک میباشد. این میوه ها و سبزیجات امکان شستشوی دستی را هم دارند تا زمانیکه مقدار آنها بسیار

کم و در حد کسب و کارهای خانگی باشند.

زمانی که بخواهید کسب و کاری را در ابعاد کارگاهی یا کارخانه ای راه اندازی نما�د، فاکتورهای زیادی را
باید در نظر بگیرید که عالوه بر مسائل شخصی، برای مجوز باید به دستورات و خواسته های بهداشت نیز

توجه کنید. پیش از هرچیز باید به مکان راه اندازی تولیدی نگاهی ویژه داشته باشید.

پس از آن به بحث ماشین آالت، تعداد، تجهیزات جانبی و … می پردازید. جانمایی ماشین آالت خود مسئله
ای جداگانه است که در این مقاله به جا نمایی دستگاه شستشوی سبزی و میوه زردآلو نیز خواهیم پرداخت.

تعداد دستگاه شستشوي زردآلو

تعداد این دستگاه های اتوماتیک شستشو بنا بر مکان آب و هوایی و جغرافیایی کسب و کار شما متفاوت
است و بهداشت هر استان تعداد متفاوتی از این دستگاه ها را برای تا�د در نظر دارد. به طور مثال استانی
مثل استان اصفهان که شرایط آب و هوایی سخت تر و تا حدودی آلوده تر دارد، این مسائل سختگیرانه تر
پیگیری می شوند و حتی تا 6 دستگاه شستشو را برای خط شستشوی زردآلو و دیگر میوه ها در نظر می
گیرد. اما استانی دیگر که از شرایط آب و هوایی بهتری برخوردار است تا سه دستگاه نیز برایش کافی خواهد

بود.

چرا استفاده از دستگاه شستشو تا این حد ضروري
به نظر می رسد؟


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
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دستگاه های شستشو حکم حیاتی برای خطوط تولیدی دارد که با مواد
خوراکی و غذایی در ارتباط هستند.

گل گیری 
انگل زدایی 
ضد عفونی

سه عمل مهمی هستند که در مورد میوه ها و سبزیجات باید انجام شوند. ضمنًا شیوع بیماری های مختلف
که خیلی وقت ها از مواد خوراکی میباشد سبب شده تا در این مورد سختگیری بیشتری شود و از خطرات
احتمالی این بیماری ها جلوگیری به عمل آید که این دستگاه ها مناسب ترین گزینه برای اجرای این عملیات

هستند.

دستگاه
شستشو  گل

گیر

مشاهده صفحه محصول

دستگاه
شستشو
انگل زدا

مشاهده صفحه محصول

دستگاه
شستشو

سوم…….

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/
https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
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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عملکرد سیستم دستگاه شستشوي زردآلو

این دستگاه به صورت سیرکوالسیون آب با موتوری که روی آن تعبیه شده عمل می کند و اتوماتیک میباشد.
دستگاه ها با لوله کشی و نوارهای نقاله به یکدیگر مربوط می شوند. پس از شستشو و گردش آب در هر
مخزن، زردآلوها توسط نوار نقاله چرخان موجود، به مخزن بعدی جهت اجرای مرحله بعد هدایت می شوند.

و به همین ترتیب تا انتها پیش میرود.

براي کار با دستگاه شستشو به چند نفر نیروي کار
نیاز است؟

از آنجایی که این ماشین آالت کامالً اتوماتیک میباشد تنها یک اپراتور برای قرار دادن محصوالت در مخزن
اول و سپس برداشت از انتهای این دستگاه مورد نیاز است. اما چنانچه در مرحله آخر از نوار استیل آبکشی
هم استفاده شود، محصوالت جهت شستشوی نهایی روی نوار استیل آبکشی که شامل نوار غلتان و دوش

هست به مرحله بعدی خواهند رفت.

ظرفیت دستگاه شستشوي زردآلو

ظرفیت مخزن نسبت به آبی که داخل آن ریخته می شود حدود 500 لیتر هست اما مخزن باید تا چند
سانتیمتر کمتر پر شود تا زمانی که زردآلوها داخل آن ریخته می شوند آب به حد مجاز از سطح مخزن برسد

و امکان چرخش آب موجود باشد. ظرفیت شستشوی زردآلو تا 1 تن در ساعت هم می رسد.

استفاده از دستگاه های شستشوی زردآلو بر افزایش سرعت خط تولید بسیار موثر است و سرعت و کیفیت
محصوالت را برای مراحل بعد بسیار باال می برد.

صرفه جویی در مصرف آب توسط دستگاه
شستشو


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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لوله کشی موجود در این دستگاه ها به صورتی هست که سبب صرفه جویی خیلی زیادی در مصرف آب
میشود.

خطوط تولیدي که از دستگاه شستشوي زردآلو
استفاده می کنند

شاید برای شما هم سوال باشد که در کدام خطوط تولید از این دستگاه استفاده می شود.

