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تولید کننده نمونه صنایع تبدیلی کشور در سال های ۹۵ و ۹۶

CIP اتومات و نیمه اتومات

موارد کاربرد: صنایع لبنی، نوشابه، آبمیوه و داروساز

 پکیج های CIP برای شستشوی موثر لوله ها، تانک ها و ماشین آالت

فرآیند با توجه به تجهیزات و میزان ظرفیت تولید بکار برده می شود.

یونیت ماست و خامه صبحانه

خط شستشو میوه و سبزیجات

برای آبگیری آنالین سبزیجات

با ظـرفیت ٤٠٠ تا ٦٠٠ کیلو در

ساعـت با نوار تغذیه و تخـلیه

به روش سانتریفیوژ و یا سطلی

برای ظـرفیت های کمتر به کار

برده می شود.

دستگاه بوجاری

دارای دو عـدد مخزن سه جداره جهت دما دهی و یک

دستگاه تری بلندر و قابلیت نصب سپراتور و پلیت کولر

جـهت خامـه گیری و دمادهـی، کاهـش زمان تولید و

ظرفیت قابل تنظیم بهداشتی.

دستگاه های بوجاری برای تصفیه قسمت های اضافی غالت و حبوبات مانند ساقه، پوست و

ضایعات از ناخالصی ها است. دستگاه بوجاری با داشتن انواع سرند با اندازه هایی مختلف و

باد فن در چندین مرحله سبب می گردد اضافات محصول گرفته شده و تنها محــصول

نهایی برای استفاده باقی بماند.

مشخصات فنی بوجاری: حبوبات رنگ بدنه کامال از بهترین نوع رنگ الکترواستاتیک

ضدضربه مقاوم دربرابر حرارت باال و ضدخش میباشد. تمامی قوطی و پروفیل های

به کار رفته در دستگاه از نوع درجه یک و سنگین و ضخیم میباشد.بنا به نوع

محصول هر محصول برند مناسب با ابعاد خود را داراست. مخزن اصلی دستگاه

از استنلس استیل است. دارای تابلو برق مجزا و سیستم کنترل برای هر قسمت بوجاری حبوبات است.

وزن دستگاه: ۳۵۰ کیلو گرم است.      ابعاد دستگاه: ۲٫۵ ارتفاع ۲متر طول ۱٫۵ عرض،

WWW.MSAR.IRبرق ورودی این ماشین ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت (بنا به درخواست متقاضی متغیر می باشد.)

ورق گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک 

تعداد سینی: ۲۲ عدد ۷۰*۷۰ سانتی متر

نوع سوخت: برق تکفاز و گاز شهری

ابعاد: ۱۹۰*۱۱۰*۱۴۰

ورق گالوانیزه با رنگ الکترو استاتیک

تعداد سینی: ۴۴ عدد ۶۰*۱۰۰

ابعاد: ۲۲۰*۱۴۰*۲۵۰ 

نوع سوخت: برق تکفاز و گاز شهری

جنس: گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک

تعداد سینی: ۱۰۰ عدد ۵۰*۷۰

نوع سوخت: برق تکفاز و گازشهری

ابعاد: ۲۵۰*۱۹۰*۲۳۰

کاربرد: یک دست خشک شدن تمام سینی ها و ایرو دینامیک بودن دستگاه از ویژگی های منحصر بفرد ان است

به صورت الکترومکانیک می باشد که طراحی آن به صورتی

انجام شده است که دستگاه های با عرض زیاد و ارتفاع

بلند را بارگیری کند، اين دستگاه دارای دو ردیف زنجیر

است که بر روی آن پیمانه هایی از جنس پلی اتیلن

عملکرد هوشمند به صورت اتوماتیک مخزن

بسته بندی را پر میکند.

دستگاه تفت خشکبار    با کوره رنگ الکترواستاتیک

                    دستگاه تفت و بودادن آجیل و خشکبار، مخصوص تفت آجیل، برشته کردن و بو دادن

انـواع آجیل، از قبیل پسته، بادام، فندق نخودچی، بادام هندی، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو، سویا، عدس،

بادام زمینی و غیره و برشته کردن و خشـک کردن انواع رشته این دستگاه مخصوص تولید سویایی بو

داده (سویایی آجیلی)، عدس بو داده و تولید دم کرده جو (دم نوش) تولید نخودچی گل و دو آتشه نیز

می باشد و در ظرفیت های مختلف تولید می شود.

