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دستگاه شستشو گشنیز

دستگاه شستشو گشنیز دستگاه شستشو گشنیز / 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
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دستگاه شستشو گشنیز برای شستشوی انواع سبزیجات و میوه با سیستم چرخش آب به صورت اتوماتیک
استفاده می شود. مجموعه چند دستگاه شستشوی اتوماتیک پشت سر هم و دستگاه نوار استیل آبکشی و

آبگیر سانتریفیوژ خط شستشوی سبزیجات را تشکیل می دهند.

سوال اینجاست چند دستگاه شستشوی اتوماتیک برای این خط الزم است. تعداد این وان ها از سه دستگاه
تا شش دستگاه متغیر است. در شهرهای مختلف این دستگاه ها متفاوت است چرا که میزان آالیندگی زمین

های کشاورزی و آب و هوای شهرها با هم متفاوت است.

جدول مشخصات فنی دستگاه
شستشو گشنیز

ابعاد
دستگاه

برق
مصرفی

تجهیزات
تعداد

دستگاه در
هر خط

پتانسیل
دستگاه

مخزن
دستگاه

جنس
دستگاه


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
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ابعاد
دستگاه

برق
مصرفی

تجهیزات
تعداد

دستگاه در
هر خط

پتانسیل
دستگاه

مخزن
دستگاه

جنس
دستگاه

80*100*200*200

0.75
کیلووات

تک
اسب

4 نازل
(جمعآ

20 حفره
(

پمپ آب
1.5

کیلووات

دریچه
خروجی
آب، یک
ورودی

نوار نقاله
تسمه

مدل دار
پلی

اتیلن

سیستم
هوا ساز

این گزینه
با انتخاب

بهداشت در
شهرهای
مختلف
متفاوت
است

سه دستگاه
یا پنج
دستگاه
متفاوت
است

500
کیلو در
ساعت

500
لیتر

استنلس
استیل

نحوه کارکرد دستگاه شستشوي گشنیز

1-آب مخزن: مخزن دستگاه با آب پر می شود. (مقدار پیشنهادی: با توجه به ورود محصول به مخزن،
مناسب است تا 20 سانتیمتری لبه دستگاه از آب پر شود).

2- شروع کار دستگاه: پس از پر شدن حوضچه دستگاه شستشو سبزی به صورت دستی و توسط اپراتور
روشن میشود.

3-ورود گشنیز به مخزن: سبزی گشنیز توسط اپراتور به مخزن دستگاه ریخته میشود. از این پس و تا انتهای
خط نیازی به نیروی دست و اپراتور وجود ندارد.البته در مراحل شستشو میتوان از نیروی انسانی برای هم

زنی سبزی و حرکت بهتر گشنیز به جلو استفاده کرد.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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4-فرایند شستشو: آلودگی های گشنیز از طریق گردش آب (نیروی پمپ) و حباب سازی هم زمان (کمپرسور
هوا) ،از بدنه سبزی جدا میشوند.

وان اول وظیفه گل گیری ،وان دوم انگل زدایی و وان سوم عملیات آبکشی سبزی گشنیز را انجام میدهد.

دستگاه شستشو  گل
گیر

مشاهده صفحه محصول

دستگاه شستشو انگل
زدا

مشاهده صفحه محصول

دستگاه شستشو
سوم

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه نوار استیل آبکشی گشنیز


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/product/fruit-and-vegetable-washing-machine/
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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در این مرحله لیمو شسته شده بر روی نوار استیل آبکشی قرارگرفته و توسط چند دوش آب و به صورت
خودکار آبکشی می شود. در انتهای میز آبکشی، لیمو 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 .

نوار استیل آب کشی

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

قیمت دستگاه شستشو گشنیز

بدنه این دستگاه ها استنلس استیل بوده و از یک موتور و یک نوار نقاله متحرک تشکیل شده است .هزینه
این مواد اولیه دائمًا در حال تغ�ر است .بنابراین جهت دریافت لیست قیمت دستگاه های شستشو با ما در

ساعات اداری تماس بگیرید.

ورود به فروشگاه بهفر ماشین

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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خواص گشنیز

گشنیز جزء سبزیجاتی هست که در کاهش قند خون تاثیرات مثبتی دارد بنابراین افراد دیابتی می توانند از
این سبزی استفاده کنند و محصوالت سبزی متفاوتی را در سبد غذایی خود داشته باشند. گشنیز بهترین

تقویت کننده قلب و عروق و مغز و معده و کبد هست .

امکان رفع مشکالت پنهانی کبد را نیز دارد. عصاره گشنیز در رفع گرما زدگی و عطش شدید در گرمای
تابستان مفید است و در شربت های مختلف یا به صورت دمنوش مورد استفاده قرار میگیرد. تهوع، عطش

و بی اشتهایی از عالئم گرما زدگی میباشد

.برای مواردی مانند آفت دهان، جوش و … بهترین مسکن میباشد. با در نظر گرفتن خواص بی نظیر این
سبزی و معرفی آن می توانید بازار مصرف خوبی برای این محصول به صورت تازه و خشک شده بیابید. در

این مورد باید با ماشین آالت خط تولید سبزی خشک آشنا شوید.

مطالعه کنید:خط تولید سبزی خشک/توضیحات و لینک خرید

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک

https://behfarmachine.com/dried-vegetable-production-line/
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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.

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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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.

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.


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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منابع این مطلب:

Fruit and vegetable wash wikipedia -1

Vegetable wikipedia-2

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب

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


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/wp-content/uploads/2021/04/pdf-maghale-dastghe-shostoshoo-limoo.pdf
https://behfarmachine.com/wp-content/uploads/2021/02/pdf-katalog-nahaii_AntiCopy_compressed.pdf
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/
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بدون ديدگاه | مقاالت | 31ام 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

دستگاه ساشه
دستگاه شستشو سبزی

دستگاه شیرینگ
دستگاه میکسر

دستگاه میوه خشک کن
دستگاه پر کن مایع

دستگاه بسته بندی 4 طرف دوخت
خط تولید قند حبه

خط تولید قند شکسته


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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