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دستگاه بسته بندي پاپریکا

دستگاه بسته بندي پاپریکا دستگاه بسته بندی پاپریکا / مقاالت / صفحه اصلی

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

دریافت
کاتالوگ

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

دستگاه شیرینگساشهبسته بندیخشک کنصفحھ اصلی

محصوالتوبالگتماس با مادرباره ماخطوط تولید

حساب مندانلود کاتالوگ


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://behfarmachine.com/wp-content/uploads/2021/02/pdf-katalog-nahaii_AntiCopy_compressed.pdf
tel:+989125883469
mailto:info@behfarmachine.com
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/sache-machine/
https://behfarmachine.com/shearing-packing-machine
https://behfarmachine.com/category/blog/production-lines/
https://behfarmachine.com/about-us/
https://behfarmachine.com/contact-us/
https://behfarmachine.com/blog/
https://behfarmachine.com/shop/
https://behfarmachine.com/wp-content/uploads/2021/02/pdf-katalog-nahaii_AntiCopy_compressed.pdf
https://behfarmachine.com/my-account/
https://behfarmachine.com/cart/
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دستگاه بسته بندی پاپریکا و دیگر ادویه جات تحت سیستم های مختلفی ساخته و عرضه می شوند.
کارخانجات تولید و بسته بندی ادویه جات از دستگاه های صنعتی مربوط به این مواد پودری استفاده می
کنند. در این مقاله با انواع این دستگاه ها آشنا خواهید شد. خط تولید ادویه ای مانند پاپریکا از ماشین
آالت مختلف تشکیل می شود که بخشی از این بحث به آن اختصاص دارد تا کارآفرینان را جهت تصمیم

گیری در راه اندازی کسب و کار در این زمینه هدایت نماید.

خط تولید ادویه پاپریکا

خط شستشو
خط خشک کن

خط پودر کن
خط بسته بندی

ویژگی هاي دستگاه بسته بندي
پاپریکا

پیش از آنکه به مشخصات دستگاه بسته بندی پاپریکا بپردازیم، در مورد کلیات خط تولید پاپریکا توضیحاتی
ارائه میکنیم و در ادامه در مورد جزئیات این دستگاه صحبت خواهیم کرد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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خط شستشو

شامل دستگاه های شستشوی اتوماتیک میباشد که در بخش های مختلف به شرح آنها پرداخته ایم.
سیستم شستشو در این دستگاه ها بر اساس چرخش آب بوده و در چندین مرحله انجام می شود. در

شهرهای مختلف تعداد این دستگاه ها متفاوت خواهد بود.

هر دستگاه شستشوی اتوماتیک شامل یک نوار نقاله چرخان نیز هست که محصوالت را به مرحله بعدی
هدایت می کند. محصوالتی که در این خط شستشو داده می شوند، فلفل دلمه ای ها هستند. مرحله نهایی

این بخش شامل دستگاه نوار نقاله آبکشی هست که به همراه دوش شستشوی نهایی انجام می شود.

خط شستشو فلفل
پاپریکا

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

خط خشک کن

این بخش شامل دستگاه های خشک کن کابینی و یا تونلی میباشد. اینکه کدام نوع دستگاه در این خط
انتخاب شود بر عهده کارآفرین محترم است که براساس مقدار محصولی که بدست می آورد تع�ن می کند.

اگر محصول در حد کارگاهی و حجم کیلوگرم باشد دستگاه های خشک کن کابینی مناسب خواهد بود.

اما اگر محصول فلفل دلمه ای در حجم تناژ باشد، ماشین آالت خشک کن تونلی مناسب این امر خواهد بود.
دستگاههای خشک کن کابینی که تک کابین و دو کابین و چهارکابین میباشند می توانند بنا بر سفارش با

منبع حرارت غیر مستقیم برقی، گازی یا گازوئیلی ساخته شوند.

چنانچه دستگاه خشک کن تونلی انتخاب شود، به دلیل مصرف باال ، استفاده از منبع گازی و گازوئیلی به
صرفه تر است. اما در کشورهایی نظیر ارمنستان و … که منابع گازی محدود است، می توان این دستگاه ها

را به صورت برقی نیز تولید کرد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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خط خشک کن فلفل
پاپریکا

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

خط پودر کن

در این مرحله فلفل دلمه ای ها به صورت خشک شده و ترد و آماده آسیاب شدن هستند. آسیاب های
مخصوص این محصول فلفل دلمه ای در این بخش به کار گرفته خواهند شد. در پایان این مرحله ادویه
پاپریکا آماده بسته بندی می شود. پاپریکا را به عنوان چهارمین ادویه ای که در دنیا رایج است می شناسند.
پاپریکا انواع مختلفی به لحاظ طعم دارد. از طعم شیرین آن تا طعم تند متفاوت خواهند بود. به طور مثال

در کشور مجارستان، هشت نوع پاپریکا وجود دارد.

انواع آسیاب پاپریکا

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

خط بسته بندي پاپریکا

دستگاه های بسته بندی پاپریکا انواع مختلفی دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم . دستگاه های بسته
بندی پودری سلفونی که خود به دو شکل پنوماتیک و مکانیک تولید می شوند. دستگاه های قوطی پر کن

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dried-fruit-packaging-line/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
https://behfarmachine.com/product-category/mill/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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پودری که قوطی های مختلفی با اشکال متفاوت را پر می کند.

