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دستگاه شستشو قطره طال به صورت اتوماتیک طی چند مرحله با چند دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.
این دستگاه به صورت اتوماتیک و با سیستم گردش آب کار می کند. اینکه چرا چند مرحله و این چند مرحله

به چه صورت انجام می شود را در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

محصوالتی مانند میوه ها از جمله قطره طال زمانی که از باغ چیده شده و به دست فروشنده و سپس مصرف
کننده می رسد به جز خاک و گل و الی آلودگی های بسیاری را به خود میگیرد. خب نسل امروز انسان هم

که نتیجه اهمیت ندادن به بهداشت خوراکی ها را با پیش آمدن بیماری های گوناگون دیده است.

بنابراین این محصوالت باید طی چند مرحله شسته شده و گل گیری، آنزیم زدایی و حشره زدایی شود. این
مراحل با جایگذاری چندین وان شستشواتوماتیک در کنار هم و نوار استیل آبکشی در ادامه آنها انجام می

شود. مشخصات این دستگاه در ادامه به اطالع شما رسانده می شود.

قطره طال چیست؟

اما پیش از آنکه به مشخصات دستگاه شستشوی این محصول بپردازیم الزم است این محصول را برای
کسانی که شاید به این نام نمیشناسند معرفی کنیم. این قطره طال به نوعی از خانواده آلوها با هسته های

درشت اطالق می شود. طعم آن ترش و شیرین است.

نرسیده آن گاهی با گوجه سبز اشتباه گرفته می شود ولی بدانید که خیلی تند و تیز تر از گوجه سبز است.
قطره طالی خشک شده در دسرها و غذاهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از غذاهای سنتی تبریز

کوفته تبریزی می باشد.

استفاده از آلو یا قطره طالی خشک شده در این غذا می تواند طعم دل انگیزی به آن بدهد. از خواص قطره
طال می توان به سردردهای طبیعت گرم اشاره داشت. پیش از مصرف غذاهای گرم خوردن میوه ای با طبع


تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک



6/8/2021 دستگاه شستشو قطره طال | تولید کننده انواع دستگاه بستھ بندی،دستگاه خشک کن میوه و دستگاه ساشھ

https://behfarmachine.com/gold-drop-washing-machine/?preview_id=10382&preview_nonce=3bc614327f&_thumbnail_id=10397&preview=true 3/13

سرد نظیر قطره طال بسیار موثر است. ویتامین سی موجود در این محصول بیار باال بوده و سبب کمک به
جذب آهن می شود.

مشخصات فنی دستگاه شستشو
قطره طال

سیستم این دستگاه با گردش آب است که دارای یک موتور، چند دوش، ورودی آب و خروجی آب در یک
مخزن است. این دستگاه یک نوار نقاله دارد که پس از شستشوی هر مرحله این نوار نقاله به حرکت در می

آید و محصول را از مخزن یک دستگاه به مخزن دستگاه دیگر هدایت می کند.
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مراحل عملکرد دستگاه شستشو
قطره طال

پس از گذراندن مراحل گل گیری و شستشوی اولیه، محصوالت جهت شستشوی نهایی وارد مرحله دوم یا
وان اتوماتیک شستشوی دوم خواهند شد. این وان نوار دار بوده و اتوماتیک و بدون دخالت هیچ دستی

محصوالت را شستشو می دهد.

در خط شستشو میوه و سبزی حداقل  از سه وان  برای شستشو محصول استفاده می شود. در ادامه کاربرد
هر وان و مرحله شستشو را توضیح خواهیم داد.

 در موارد خاص و آلودگی بیش ازحد محصول، امکان افزایش تعداد دستگاه شستشوی
صنعتی  از 3 وان به 5 وان وجود دارد.

1-دستگاه مکانیزه شستشو قطره طال گل گیر:

این دستگاه مجهز به یک وان استیل، یک پمپ هوا و یک الکتروموتور است که قدرت خود را به باالبر
مودوالر دستگاه شستشو قطره طال منتقل می کند . کمپرسور باد این دستگاه ،هوا را با فشار وارد آب کرده و

حباب سازی میکند.  هم زمان پمپ دستگاه، آب درون وان را به گردش درمیاورد.

