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دستگاه خشک کن یونجه یکی از ماشین آالت صنعتی ساخته شده به دست مجموعه بهفر ماشین البرزاست که
یونجه را با سرعت باال رطوبت گیری می کند. این دستگاه به عنوان دستگاه میوه خشک کن هم به کار می رود.

رطوبت گیری یونجه عمر آن را افزایش داده و برای استفاده دامداران آماده می کند. یونجه یکی از منابع
بسیار غنی پروتئین بوده و بهترین غذا برای دام هم محسوب می شود. تولید و فراوری یونجه هم جزو یکی از

مشاغل بسیار پرسود است.

این گیاه حساس عمر کوتاهی دارد. اگر در زمان درست رطوبت این گیاه پر آب  گرفته نشود، خواص خود را
به میزان زیادی ازدست داده و حتی کپک هم میزند. رطوبت گیری یونجه بسیار حساس بوده و باید در فضای

کامالً کنترل شده انجام شود.

اگر یونجه بیش ازحد خشک شود، برگ های آن که بیشترین پروتئین را دارند از ساقه جدا می شوند. اگر هم
میزان رطوبت گیری کم باشد، عمر مفید یونجه کاهش پیدا می کند. درنتیجه بهترین روش برای رطوبت گیری

یونجه و علوفه، استفاده از روش صنعتی و دستگاه خشک کن یونجه است.

انواع دستگاه خشک کن یونجه
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1-دستگاه خشک کن یونجه و علوفه 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 یونجه تک کابین مجهز به یک اتاقک فلزی عایق بندی

شده با پشم سنگ است که مصرف انرژی را به حداقل می رساند.

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 و تینری 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 عنوان 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 یونجه را در داخل

سینی های فلزی خشک می کند.

حرارت داخل اتاقک توسط یک ترموستات(سنسور 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 دستگاه

خشک کن علوفه 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.
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دستگاه خشک کن یونجه میوه بهفر ماشین قابلیت راه اندازی در مکانهای
غیر صنعتی رادارد.
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2-دستگاه خشک کن یونجه دو کابین

این نمونه خشک کن علوفه همان نمونه تک کابین اما با ظرفیت تولید باالتر است. خشک کن یونجه دو
کابین مجهز به 2 اتاقک رطوبت گیر است. نمونه ماشین آالت خشک کن یونجه و علوفه 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.
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کلیه دستگاه های خشک کن یونجه  بهفر ماشین قابلیت سفارشی سازی بر
اساس کارکرد با برق تک فاز و یا 3 فاز رادارند.

3-دستگاه خشک کن یونجه تونلی

خشک کن تونلی علوفه ظرفیت تولید بسیار بیشتری به نسب نمونه های کابینی دارد .از آن جا که حجم
یونجه باال است ، دستگاه خشک کن تونلی بهترین گزینه برای رطوبت گیری یونجه و علوفه محسوب میشود
.این دستگاه با شکل ظاهری و مکانیسم کامالً متفاوت به نسبت مدل های کابینی ،به روش کانتینیوز (بدون

وقفه) علوفه 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 یونجه 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.
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قیمت دستگاه خشک کن یونجه

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

ماشین آالت خشک کن
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چرا بهفر ماشین کرج؟
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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.

3-آزمودن کیفیت

قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.
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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 ما
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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
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بدون ديدگاه | مقاالت | 30ام خرداد, 1400 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود
منتشر کنید!

       

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
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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/
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/


6/20/2021 دستگاه خشک کن یونجھ | دستگاه خشک کن علوفھ یونجھ | بھفر ماشین البرز

https://behfarmachine.com/alfalfa-dryer/?preview_id=5505&preview_nonce=41ead18cf3&_thumbnail_id=11358&preview=true 10/11

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%2Falfalfa-dryer%2F&_wpnonce=99943a6bc5
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

11ام بهمن, 1399

24ام مهر, 1399

13ام دی, 1399

اخیرمحبوب

خشک کن تخمه

دستگاه شستشو
سبزی

دستگاه شورکن
تخمه-

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/seed-dryer/
https://behfarmachine.com/seed-dryer/
https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/vegetable-washing-machine/
https://behfarmachine.com/machine-salting-seeds/
https://behfarmachine.com/machine-salting-seeds/
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

