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دستگاه بسته بندی زردآلو خشک تمام اتوماتیک دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی و امکان تنظیم ویبره ها و
سلفون در انواع مختلف تولید و ساخته می شود. انواع این دستگاه را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دستگاه های بسته بندی توزین دار قابلیت بسته بندی محصوالت میوه خشک را با وزن های دلخواه فراهم

می آورد. از این دستگاه در خطوط تولید مختلف به خصوص صنایع غذایی استفاده می شود.

مشخصات فنی دستگاه بسته بندي
زردآلو خشک

دستگاه های بسته بندی قیسی یا زردآلوی خشک شده در انواع مختلفی بسته به سیستم های راه اندازی
آنها تولید و عرضه می شوند. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت…

دستگاه بسته بندي دو توزین پنوماتیک

با برق تک فاز و ارتفاع دو متر و پنجاه سانتیمتر هم به صورت صنعتی و هم به صورت کارگاهی مورد
استفاده قرار میگیرد. دقیقًا به دالیل کم مصرف بودن و ابعاد کم داشتن مناسب مشاغل خانگی هم هست.
بنابراین تنها با داشتن این دستگاه و چند دستگاه مناسب مشاغل خانگی به راحتی می توانید یک کسب و

کار خانگی پرسود را راه اندازی کنید.

دستگاه بسته بندي دو توزین مکانیک

یک دستگاه قوی، پر سرعت، کاربردی صنعتی برای بسته بندی انواع مواد گرانولی، میوه های خشک
بخصوص زردآلو خشک مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه بسته بندي 2
توزین

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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دستگاه بسته بندي چهار توزین پنوماتیک

سیستم راه اندازی این دستگاه با نیروی باد توسط کمپرسور کار می کند و به همین دلیل پنوماتیک خوانده
می شود. وزن بسته ها به طور دلخواه از 20 گرم تا 2000 گرم تع�ن می شود. (این کار با استفاده از تابلو

برق (HMI) انجام میشود).

دستگاه بسته بندي چهار توزین مکانیک

رول سلفونی (لفافی) که می خواهید بسته های شما با آن بسته بندی شود (این رول باید پیش از به کار
گرفتن در دستگاه، چاپ برند شده باشد) در جایگاه خود در پشت دستگاه قرار میگیرد.

مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته بندي 4
توزین

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان
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مشخصات فنی دستگاه چهار توزین
مکانیکی
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نصب دستگاه بسته بندي زردآلو خشک

دستگاه با سلفون کش و با توجه به وزنی که برای بسته ها تع�ن می شود شروع به کار کرده و ریزش
محصول در بسته ها شروع می شود. پس از ریزش به اندازه مورد نظر، دستگاه بسته ها را دوخت می زند و
خروجی دستگاه آماده ارائه به بازار به صورت بالشتی میباشد. جهت نصب و تست و راه اندازی دستگاه ها از

تکنسین های مجرب بهفر ماشین اطلس البرز کمک بخواهید.

دستگاه خشک کن زردآلو

جهت تولید زردآلو خشک از دستگاه های خشک کن کابینی و یا تونلی استفاده می شود. اینکه کدام از
دستگاه ها بهتر است، بستگی به مقدار محصولی که به دست کارآفرین محترم می رسد دارد. چنانچه
محصول در هر بار استفاده از دستگاه ها در حد 150 تا 200 یا 300 کیلو گرم باشد دستگاه های کابینی

مناسب این امر هستند.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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اگر محصول مورد نظر در حد تناژ باشد، دستگاه تونلی مناسب این امر هست. دستگاه های کابینی خود از
چند مدل تشکیل شده اند. دستگاه خشک کن تک کابین زردآلو، دستگاه خشک کن دو کابین زردآلو و
دستگاه خشک کن سه کابین زردآلو. مصرف برق و گاز این دستگاه ها به شدت مناسب و به صرفه می باشد.