ایجاد گردش آب همراه با حباب های هوا ،سخت ترین آلودگی ها (گل والی و اضافات) را به راحتی از بدنه
قطره طال جدا می کند.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 .

دستگاه شستشو  گل
گیر

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید
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09125883469

09360038633
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2-دستگاه شستشو قطره طال انگل زدا:

روش کار دستگاه شستشو دوم همانند دستگاه شستشو گل گیر است. تنها تفاوت در استفاده از ماده
ضدعفونی کننده و انگل زدا است در آب مخزن 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 .

دستگاه شستشو انگل
زدا

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633

3-دستگاه شستشو سبزی سوم:

در این مرحله بدنه قطره طال کامالً شسته شده و باقیمانده آلودگی ها و مواد شیمیایی ضد عفونی کننده از
بدنه قطره طال جدا می شوند. در این مرحله آلودگی ها کامالً از بین رفته و آماده آبکشی می شود.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 .

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید
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دستگاه شستشو
سوم

مشاهده صفحه محصول

026-
34725221

09125883469

09360038633

4-نوار استیل آبکشی

این دستگاه برای آبکشی میوه و سبزی مورد استفاده قرار میگیرد. جایگاه آن درست بعد از دستگاه های
شستشو بوده و با ابعادی که در ادامه خواهیم گفت در خط شستشو قرار می گیرد. ابعاد دستگاه طول 350

و عرض 45 و ارتفاع 95 سانتیمتر میباشد. ظرفیت این دستگاه 1 تن در ساعت میباشد.

سیب زمینی، قارچ، کاهو، سبزی و صیفی جات از جمله مواردی هست که توسط این دستگاه آبکشی می
شوند. جنس بدنه این این دستگاه، استنلس استیل بوده و مناسب برای استانداردهای تعریف شده

بهداشت جهت مواد غذایی میباشد.

این دستگاه اتوماتیک به همراه چند دوش با نوار نقاله چرخان میباشد و در خطوط چیپس سیب زمینی،
چیپس میوه، میوه خشک، سبزی خشک ، گوجه فرنگی خشک، خشک کن میوه هایی مانند آلو و قطره طال

و زردآلو مورد استفاده قرار میگیرد.

نوار استیل آب کشی

مشاهده صفحه محصول

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید
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09125883469

09360038633
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قیمت دستگاه شستشو قطره طال

جهت دریافت لیست قیمت ماشین آالت خط شستشوی میوه و سبزیجات با ما تماس بگیرید.

فروش دستگاه شستشو قطره طال

فصل بهار و تابستان بهترین فصل ها برای استفاده از این محصوالت در خطوط تولید مختلف از جمله خط
تولید میوه خشک، خط تولید سبزی خشک، خط تولید رب خانگی و … میباشد. خرمالو، زردآلو، شفتالو، آلو و

.. از جمله میوه هایی هستند که با این دستگاه شسته شده و برای خشک کردن آماده می شوند.

جهت دریافت شرایط فروش و تحویل و سفارش دستگاه های صنایع غذایی با کارشناسان بهفر ماشین
اطلس البرز تماس حاصل فرما�د.

نصب دستگاه شستشو قطره طال

شستشوی دقیق و کامالً بهداشتی با این دستگاه انجام می شود. کارکرد این دستگاه به گونه ای هست که نه
به میوه آسیبی می رسد و نه در مصرف برق زیاده روی می شود و نه در مصرف آب زیاده روی می شود. اگر
می خواهید در مورد نحوه کارکرد و سواالتی بپرسید می توانید جهت دریافت اطالعات در مورد نصب و

تست و راه اندازی با تکنسین های بهفر ماشین اطلس البرز در ساعات اداری مشاوره نما�د .

ورود به فروشگاه بهفر ماشین

شماره های
پشتیبانی زیر را

لمس کنید

026-
34725221

09125883469

09360038633
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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.

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.
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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.

منابع این مطلب:

Fruit and vegetable wash wikipedia -1

Vegetable wikipedia-2

صفحات مرتبط:
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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
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