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دستگاه بسته بندي پودر نارگیل

دستگاه بسته بندي پودر نارگیل دستگاه بسته بندی پودر نارگیل / 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
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دستگاه بسته بندی پودر نارگیل یکی از ماشین آالت تمام اتوماتیک مجموعه بهفر ماشین است که در
ظرفیتها و سرعتهای مختلف طراحی و تولید میشود .زمانی که مکان و برق مورد نظر فضای کاری شما
مشخص شد، می توانید تصمیم بگیرید که از کدام دستگاه های بسته بندی انتخاب کنید.به طور مثال
دستگاه های پنوماتیک برای کارآفرینانی که فضای کاری با ابعاد کمتری دارند و نیز از برق تک فاز استفاده

می کنند بسیار مناسب خواهد بود.

این دستگاه برای بسته بندی مواد گرانول، حبوبات،غالت، قند و شکر، نمک، چیپس میوه، چیپس سیب
زمینی، پفک، پفک هندی، آجیل، بادام، فندوق، گردو، خشکبار، مواد شیمیایی دانه مانند، بهداشتی، ساچمه،

دانه های پلی اتیلن و … هم استفاده می شود.

دستگاه بسته بندی پودر نارگیل دیجیتالی با سیستم PLC ، مانیتور لمسی همراه با منو فارسی، سیستم
عیب یاب اتوماتیک، HMI و … میباشد.این دستگاه بر اساس نیاز مشتری سفارشی سازی شده و تطابق
کامل با استاندارهای کشوری و بین المللی را دارد. در ادامه انواع دستگاه بسته بندی پودر نارگیل را با

توضیحات و لینک خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه بسته بندي پودر نارگیل

ماشین آالت بسته بندي توزین دار:

این نمونه ماشین آالت مخصوص بسته بندی مواد گرانولی دانه ریز و درشت هستند.از این رو تکه های ریز
و درشت نارگیل را به راحتی بسته بندی میکنند .ماشین آالت توزین دار از نمونه تمام اتوماتیک بوده و مجهز
به هوش مصنوعی هستند.حجم و وزن بسته بندی پودر نارگیل بر اساس نیاز مشتری کامال سفارشی سازی

میشود.برای کسب اطالعات دقیقتر با شماره های پشتیبانی ما در ساعات اداری تماس بگیرید.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/packaging-machine/
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دستگاه بسته بندي 2
توزین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته بندي 6
توزین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته بندي 12
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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2-دستگاه بسته بندي کیسه پرکن پودر نارگیل:

این نمونه دستگاه های بسته  بندی پودر نارگیل  مخصوص پر کردن کیسه  است. البته از این نمونه ماشین
آالت می توان برای پر کردن انواع کارتون هم استفاده کرد. دستگاههای کیسه پرکن هم دقیقًا همانند
نمونه های توزین دار در دو مدل پنوماتیک و مکانیک تولید شده و قابلیت کارکرد با برق تک فاز و یا سه فاز

رادارند.

دستگاه های کیسه پرکن پودر نارگیل در سه ظرفیت تک توزین، دو توزین و 4 توزین طراحی و تولید می شوند
که نمونه تک توزین نیمه اتومات، نمونه 2 توزین در دو مدل تمام اتومات و نیمه اتومات و نمونه چهار توزین
تنها در نمونه تمام اتوماتیک تولید می شود. برای کسب اطالع و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما از

ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

ماشین آالت کیسه
پرکن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندي پودر نارگیل 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 ریزش پودر نارگیل را کنترل می کند. قوطی

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

دستگاه قوطی پرکن پودری جهت بسته بندی پودر نارگیل، ادویه جات ،مواد پودری غذایی چون آرد ، قهوه ،
شیرخشک ، پودرهای دارویی – بهداشتی و شیمیایی و … در قوطی های پالستیکی ، پت ، مقوایی یا پاکتی

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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، شیشه ای ، فلزی و … مورد استفاده قرار می گیرند

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.

دستگاه قوطی پر کن

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه ساشه

این دستگاه صورت تک نازل و سه طرف دوخت تولید می شود.کارکرد این دستگاه به صورت هوشمند تمام
اتوماتیک می باشد. برای بسته بندی های کوچک تکنفره مورد استفاده قرار میگیرد. پودر نارگیل به صورتی
هست که مقدار کم آن هم مورد استفاده است بنابراین بسته بندی های تکنفره آن بسیار مورد توجه

هستند.