دستگاه باالبر                         با کوره رنگ الکترواستاتیک
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دستگاه های خشک کن

ابو ت ساه دشه یبعتی یاذغد اوما بر اگزاس

https://example.comhttps://msar.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d9%86/
https://msar.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d9%86/


این تانک برای ذخیره سازی شیرخام، پاستوریزه و شیر استاندارد

شـده، آب پـنیر و سایر به کار برده می شود. سیلو های مجهز به

کوئیل های مبدل به منظور تبادل غیر مستقیم دما و برای تنظیم

دمای نگهداری کاربرد دارد.

دستگاه فرنچ فرایز و خط تولید چیپس سیب زمینی

مخزن نگهداری

دستگاه خشک کن اسانس گیر

دارای قابلیتهای خشک کردن و اسانس گیری

هم زمان، پایین بودن هزینه تمام شده

دستگاه، باال بودن غلظت اسانس به دست

آمده، حفظ کار آمدی مواد اولیه در کنار تولید

اسانس میوه جات، گیاهان دارویی در ایران.

تمامی فرآیند طراحی و اجرای کارخانه از زمان سفارش تا زمان تحویل خط

تولید توسط واحد فنی و مهندسی شرکت صورت می پذیرد.

سرند

نوار حمل به بالنچر اولیه 

بالنچر ثانویه

ویبراتور

خشک کن

سورتینگ و تحویل بار

هاپر

نوار باالبر شستشو

دستگاه شستشو

نوار باالبر پوست گیری

دستگاه پوست گیری

میز بازبینی

باالبر برش

برش

نوار زیر برش

ولو

ویبراتور

پیش خنک کن

(IQF) تونل انجماد

نوار حمل بسته بندی

تابلوی اپراتوری

بویلر

سیب زمینی سرخ شده منجمد آماده طبخ متشکل از ماشین آالت مختلف میباشد

که هر کدام دارای خواص و مزایای مختلفی می باشد.

کـمترین ظرفیـت تولید این دستگاه ١٠٠٠ کیلوگرم در ساعت و بیشترین ظرفیـت 

تولید آن ۴٠٠٠ کیلوگرم در ساعـت می باشد. این مواد و محصوالت و تولید فرنچ 

فرایز - سیب زمینی سرخ شده منجمد، به شکل بسته بندی شده آماده مصرف و 

ارائه در بازار می باشد.

ریز ماشین آالت مربوط به محصوالت آماده طبخ شامل موارد زیر می باشد:
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تولید کننده نمونه صنایع تبدیلی کشور در سال های ۹۵ و ۹۶
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TANK PROCESSING

Pasteurizer
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CHEESE VAT

Plate Coolers

مستقر در پارک علم و فناوری اردبیل

موارد استفاده: عملیات حرارتی، فرآوری، مخلوط سازی و ذخیره و نگهداری شـیر مخزن

پروسس برای فرآیندهای مختلف مانند حرارت دهی، سرد کردن، نگهداری و فرآوری محصوالت

غذایی به کار می رود.

پروسس تانک در ظرفیتهای مختلف تولید میگردد.

پروسس تانک

کاربرد: شیر کامل ، شیر پس چرخ، دوغ و کره و ...

راندمان گرمایی :

95% ( قابل تغییر بر اساس درخواست متقاضی)

اجزا و قطعات اصلی: باالنس تانک، پمپ محصول،

مبدل حرارتی پلیتی ( Alfa Laval) تجهیز تدارک و

سیرکوالسیون آب داغ

پاستوریزاتور

وت پنیر

شکل دستگاه: نیمه استوانه، مکعبی

جداره ها: AISI 304 دو جداره و تک جداره

کاربرد: انواع پنیرهای سخت و نیـمه سخت

مانند فتا، پیتزا، چدار پنیر پروسس و غیره

دستگاه پلیت کولر

پلیت کولرهای ساخت شرکت ماشین سازی اردبیل دارای راندمان

باال برای فرآیند سرمایش بوده و تمام شرایط بهداشتی و غذایی را

رعایت نموده است.

کاربرد: لبنیات، پنیر، صنایع غذایی، نوشیدنیها و دیگر

فرایندها نظیر تولید آبمیوه و صنایع نفت و گاز صفحه پلیت

اجزاء و قطـعات اصـلی: جک تـخلیه،

جداره میانـی با امکان تزریـق بـخار و

آب سرد، میکسر و کاتر، خروجی مواد،

پایه های قابل تنظیم

رنده پنیر پیتزا
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تولید کننده نمونه صنایع تبدیلی کشور در سال های ۹۵ و ۹۶

کاهش زمان تولید و ظرفیت قابل تنظیم، بهداشتی بودن

کامل محصول خروجی، عدم تماس دست در زمان فرآیند،

قابـلیت شستشو آسان و سریع کلیه سیستم

https://msar.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d9%86%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7/



