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دستگاه تک نفره 3 طرف دوخت یا دستگاه ساشه سه طرف دوخت یکی از ماشین آالت تولیدی مجموعه بهفر
ماشین اطلس البرز است که انواع مواد غذایی و شیمیایی پودری و مایع را دربسته های کوچک زیر صد گرم

بسته بندی می کند.

البته نمونه دیگری از این دستگاه هم از سوی این مجموعه طراحی و تولید می شود که به ساشه مدادی
مشهور است. نحوه کارد این دو مدل دستگاه ساشه با یکدیگر تفاوت چندانی ندارد. تنها تفاوت در مدل
بسته بندی است. در این مطلب انواع دستگاه تک نفره 3 طرف دوخت این مجموعه را همراه با تتوضیحات

و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه تک نفره 3 طرف دوخت

1-دستگاه تک نفره 3 طرف دوخت مایع یا دستگاه
ساشه مایع:
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این نمونه دستگاه مخصوص بسته بندی مایعات غذایی و شیمیایی است. مخزن دستگاه ساشه آب لیمو
مخصوص بارگیری مایعات تولید  شده که  توسط یک جک پنوماتیک کنترل می شود. این دستگاه توسط

هوش مصنوعی کنترل شده و کامال اتوماتیک است.

دستگاه تک نفره 3 طرف دوخت مایع با یک بار برنامه ریزی به صورت کامالً اتوماتیک شروع به کار می کند. این
دستگاه بر اساس برق تک فاز و یا 3 فاز سفارشی سازی میشود.این قابلیت می تواند بر اساس نیاز مشتری

کامالً سفارشی سازی شود.

وجود چرخ در این دستگاه کم حجم و سبک، حرکت دستگاه را سهولت بخشیده و خط تولید را انعطاف پذیرتر
می کند.قطعات در تماس با محصول در ماشین آالت ساشه بهفر ماشین اطلس البرز از استیل مرغوب ساخته
شده و با استانداردهای بهداشتی کامالً تطابق دارند. برای کسب اطالعات دقیق تر می توانید با شماره های
پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه ما از ساهت 7 صبح تا 8 بعد از ظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید.
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ماشین آالت ساشه بهفر ماشین قابلیت بسته بندی دو نوع پاکت ساشه
(مدادی و 3 طرف دوخت) رادارند.

2-دستگاه تک نفره 3 طرف دوخت پودري (ساشه
پودري):

این نمونه ماشین مخصوص بسته بندی انواع مواد پودری یا گرانولی دانه ریز غذایی و شیمیایی طراحی و
تولید شده اند .این دستگاه انواع ادویه جات  و مواد شیمیایی همانند رطوبت گیر های کوچک را در بسته
های وزن پا�ن پک میکند. نحوه کارکرد این دستگاه و سیستم برنامه ریزی آن با دستگاه بسته بندی ساشه

مایع تفاوت چندانی ندارد.

تنها تفاوت در نوع مخزن و نحوه برنامه ریزی آن است.مخزن این دستگاه مخصوص مواد پودری
طراحی شده و به جای جک، مجهز به یک ماردون است که محصول را به جلو و بیرون مخزن هدایت می کند.
برای کسب اطالعات دقیقتر می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین از

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

دستگاه تک نفره 3
طرف دوخت پودري

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
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قیمت دستگاه تک نفره 3 طرف دوخت

برای کسب اطالع از قیمت خریددستگاه تک نفره 3 طرف دوخت با شماره های پشتیبانی و مشاروه رایگان
در ساعات اداری تماس بگیرید.
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ماشین آالت ساشه

مشاهده صفحه محصول
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026-
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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.
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3-آزمودن کیفیت

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
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گروه فنی بهفر ماشین به محل موردنظر اعزام شده و با دقت دستگاه یا خط تولید را مونتاژ و راه اندازی
می کنند.

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
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/wp-admin/profile.php
https://behfarmachine.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fsingle-seam-machine-with-3-sides%2F&_wpnonce=3fab34bde0
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/
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https://instagram.com/behfar.machine.atlas.alborz?igshid=fc0coh5xr5lq
https://twitter.com/AtlasAlborz
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