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دستگاه خشک کن گشنیز یکی از ماشین آالت ساخته شده شرکت بهفر ماشین است که در 3 مدل تک کابین،
دو کابین و تونلی طراحی و تولید می شود. این دستگاه در خط تولید و بسته بندی سبزیجات خشک شده

کاربرد دارد.

البته با این نمونه ماشین آالت می توان انواع مواد غذایی (میوه و سبزی) یا مواد شیمیایی را با سرعت و
دقت باال رطوبت گیری کرد. نام دیگر این ماشین، دستگاه خشک کن میوه است. این سبزی معطر به شکل

تازه و خشک شده و در انواع غذاهای ایرانی مورداستفاده قرار می گیرد.

درنتیجه بازار 4 فصل و پرسودی هم دارد. گشنیز خشک شده توسط انواع دستگاه بسته بندی (دستگاه قوطی
پر کن، دستگاه بسته بندی توزین دار، دستگاه ساشه) این مجموعه و در اوزان و اشکال مختلف بسته بندی
می شود. در ادامه انواع دستگاه خشک  کن گشنیز بهفر ماشین اطلس البرز را با توضیحات کامل و قیمت

خرید معرفی خواهیم کرد…

انواع دستگاه خشک کن گشنیز

1-دستگاه خشک کن گشنیز تک کابین

این دستگاه کوچکترین دستگاه خشک کن بهفر ماشین اطلس البرز محسوب شده و گزینه خوبی برای
مشاغل خانگی و کوچک است. دستگاه خشک کن گشنیز تک کابین مجهز به یک کابین فلزی عایق بندی
شده با پشم سنگ است که پرتی حرارت را به حداقل می رساند.این عایق بندی هزینه های مصرف انرژی را تا

حد زیادی کاهش میدهد.

اتاقک خشک کن با رنگ پودری کوره ای (الکترواستاتیک) پوشانده شده است. این رنگ توسط یک کوره
مخصوص حرارت داده می شود. درنتیجه مقاومت بسیار بیشتری به نسبت رنگ های روغنی داشته و
ضربه پذیری باالتری هم دارد. حرارت این دستگاه توسط یک مشعل گازی، گازوئیلی یا المنت برقی تأمین

می شود که بسته به محل استفاده دستگاه و نیاز مشتری سفارشی سازی می شود.

به طور مثال المنت برقی مخصوص مکان هایی است که امکان دسترسی به گاز شهری یا سوخت گازوئیل
وجود ندارد. حرارت این مشعل توسط یک فن سانتریفیوژ به داخل کابین منتقل شده و گشنیز را در داخل

سینی های فلزی خشک می کند.
تماس با ما
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حرارت داخل اتاقک توسط یک ترموستات کنترل دما و با دقت بسیار باال  کنترل می شود. این دستگاه مجهز
به یک دریچه خروجی در سقف آن است که حرارت و رطوبت اضافی را از کابین خارج می کند. این دریچه

می تواند به دو شکل دستی و اتوماتیک طراحی شود.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری ( 8 صبح تا 7 بعد
از ظهر) تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن
تک کابین

مشاهده صفحه محصول

دستگاه خشک کن گشنیز بهفر ماشین قابلیت راه اندازی در مکانهای غیر
صنعتی رادارد.

2-دستگاه خشک کن گشنیز دو کابین

این نمونه خشک کن گشنیز همان نمونه تک کابین اما با ظرفیت تولید باالتر است. خشک کن سبزی گشنیز
دو کابین مجهز به 2 اتاقک رطوبت گیر است. نمونه ماشین آالت خشک کن گشنیز مجهز به هوش مصنوعی

بوده و تنها نیاز به  یک بار برنامه ریزی برای رطوبت گیری دارند.

همچنین این ماشین آالت قابلیت خشک کردن انواع مواد غذایی و شیمیایی را دارند. برای کسب اطالعات
بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر تماس بگیرید.

