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دستگاه بسته بندی زیره از ماشین آالت تولید شرکت بهفر ماشین البرز است که تخم زیره یا پودر آن را در
بسته بندی های مختلف و با وزن های متفاوت پک می کند. زیره در میان ادویه جات دسته بندی شده و در طول

سال همیشه مشتری خود را داشته است. ازاین رو می توان پیش بینی کرد که بازار پرسودی هم داشته باشد.

این مجموعه به صورت تخصصی بر تولید انواع خطوط تولید و دستگاه های بسته بندی تمام اتوماتیک و نیمه
اتوماتیک تمرکز داشته و انواع دستگاه بسته بندی زیره (توزین دار، دستگاه ساشه، دستگاه پر کن پودری،
کیسه پرکن، دستگاه قوطی پر کن) را تولید کرده و محصوالت خود با تضمین کیفیت و ضمانت خدمات پس

از فروش به مشتریان عزیز ارائه می دهد.

در ادامه انواع دستگاه بسته بندی زیره را با توضیحات بیشتر و لینک خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه بسته بندي زیره

1-دستگاه بسته بندي زیره توزین دار:

این نمونه ماشین آالت از نوع تمام اتومات بوده و در دو مدل پنوماتیک و مکانیک طراحی و تولید می شوند.

دستگاه بسته بندی توزین دار تخم زیره را در بسته بندی های بالشتی و سلفونی پاکتی بسته بندی می کند.
نمونه پنوماتیک با بدنه یک تکه و منبع برقی تک فاز گزینه بسیار خوبی برای مکان های غیر صنعتی و یا

مشاغل کوچک محسوب می شود.

اما نمونه مکانیکی با حجم بیشتر و بدنه دوتکه از منبع برقی 3 فاز قدرت گرفته و ارتفاع بیشتری دارد.این
نمونه مخصوص سوله های صنعتی مجهز به برق 3 فاز طراحی و تولیدشده است. دستگاه بسته بندی زیره
توزین دار در 4 ظرفیت (2 توزین،4 توزین،6 توزین،12 توزین) تولید و سفارشی سازی می شود که با افزایش

کاپه های دستگاه، سرعت بسته بندی بیشتر می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین تماس بگیرید.
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ماشین آالت توزین دار

 مشاوره رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

مشاهده صفحه محصول

2-دستگاه بسته بندي زیره کیسه پرکن:

این نمونه دستگاه های بسته بندی زیره مخصوص پر کردن کیسه ای انواع ادویه جات غیر پودری و یا انواع
حبوبات و غالت است. البته می توان برای پر کردن انواع کارتونهای وزن باال هم از این دستگاه استفاده کرد.
این ماشین آالت هم دقیقًا همانند نمونه های توزین دار در دو مدل پنوماتیک و هیدرولیک تولید شده و

قابلیت کارکرد با برق تک فاز و یا سه فاز رادارند.

دستگاه های کیسه پرکن 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 و نیمه  اتومات و نمونه 4 توزین تنها در نمونه %100
اتوماتیک تولید می شود. برای کسب اطالع و مشاوره رایگان با شماره های پشتیبانی ما در زیر همین مطلب

تماس بگیرید.

ماشین آالت کیسه
پرکن


تماس با ما
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 مشاوره رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته بندي زیره پودري سلفونی:

این دستگاه مخصوص بسته بندی مواد پودری غذایی و شیمیایی در بسته های بالشتی سلفونی و پاکتی
است. دستگاه پر کن پودری سلفونی مخصوص بسته بندی پودر زیره بوده و  از نوع تمام اتوماتیک
است.تنظیمات وزن کشی و نحوه کارکرد دستگاه برای یک بار به plc یا هوش مصنوعی داده شده و ازاین پس

دستگاه پر کن زیره پودری سلفونی به صورت کامالً خودکار محصول موردنظر را بسته بندی می کند.

مخزن این دستگاه مجهز به یک هم زن و ماردون حلزونی شکل است.

بر اساس وزن موردنظر بسته بندی، ماردون مخزن به گردش در آماده و وزن مشخصی از مواد پودری را به
داخل یقگی هدایت می کند. رول دستگاه توسط یک یقگی، دو عدد اتوی حرارتی و یک قیچی شکل گرفته و

به پاکت بسته بندی تبدیل می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما از ساعت 8 صبح تا 7
بعدازظهر در زیر همین مطلب تماس بگیرید.