دستگاه ساشه مایع

مشاهده صفحه محصول

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته بندي پودري (سلفونی)

 این دستگاه مخصوص بسته بندی مواد پودری طراحی شده و مخصوص پر کردن پودر نارگیل در بسته های
پاکتی یا بالشتی است.رول سلفونی چاپ برند شده را در بخش پشت دستگاه قرار داده، تنظیمات مورد نظر

اعم از وزن بسته ها و … را در تابلو برق plc تعریف می شود.

دستگاه شروع به کار می کند.دستگاه های بسته بندی پودری به صورت ماردونی بسته بندی می کنند. وزن
بسته ها از 10 گرم تا 1 کیلو و صد گرم میباشد. برای کسب اطالغات بیشتر با شماره های پشتیبانی در

ساعات اداری تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي
پودري سلفونی

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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ماشین آالت مرتبط با دستگاه بسته بندي پودري
سلفونی

دستگاه باالبر اوگر حلزونی

مخصوص باالبری پودر نارگیل و تغذیه مخزن دستگاه است.

سیستم ازت زن

هوای داخل بسته ها، با این سیستم تزریق میشود.اذت عمر پودر نارگیل را افزایش میدهد.

سیستم تاریخ زن

این دستگاه مخصوص تاریخ زنی بسته بندی های پودر نارگیل است.

دستگاه نوار نقاله جلوی بسته بندی

مخصوص انتقال بسته های آماده به مرحله بسته بندی نهایی است.

دستگاه آسیاب

زمانی که نارگیل به صورت خشک شده در آمد، با دستگاه آسیاب باید آن را پودر کرد. دستگاه های آسیاب به
دو نوع چکشی و پروانه ای شناخته شده اند. برای ادویه جات نظیر چوب دارچین و زردچوبه و … آسیاب

چکشی مناسب است.

 همچنین مطالعه کنید : انواع دستگاه خشک کن نارگیل

قیمت دستگاه بسته بندي پودر نارگیل

خط تولید پودر نارگیل شامل دستگاه های خشک کن نارگیل، دستگاه بسته بندی پودر نارگیل، دستگاه باالبر
پودری، دستگاه نوار نقاله جلوی بسته بندی ، چنانچه از قوطی پر کن استفاده کنید، میز مخصوص جلوی


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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دستگاه قوطی پر کن، تجهیزات جانبی دستگاه های بسته بندی نظیر تاریخ زن و .. مورد استفاده قرار
میگیرد.

جهت دریافت لیست قیمت ماشین آالت خط بسته بندی پودر نارگیل با شماره های ذیل در ساعات اداری
تماس حاصل فرما�د.

فروش دستگاه بسته بندي پودر نارگیل

باور کنید که حتی فکرش هم نمی توانید کنید، پودر نارگیل جایگزین چه چیزی می تواند باشد. آرد گندم!!!
پودر نارگیل می تواند برای کسانی که تحمل گلوتن را ندارند و عالقه به رژیم های کم کربوهیدرات دارد بسیار

محبوب است. مزایای آن اثبات قند خون، هضم بهتر غذا به خصوص برای کاهش وزن و رژیم عالی هست.

بنابراین با راه اندازی کسب و کار مربوط به پودر نارگیل و تبلیغات درست آن می توانید به یک سود دهی
خوب برسید. پیش از هر چیز باید خرید دستگاه ها را انجام بدید و سفارش دهید. برای دریافت شرایط

فروش با ما تماس بگیرید.

نصب دستگاه بسته بندي پودر نارگیل

جهت نصب دستگاه های بسته بندی پودری، پودری سلفونی مکانیک، پودری سلفونی پنوماتیک، قوطی پر
کن پودری و ساشه پودری از تکنسین های مجرب بهفرماشین اطلس البرز کمک بگیرید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

چرا بهفر ماشین کرج؟


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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tel:+989125883469
tel:+989360038633
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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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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

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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https://behfarmachine.com/spice-packing-line/
https://behfarmachine.com/fried-vegetable-production-line/
https://behfarmachine.com/dried-vegetable-production-line/
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بدون ديدگاه | مقاالت | 1ام خرداد, 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 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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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
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https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

12ام آبان, 1399

29ام دی, 1399

9ام دی, 1399

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی چای

کیسه ای

دستگاه
بسته بندی گرم

پا�ن

شور کن بادام

آدرس پستی:

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

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

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/tea-bag-packing-machine/
https://behfarmachine.com/tea-bag-packing-machine/
https://behfarmachine.com/low-weight-packing-machine/
https://behfarmachine.com/low-weight-packing-machine/
https://behfarmachine.com/almond-salting-machine/
https://behfarmachine.com/almond-salting-machine/
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