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید 
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دستگاه خشک کن دو
کابین

مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

کلیه دستگاه های خشک کن سبزی و میوه  بهفر ماشین قابلیت سفارشی
سازی بر اساس کارکرد با برق تک فاز و یا 3 فاز رادارند.

3-دستگاه خشک کن گشنیز تونلی

خشک کن تونلی ظرفیت تولید بسیار بیشتری به نسب نمونه های کابینی دارد .ازاین رو بهترین گزینه برای
کارخانه جات بزرگ تولیدکننده انواع سبزی و میوه خشک شده محسوب می شود.این دستگاه با شکل ظاهری
و روش رطوبت گیری کامالً متفاوت به نسبت مدل های کابینی ،به روش کانتینیوز انوع سبزی را رطوبت گیری

می کند.

البته این دستگاه همانند نمونه های کابینی از نیروی گرمایشی برای خشک کردن محصول استفاده
می کند.دستگاه خشک کن گشنیز تونلی در دو مدل واگنی و نواری طراحی و تولید می شود.برای کسب

اطالعات بیشتر با شماره های پشتیبانی و مشاوره رایگان ما در ساعات اداری تماس بگیرید.

دستگاه خشک کن
تونلی

مشاهده صفحه محصول
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گشنیز چه نوع سبزي است؟

گشنیز  Coriandrum sativum نوعی سبزی خوش عطر است که در تمام دنیا به صورت برگ، ساقه
استفاده می شود. حتی تخم بذر آن نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این گیاه سرشاراز ویتامینها و مواد معدنی

که خواصی درمانی دارند میباشد.گشنیز به سبزی معجزه گر هم مشهور است.

جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا محل رشد این سبزی میباشد. ارتفاع آن تا نیم متر هم میرسد. بیشتر گشنیز
در ایران در شهرستان نهاوند استان همدان و بقیه شهرستان هایی مانند اقلید کشت و برداشت می شوند.

از خواص درمانی آن می توان به کاهش اضطراب و بی خوابی های شبانه اشاره کرد. کاهش فشار خون و
دفع سنگ های کلیه و مثانه از دیگر موارد درمانی این گیاه محسوب می شود.

کاربرد تخم گشنیز

در کشورهایی مانند هندوستان ،تخم گشنیز به عنوان ادویه استفاده می شود. عطر قوی تخم گشنیز سبب
شده تا بتوان به عنوان ادویه هم از آن استفاده کرد .این گیاه به عنوان تصفیه کنننده خون در طب سنتی
مورد استفاده قرار میگیرد. از دیگر موارد مورد استفاده گشنیز میتوان به استفاده در ساخت انواع عطر و

شیرینی سازی اشاره کرد. در کشور تایلند از ریشه گشنیز برای آشپزی استفاده می شود.

چرا گشنیز جز سبزیجاتی هست که حتی خشک
کردن آن مفید است؟

تماس با ما
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با توجه به خواص فوق العاده ای که برای این گیاه نام بردیم و به دلیل خوش عطری فراوان آن که سبب
کاربردهای زیادی به خصوص در آشپزی می شود، استفاده از این گیاه چه به صورت تازه و چه به صورت

خشک شده در بین مردم دنیا بسیار گسترش یافته است.

خواص جادویی گشنیز

کاهش التهاب های پوستی

خواص ضد کانسر و ضد روماتیسم و کاهش تورم و بهبود ظاهر پوست 
ایجاد خاصیت ضد قارچ و بیماری های پوستی و ضد عفونی کننده 