خط تولید زردآلو خشک و قیسی 
خط تولید مربای زردآلو 

خط تولید برگه زردآلو 
خط شستشوی میوه های تابستانی 

خط شستشوی سبزیجات 
خط تولید آلبالو خشک 
خط تولید چیپس میوه 

خط تولید کمپوت زردآلو 
.…

مشخصات دستگاه شستشوي
زردآلوي خشک

1-جنس بدنه حتما باید از استنلس استیل باشد.

2-دستگاه باید مورد تا�د وزارت بهداشت باشد.

3-دستگاه قابلیت انتطباق با برق شهری 220 ولت و یا برق صنعتی 380 ولت را داشته باشد.

4-توان مصرفی موتور گیربکس مشخص باشد.

5-دارای یک پمپ هوا باشد.

6-این دستگاه قابلیت تصفیه آب با سیستم گردش آب میباشد. (سیرکوالسیون)

7-دارای نوار نقاله جهت انتقال محصوالت از یک مخزن به مخزن دیگر

8-ابعاد دستگاه


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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9-سیستم الکترومکانیک

آیا خط تولید زردآلو خشک سودهی دارد؟

برای پاسخ به این پرسش ما به بررسی فواید محصول مورد نظر میپردازیم که اگر بتوانید در مرحله اول این
فواید را بشناسید و سپس به معرفی این فواید به صورت درست و اصولی انجام شود و در کنار آنها بررسی

جوانب هزینه ها هم بپردازید می توانید تا حدودی از سوددهی ایده های خود اطمینان حاصل کنید.

زردآلو منبع غنی از ویتامین ها پتاسیم، ویتامین A ، کلسیم، ویتامین C، آهن، ویتامین
B1,B2,B3، منیزیم و روی ، ویتامینE سدیم و … میباشد.

چطور زردآلوها را خشک کنیم ؟

زردآلوها پس از شستشو، باید هسته گیری و اسالیس شوند و سپس خشک شده و آماده بسته بندی
شوند.

دستگاه هسته گیر زردآلو

دستگاه هسته گیر میوه های درشت دانه مانند زردآلو به صورت تک نازل و سه نازل هست که با سیستم
پنوماتیک و به صورت نیمه اتوماتیک کار می کند. چرا که حتما در طول کار نیاز به یک اپراتور هست که پدال

مربوطه را در هر بار هسته گیری بفشارد.

دستگاه اسالیسر زردآلو

این دستگاه رومیزی بوده علی رغم ابعاد کوچک، از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است. برای کار کردن با این
دستگاه نیاز به یک اپراتور میباشد. چنانچه اپراتور خوب با دستگاه کار کند تا چندصد کیلو خروجی خواهد
داشت. با این دستگاه حلقه های یک دست و با ضخامت دلخواه خواهید داشت که در خشک کردن درست

محصوالت بسیار موثر است.

دستگاه خشک کن زردآلو


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک



4/27/2021 دستگاه شستشوی زردآلو | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/apricot-washing-machine/?preview_id=8976&preview_nonce=d78055686c&_thumbnail_id=8985&preview=true 7/13

دستگاه های خشک کن کابینی انواع مختلفی دارند که در این مقاله تنها به شرح و معرفی مختصری از آنها
میپردازیم و در مقاله آینده به بررسی جزئیات این دستگاه برای زردآلو خواهیم پرداخت.

دستگاه خشک کن تک کاین زردآلو 
دستگاه خشک کن دو کابین زردآلو 

دستگاه خشک کن تونلی زردآلو

مشاهده کنید: انواع دستگاه خشک کن زردآلو/ توضیحات و قیت خرید

قیمت دستگاه شستشوي زردآلو

برای مشاهده انواع دستگاه شستشو زردآلو 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

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dryer-machine/
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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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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منابع این مطلب:

Fruit and vegetable wash wikipedia -1

Vegetable wikipedia-2

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

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


تماس با ما

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/
https://behfarmachine.com/hot-onion-production-line
https://behfarmachine.com/packing-line-of-nuts-and-dried-fruits/
https://behfarmachine.com/spice-packing-line/
https://behfarmachine.com/fried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/dried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/potato-chips-production-line/
https://behfarmachine.com/beans-packing-line/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/fruit-dryer-machine/
https://behfarmachine.com/sache-machine/
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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]

شما برای رای دادن باید وارد شوید
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فاصله ما با شما یک کلیک
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ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

7ام آبان, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
خشک کن گیاه

دارویی

دستگاه بسته بندی ساشه

آدرس پستی:

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

026-34725221 
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://behfarmachine.com/medicinal-plants-dryer/
https://behfarmachine.com/medicinal-plants-dryer/
https://behfarmachine.com/sachet-packing-machine/
https://behfarmachine.com/sachet-packing-machine/
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


4/27/2021 دستگاه شستشوی زردآلو | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/apricot-washing-machine/?preview_id=8976&preview_nonce=d78055686c&_thumbnail_id=8985&preview=true 13/13

27ام آبان, 1399

13ام بهمن, 1399

دستگاه
خشک کن چوب

بستنی

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/sachet-packing-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