دیگر دستگاه هاي خط زردآلو خشک

در ابتدای این خط تولید، دستگاه های شستشو اتوماتیک خود بخشی از کار را بر عهده دارند. دستگاه نوار
استیل آبکشی نیز جز همین بخش می باشد. دستگاه هسته گیر زردآلو در مدل های تک نازل و سه نازل از

این باب هستند. پس از هسته گیری نوبت به اسالیس میشود.

اسالیس زردآلوها می تواند در ضخامت های مختلف انجام شود و بستگی به نوع میوه نیز دارد. پس از آن
میوه ها در سبدهایی چیده شده و داخل دستگاه خشک کن قرار میگیرند. در انتها توسط دستگاه بسته

بندی که در همین مقاله به آن اشاره شد بسته بندی می شوند.

دستگاه خشک کن تک
کابین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه خشک کن دو
کابین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه خشک کن
تونلی

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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قیمت دستگاه بسته بندي زردآلو
خشک

از مشخصات دیگر این دستگاه های بسته بندی می توان به مصرف برق 220 الی 380 ولت آن به صورت
تک فاز و سه فاز در تمامی دستگاه های دو توزین و چهار توزین نام برد. ارتفاع این دستگاه ها از 250 تا
350 سانتیمتر قابل انتخاب است (قابلیت انتخاب از 250 و 350 وجود دارد اما منحصر به همین ارتفاع ها

می باشد).

تعداد بسته ها از 15 بسته تا 30 بسته متغیر میباشد و بستگی به محصول مورد بسته بندی دارد. وزن
دستگاه 450 کیلوگرم بوده و لفاف بسته بندی سلفون، پلی استر، فویل آلومینیوم و لفاف های رولی هستند.

جهت دریافت قیمت دستگاه های بسته بندی با شماره های ذیل تماس حاصل فرما�د.

فروش دستگاه بسته بندي زردآلو خشک

شاید پیش از خرید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راه اندازی خط بسته بندی زردآلو خشک حتی
خط تولید زردآلو خشک سودآور خواهد بود یا نه؟ ما همیشه در این بخش به برخی از خصوصیات و مزایای
محصول مورد نظر می پردازیم تا بدانید با معرفی درست محصولی که با کیفیت تولید شده و به زیبایی

عرضه میشود کامالً سودآور خواهد بود.

براي دریافت آخرین قیمت هاي محصوالت با شماره هاي پشتیبانی ما در ساعات اداري

تماس بگیرید.

شماره تماس و
مشاوره رایگان


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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026-
34725221

09125883469

09360038633

برخی از مزایاي مصرف زردآلو خشک یا
برگه زردآلو

این محصول سرشار از ویتامین ها نظیر ویتامین A، B1، فسفر ویتامین C، آهن ، B2,B3,B6,B9 ، منیزیم
سدیم روی میباشد. کاهش خطر اختالالت چشمی، فیبر کافی (این باعث می شه برای این محصول برای

رژیم غذایی بسیار مناسب باشد).

بهبود قلب،جلوگیری از کم خونی، مناسب برای تغذیه خانم های باردار، تنظیم فشار خون.بهبود گوارش،
بهبود سیستم تنفسی،بهبود یبوست و پبشگیری از سرطان سالمت پوست بدون قند اضافی …

کاربرد زردآلو خشک

مصرف غذایی 
مصرف خوراکی 

جایگزین بسیار عالی تنقالت شیمیایی مضر 
تز�ن غذاهای مختلف و ساالدهای متنوع 

تهیه کمپوت 
تز�ن انواع کیک 

تز�ن انواع بستنی 
استفاده در انواع شیرینی ها و ژله ها 

استفاده در شربت و مربا و مارماالد 
جهت دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

زردآلو خشک یا قیسی


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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در هر 100 گرم زردآلو خشک، 241 کالری 
30.89 میلی لیتر آب 

3.39 گرم پروتئین 
چربی 0.51 گرم 

62.64 گرم کربوهیدرات 
7.3 گرم فیبر موجود است.

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

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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/
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بدون ديدگاه | مقاالت | 28ام اردیبهشت, 1400 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود
منتشر کنید!
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