کاهش کلسترول خون 
درمان اسهال و تهوع و استفراغ 

تنظیم فشار خون 
درمان زخم های دهان 
پیشگیری از کم خونی 
جلوگیری از حساسیت 

حفاظت در مقابل سالمونال 
بهبود سالمت استخوان 

بهبود گوارش 
درمان آبله 

تنظیم عادت ماهیانه 
کنترل و درمان دیابت 

کنترل و درمان التهاب چشم

ارزش غذایی گشنیز

انرژی : 23 کیلوکالری 
 g 3.67 کربوهیدرات

قند 0.87 
 g 2.8 فیبر

 g 0.52 چربی
 g 2.13 پروتئین

 g 92.21 آب
ویتامین E 337 میکروگرم 
بتاکاروتن 3930 میکروگرم 

لوتئین و زاکسانتین 865 میکروگرم 
ویتامین , B6 B1 , B2, B3 ,B5 به ترتیب67 ،0162 ، 1.114 و ، 0.57 0.149میلی گرم میباشد. 0 

اسید فویک 62 میکروگرم 
ویتامین C 27 میلی گرم 

ویتامین K 310 میکروگرم 
کلسیم ، آهن، منیزیم، منگنز، فسفر پتاسیم، سدیم و روی از جمله دیگر ویتامین ها می باشند که در این گیاه

معجزه آسا یافت می شوند.


تماس با ما
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گشنیز در چه غذاهایی استفاده می
شود؟

این گیاه و سبزی معطر در کوکو آش سوپ و دمپختک و … استفاده میشود.این سبزی معطر در نوشیدنی
های گرم همچون چای ماساال هم مورد استفاده قرار میگیرد. تخم آن را به شکل بو داده و پودر شده به

عنوان ادویه مورد استفاده قرار میدهند.

قیمت دستگاه خشک کن گشنیز

برای کسب اطالع از آخرین قیمت دستگاه خشک کن گشنیز تونلی یا واگنی  مجموعه بهفر ماشین با شماره
های پشتیبانی و مشاوره رایگان در ساعات اداری تماس بگیرید.

ماشین آالت خشک کن

مشاهده صفحه محصول

شماره های
مشاوره رایگان

زیر را لمس
کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید
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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
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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.

5-خدمات پس از فروش


تماس با ما
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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.

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
دستگاه ساشه

دستگاه شستشو سبزی
دستگاه شیرینگ

تماس با ما
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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 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

https://behfarmachine.com/author/rezaaghaibegfarmachinesahand/
https://behfarmachine.com/category/blog/
https://behfarmachine.com/coriander-dryer/#respond
http://vkontakte.ru/share.php?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&description=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%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%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%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%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%203%20%D9%85%D8%AF%D9%84
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F&description=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%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%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%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%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%203%20%D9%85%D8%AF%D9%84&media=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FAX-SAR-SAFHE-DASTGAHE-KHOSHK-KONE-GISHNIZ.jpg
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F&name=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&description=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%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%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%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%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%203%20%D9%85%D8%AF%D9%84
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&summary=%C2%A0%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%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%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%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%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%203%20%D9%85%D8%AF%D9%84
http://reddit.com/submit?url=https://behfarmachine.com/coriander-dryer/&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://twitter.com/share?text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F&t=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
mailto:?subject=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%20%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&body=https://behfarmachine.com/coriander-dryer/
https://www.xing.com/social_plugins/share/new?sc_p=xing-share&h=1&url=https%3A%2F%2Fbehfarmachine.com%2Fcoriander-dryer%2F
https://behfarmachine.com/mixer-machine/
https://behfarmachine.com/dryer-machine/
https://behfarmachine.com/liquid-filling-machine/
https://behfarmachine.com/4-sided-sewing-packing-machine/
https://behfarmachine.com/cube-ghand-production-line/
https://behfarmachine.com/broken-sugar-production-line/


6/28/2021 دستگاه خشک کن گشنیز صنعتی | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/coriander-dryer/?preview_id=11740&preview_nonce=b72c1724a8&_thumbnail_id=11745&preview=true 12/13

مطالب مرتبط

ثبت دیدگاه
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I'm not a robot

Privacy  - Terms

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

11ام بهمن, 1399

اخیرمحبوب

خشک کن تخمه

دستگاه شستشو سبزی

آدرس پستی:
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24ام مهر, 1399

13ام دی, 1399

دستگاه شورکن
تخمه-

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 
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