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دستگاه شستشو هویج

دستگاه شستشو هویج دستگاه شستشو هویج / مقاالت / صفحه اصلی

شماره های پشتیبانی
:

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
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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
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دستگاه شستشو هویج یکی از ماشین آالت زیرمجموعه خط شستشو سبزی بهفر ماشین اطلس البرز است
که انواع سبزی، میوه و صیفی جات را به صورت کامالً اتوماتیک شستشو داده و برای دستگاه بسته بندی و

دستگاه خشک کن این خط آماده می کند.

در این خط بسته به درصد آلودگی محصول 3 تا 5 عدد دستگاه شستشو در راستای یکدیگر قرار می گیرند.
تعداد دستگاه های شستشو سبزی بسته به استانداردهای منطقه ای و سازمان بهداشت تع�ن می شود. در
این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز دستگاه مکانیزه شستشوی هویج را همراه با توضیحات فنی و

اطالعات قیمت و لینک خرید بررسی خواهیم کرد…

دستگاه شستشو هویج:

در خط شستشو میوه و سبزی حداقل  از سه وان  برای شستشو محصول استفاده می شود. در ادامه کاربرد
هر وان و مرحله شستشو را توضیح خواهیم داد.

1- شستشو هویج گل گیر:

این دستگاه مجهز به یک وان استیل، یک پمپ هوا و یک الکتروموتور است که قدرت خود را به باالبر
مودوالر دستگاه شستشو هویج منتقل می کند . کمپرسور باد این دستگاه ،هوا را با فشار وارد آب کرده و

حباب سازی میکند.  هم زمان پمپ دستگاه، آب درون وان را به گردش درمیاورد.

ایجاد گردش آب همراه با حباب های هوا ،سخت ترین آلودگی ها (گل والی و اضافات) را به راحتی از بدنه
هویج جدا می کند.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید ،با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان

ما در ساعات اداری (8 صبح تا 7) بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید .

تماس با ماجدول مشخصات فنی دستگاه شستشو هویج:

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/packaging-machine/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/
https://behfarmachine.com/carrot-washing-machine/#container-1
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برق مصرفیابعاد دستگاه
ظرفیت

آب

طول 200 ،عرض 100 ،عمق 80
سانتیمتر

5/2 کیلووات ، 220 الی 380 ولت ، تک فاز
و سه فاز

500 لیتر

دستگاه شستشو  گل
گیر

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه شستشو هویج انگل زدا:

روش کار دستگاه شستشو دوم هویج همانند دستگاه شستشو گل گیر عمل میکند. تنها تفاوت در استفاده از
ماده ضدعفونی کننده و انگل زدا است که در آب مخزن ریخته میشود . برای مشاهده توضیحات کامل و
قیمت خرید ،با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری (8 صبح تا 7) بعد از ظهر در زیر

همین مطلب تماس بگیرید .

دستگاه شستشو انگل
زدا

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

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
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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09360038633مشاهده صفحه محصول

3-دستگاه شستشو هویج سوم:

در این مرحله بدنه هویج کامالً شسته شده و باقیمانده آلودگی ها و مواد شیمیایی ضد عفونی کننده از بدنه 
محصول جدا می شوند. در این مرحله آلودگی های هویج کامالً از بین رفته و آماده آبکشی می شود.برای
مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید ،با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری (8

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

دستگاه شستشو
سوم

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

4-نوار استیل آبکشی (مرحله پایانی)

در این مرحله هویج شسته شده بر روی نوار استیل آبکشی قرارگرفته و توسط چند دوش آب و به صورت
خودکار آبکشی می شود. در انتهای میز آبکشی، محصول مورد نظر فاقد هرگونه آلودگی بوده و آماده آبگیری
و بسته بندی است.برای مشاهده توضیحات کامل و قیمت خرید ،با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان

ما در ساعات اداری (8 صبح تا 7) بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید .

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
tel:+989360038633
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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نوار استیل آب کشی

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه شستشو هویج قیمت

برای مشاهده انواع دستگاه شستشو و بسته بندی هویج شرکت بهفر ماشین و همچنین قیمت های به روز
،می توانید با بخش مشاوره آنالین ما در ساعات اداری 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
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/drain-steel-strip/
tel:+982634725221
tel:+989125883469
tel:+989360038633
https://t.me/behfarmashin
https://api.whatsapp.com/send?phone=+989360038633
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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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 ما5-خدمات پس از فروش

فاصله ما با شما یک کلیک
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بهفر ماشین اطلس البرز 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش واقعی را به مشتریان عزیز ارائه
می دهد.

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 شیرینگ

دستگاه میکسر

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/
https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/shearing-packing-machine/
https://behfarmachine.com/mixer-machine/
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بدون ديدگاه | مقاالت | 4ام خرداد, 1400 | By احسان کوثری

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.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

شما برای رای دادن باید وارد شوید

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب

تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/carrot-washing-machine/#respond
http://vkontakte.ru/share.php?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcarrot-washing-machine%2F&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC&description=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%3A%0D%0A026-34725221%0D%0A09125883469%0D%0A09360038633%20%0D%0A%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%20%20%20%20%20%20%0D%0A%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcarrot-washing-machine%2F&description=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%3A%0D%0A026-34725221%0D%0A09125883469%0D%0A09360038633%20%0D%0A%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%20%20%20%20%20%20%0D%0A%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1&media=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2Fax-sar-safhe-maghale-dastgahe-shostoshoo-havij.jpg
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