دستگاه بسته بندي
پودري سلفونی

مشاهده صفحه محصول
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 مشاوره رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

2-دستگاه بسته بندي زیره قوطی پر کن:

دستگاه پر کن قوطی یا دستگاه قوطی پر کن، مخصوص پر کردن انواع مواد پودری و گرانولی دانه ریز در
قوطی های فلزی، پالستیکی یا ظروف شیشه ای است. به عنوان مثال می توان به قوطی های پودر زیره  اشاره

کرد.

نحوه کارکرد مخزن این دستگاه با مخزن دستگاه بسته بندی زیره پودری سلفونی شباهت زیادی دارد. اما
نازل این دستگاه کامالً متفاوت است. در زیر نازل یک نوار نقاله اتوماتیک قرار دارد که قوطی خالی محصول

را از میز ترافیک اول به زیر نازل هدایت می کند.

میزان مشخصی از پودر زیره به داخل قوطی ریخته شده و به سمت میز ترافیک دوم و مرحله درب زنی
منتقل می شود. این دستگاه هم همانند نمونه دستگاه بسته بندی زیره پودری سلفونی تمام اتوماتیک است.
کلیه قطعات در تماس با محصول از استیل مرغوب ساخته شده و تطابق کامل با استانداردهای بهداشتی را

دارد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین در ساعات اداری
تماس بگیرید.

دستگاه قوطی پر کن

 مشاوره رایگان

مشاهده صفحه محصول
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026-34725221

09125883469

09360038633

3- دستگاه بسته بندي زیره ساشه پودري:

دستگاه بسته بندی زیره تک نفره یا دستگاه ساشه پودری یکی دیگر از ماشین آالت این مجموعه باقابلیت
بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی در بسته های زیر 100 گرم است. به عنوان نمونه می توان به پاکت های

کوچک نمک و فلفل یا پودر انواع ادویه اشاره کرد.

این دستگاه هم در نمونه تمام اتوماتیک تولیدشده و قابلیت کار با برق تک یا 3 فاز را دارد. این دستگاه وزن
بسیار کمی داشته و در نمونه چرخ دار، سرعت جابه جایی باالیی هم دارد. نمونه دیگر از این دستگاه بانام
دستگاه ساشه مایع از سوی مجموعه بهفر ماشین طراحی و تولید می شود که مخصوص بسته بندی مایعات

غلیظ و رقیق در بسته های وزن پا�ن است.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان مجموعه بهفر ماشین از ساعت 8 صبح
تا 7 بعدازظهر تماس بگیرید.

دستگاه ساشه پودري

مشاهده صفحه محصول

دستگاه ساشه مایع

مشاهده صفحه محصول

قیمت دستگاه بسته بندي زیره

با توجه به نوسانات بازار، بهترین گزینه برای کسب اطالع دقیق از هزینه ها و قیمت ماشین آالت، استعالم
قیمت به صورت تلفنی است. برای دریافت آخرین قیمت های محصوالت با شماره های پشتیبانی ما تماس


تماس با ما
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بگیرید.

شماره های تماس و مشاوره رایگان

026-34725221

09125883469

09360038633

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.


تماس با ما
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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


تماس با ما
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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.

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب


تماس با ما
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بدون ديدگاه | مقاالت | 7ام تیر, 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]

امتیاز ذخیره شد!

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
دستگاه میوه خشک کن

دستگاه پر کن مایع
دستگاه بسته بندی 4 طرف دوخت

خط تولید قند حبه
خط تولید قند شکسته
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https://behfarmachine.com/spice-packing-line/
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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/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/liquid-filling-machine/
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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

https://behfarmachine.com/wp-admin/profile.php
https://behfarmachine.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcumin-packing-machine%2F&_wpnonce=949599a05c
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

19ام اسفند, 1399

16ام اسفند, 1399

30ام خرداد, 1400

اخیرمحبوب

دستگاه
بسته بندی نمک

دستگاه ساشه
ضد عفونی

کننده

دستگاه
خشک کن یونجه

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

https://behfarmachine.com/salt-packing-machine/
https://behfarmachine.com/salt-packing-machine/
https://behfarmachine.com/disinfectant-sachet-machine/
https://behfarmachine.com/disinfectant-sachet-machine/
https://behfarmachine.com/alfalfa-dryer/
https://behfarmachine.com/alfalfa-dryer/
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