در صورتیکه که این ادویه به صورت تکنفره درخواست شود، دستگاه ساشه پودری به کار گرفته می شود. این
خط شامل دستگاه بسته بندی پاپریکا و باالبر پودری به همراه تجهیزات جانبی نظیر گاز ازت، تاریخ زن و
نوار نقاله جلوی بسته بندی میباشند. چنانچه از قوطی پر کن استفاده شود به جای نوار نقاله جلوی بسته
بندی از میز کار در این مورد استفاده می شود. در ادامه به مشخصات فنی این دستگاه ها خواهیم پرداخت .

ماشین آالت بسته بندي پاپریکا:

ماشین آالت بسته بندي
پاپریکا

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

مشخصات دستگاه باالبر پودري

دستگاه باالبر اوگر حلزونی (باالبر پودری)، جهت رساندن پاپریکا به مخزن دستگاه بسته بندی مورد استفاده
قرار می گیرد. با خالصه ای از مشخصات آن در ذیل می توانید آشنا شوید. 

نوع الکتروموتور : موتور تکفاز و یا سه فاز ، ۲۲۰ الی ۳۸۰ ولت 
ارتفاع باالبر : تا ۲۵۰ سانتیمتر با قابلیت تغ�ر ارتفاع 

ارتفاع مخزن : ۱۲۰ سانتیمتر

باالبر پودري
شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
tel:+982634725221
tel:+989125883469
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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09125883469مشاهده صفحه محصول

09360038633

دستگاه بسته بندي قوطی پرکن:

این ماشین آالت مخصوص پر کردن انواع قوطی های فلزی، پالستیکی و شیشه ای است. دستگاه بسته بندی
قوطی پر کن مجهز به یک نازل و ماردون است که فرایند ریزش گیاه دارویی را کنترل می کند. قوطی موردنظر

به صورت اتوماتیک بر روی نوار نقاله حرکت کرده و در زیر نازل قرار می گیرد.

محصول به داخل قوطی ریزش کرده و به صورت خودکار به جلو حرکت می کند. این فرایند به صورت کامالً
خودکار انجام می شود. تنها برای چیدن قوطی محصول بر روی نوار نقاله، نیاز به یک اپراتور وجود دارد. برای
کسب اطالع و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما از ساعت 8 صبح تا 7 بعدازظهر در زیر همین

مطلب تماس بگیرید.

مشخصات فنی دستگاه قوطی پرکن پاپریکا
(دستگاه قوطی پرکن پودري)

ابعاد: طول 180*عرض 130 * ارتفاع 290 سانتیمتر 
برق مصرفی : تک فاز یا سه فاز به انتخاب مشتری 

وزن بسته بندی: ۱۰ الی ۱۱۰۰ گرم
جنس مخزن :استیل همراه میکسر و همزن 

 plc , HMI مجهز به سیستم
مجهز به مانیتور منوی فارسی و انگلیسی 

مجهز به عیب یاب اتوماتیک

دستگاه قوطی پر کن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/lift-ogre/
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://behfarmachine.com/product-category/packaging-machines/bag-filling-machines/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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09360038633

خواص ادویه پاپریکا

پاپریکا سرشار از ویتامین هایی نظیر بتاکاروتن، آهن A B6بوده که برای پوست بسیار مفید است و سبب
روشن شدن چهره و جلوگیری از پیری و چروک زودرس جلوگیری از افتادگی پوست و جلوگیری از ریزش مو
می شود. ماسک های صورت مختلفی را می توان با پاپریکا درست کرد. کاهش التهاب، فشار خون، تامین

انرژی، مزایای قلبی و عرقی، تصفیه خون از دیگر مزایای استفاده از این ادویه میباشد.

قیمت دستگاه بسته بندي پاپریکا

این دستگاه برای بسته بندی مواد پودری شامل : ادویه جات، پودر قهوه، پودر شکر، پودر نمک، پودر
نسکافه، پودر ژله و پودرهای شیمیایی، دارویی، پودرهای مربوط به طب سنتی و گیاهان دارویی مورد
استفاده قرار میگیرد. جهت دریافت لیست قیمت ماشین آالت بسته بندی با ما در ساعات اداری تماس

حاصل فرما�د.

فروش دستگاه بسته بندي پاپریکا

دستگاه بسته بندی پودری سلفونی مکانیکی ، جزء ماشین آالت بسته بندی محسوب شده و در نوع
پنوماتیک هم تولید می شوند. انتخاب مکانیکی یا پنوماتیکی بودن این ماشین آالت با مشتریان محترم می
باشد. جهت دریافت شرایط سفارش و فروش دستگاه بسته بندی پاپریکا با شماره های درج شده در ذیل

تماس بگیرید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

tel:+989360038633
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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نصب دستگاه بسته بندي پاپریکا

جهت نصب و راه اندازی و تست ماشین آالت از تکنسین های مجرب بهره مند شوید.

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


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.

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.

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
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