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تفاوت دستگاه بسته بندی پنوماتیک با مکانیک چیست؟ این سؤالی است که اغلب خریداران از خود و
تولیدکنندگان ماشین آالت بسته بندی می پرسند. درنتیجه نیاز به یک مطلب اختصاصی برای توضیح دقیق در

مورد تفاوت دستگاه بسته بندی هیدرولیک با مکانیک احساس می شد.

کسب دانش دقیق، در انتخاب یکی از این دو مدل دستگاه بسته بندی بسیار مآثر است. در این مطلب در
پایگاه دانش بهفر ماشین اطلس البرز تفاوت دستگاه بسته بندی پنوماتیک با مکانیک را همراه توضیحات

دقیق برسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید…

تفاوت دستگاه بسته بندي مکانیک با
نمونه پنوماتیک

تماس با ما
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این دو نمونه دستگاه بسته بندی ازنظر کارایی و سرعت تولید تفاوت چندانی با یکدیگر
ندارند. اما ازنظر شکل ظاهری و کارایی باهم تفاوت هایی دارند.

شکل ظاهري دستگاه بسته بندي مکانیک:

این مدل ارتفاع بیشتری داشته و از دوتکه مجزا تشکیل می شود. تکه پا�نی متشکل از بدنه اصلی دستگاه
و تابلو برق است. تکه دوم یا باالیی که کاپه ها توزین های دستگاه بر روی آن قرار می گیرد، مجهز به پاگرد و

پله است.

فناوری ساخت نمونه مکانیک قدیمی تر از نمونه پنوماتیک است. اما ازنظر کارایی هیچ تفاوتی با نمونه
پنوماتیک ندارد. این دستگاه به دلیل ارتفاع زیادی که دارد، تنها مناسب مکان های صنعتی و سوله های با

ارتفاع سقف زیاداست.

شکل ظاهري دستگاه بسته بندي پنوماتیک:

نمونه پنوماتیک یک تکه است. به زبان ساده تر بخش باالیی (توزین ها) با بخش پا�نی (قطعات اصلی و
تابلو برق) به یکدیگر متصل هستند. این دستگاه ارتفاع کمتری داشته و در مکان های کارگاهی با سقف

کوتاه هم قابل راه اندازی است. فناوری نمونه پنوماتیک جدیدتر از نمونه مکانیک است.

عکس دستگاه بسته بندی دو توزین مکانیک و پنوماتیک

تفاوت فنی دستگاه بسته بندي مکانیک:
تماس با ما
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در این دستگاه از دو الکتروموتور 3 فاز و یا تک فاز استفاده می شود که یکی برای باز و بسته کردن فک های
دستگاه به کار رفته و دیگری برای به گردش درآوردن سلفون و محور دکل سلفون کش است.

جک های کاپه های دستگاه بسته بندی مکانیک برای به کار افتادن نیاز به یک کمپرسور باد دارند. اما ذات کار
نمونه مکانیک بر اساس قدرت گرفتن از الکتروموتور است. در این نمونه از کمپرس باد ساده تر و ضعیف تر

هم می توان استفاده کرد.

تفاوت فنی دستگاه بسته بندي پنوماتیک:

نمونه پنوماتیک به جای الکتروموتور فک، از یک جک پنوماتیک قدرت می گیرد. این جک توسط باد و یک
کمپرسور بادی به حرکت درمیاید. در نمونه پنوماتیک نیاز به یک کمپرسور قدرتمندتر از نمونه مکانیک وجود

دارد تا قدرت جک پنوماتیک کاهش پیدا نکرده و در فرایند دوخت سلفون، تأثیر منفی نگزارد.

عکس دستگاه بسته بندی دو توزین مکانیک و پنوماتیک

کالم آخر:

انتخاب یکی از این دو دستگاه به سلیقه اشخاص و مکان راه اندازی هم بستگی دارد. نمونه پنوماتیک فّناوری
جدیدتری داشته و ازنظر فنی ساده تر است. اما نمونه مکانیک فناوری قدیمی تری داشته و ازنظر فنی کمی

پیچیده تر است.

این دو دستگاه هر دو قابلیت کار با برق تک فاز و یا 3 فاز را دارند. نمونه مکانیک مناسب کارخانه داران و
نمونه پنوماتیک مناسب مشاغل کارگاهی است. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره های

پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین در ساعات اداری (8 صبح تا 7 بعدازظهر) تماس بگیرید.

تماس با ما
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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
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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
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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.

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

تماس با ما
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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
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اخیرمحبوب
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خردکن چوب
دارچین
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