
تولید کننده ماشین آالت صنایع غذایی
صنایع تبدیلی و کشاورزی
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خطوط تولید انواع فرآوردهای لبنی هموژنیزه، پاستوریزه و استرلیزه

خطوط تولید صنایع تبدیلی انواع فرآورده های کشاورزی و دامی

خطوط تولید کنسانتره، آب میوه و انواع نوشیدنی ها

خطوط تولید آب معدنی و نوشابه های طبیعی و گازدار

خطوط تولید صنایع بهداشتی ، دارویی و شیمیایی

زمینه فعالیت ماشین سازی اردبیل

ساخت دستگاه خشک کن اسانس گیر در ظرفیت های مختلف

طراحی و اجرای خط تولید چیپس سیب زمینی در ظرفیت های مختلف

طراحی و اجرای خالل سیب زمینی فرنچ فرایز IQF با گاز آمونیاک

ساخت پاتیل پخت پنیر پیتزا در ظرفیت های مختلف

طراحی و اجرای خط تولید شیره انگور در ظرفیت های مختلف

ارائه تکنولوژی برتر صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، دارویی و بهداشتی

مهندسی ساخت و تولید محصوالت صنعتی ، ماشین آالت و خطوط تولید

خدمات مهندسی، طراحی فرآیند تولید برای دستیابی به محصوالت روز

(E.P.C) ساخت ، تامین نصب راه اندازی و آموزش

(TURN-KEY PROJECT ) اجرای پروژه های کلید تحویل

( Q.A ) گارانتی و خدمات پس از فروش

فرآورده های لبنیاتی ، آبمیوه، شربت، آبمعدنی، عسل، مربا، صنایع تبدیلی کشاورزی

دارویی و شیمیایی

ساخت دستگاه های یونیت پاستوریزاتور های صفحه ای و لوله ای در ظرفیت های

مختلف برای پاستوریزه شیر، ماست، دوغ ، خامه، آبمیوه، نوشابه ، تخم مرغ و آبلیمو

یونیت CIP برای شستشوی ماشین آالت خطوط تولید

ساخت انواع مخازن استنلس استیل تک جداره و سه جداره در شکلهای مختلف استوانه

مکعبی و نیم دایره ای

ساخت رنده پنیر پیتزا

ساخت پلیت کولر و پلیت هیتر در ظرفیت های مختلف

ساخت انواع کره گیر در شکل های مختلف برای گرفتن کره از ماست و خامه

ساخت تری بلندر برای ادغام ماده خشک با انواع مایعات به صورت همگن

ساخت انواع دیراتور به صورت پاششی و فیلمی در ظرفیت های مختلف

ساخت یونیت دریافت حجمی و وزنی

گرایش فعالیت های جاری ماشین سازی
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تولید کننده نمونه صنایع تبدیلی کشور در سال های ۹۵ و ۹۶

مستقر در پارک علم و فناوری اردبیل



CIP نیمه اتومات
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CIP اتوماتنام مدل:

PLC :موارد کاربرد : صنایع لبنی ، نوشابه ، آبمیوه و داروساز                  نوع کنترل

مبدل گرمایی: پلیت (Alfa Laval) ، ساخته شده از جنس استنلس استیل ALSI316 با قابلیت تزریق مستقیم بخار 

شرح دستگاه: با توجه به تجهیزات و اندازه تانک ها، پکیج های CIP برای شستشوی موثر لوله ها ، تانک ها و ماشین 

آالت فرآیند به کار برده می شود.

اجزا و قطعات اصلی: تانک مواد شیمیایی ALSI316 تانک آب ALSI306 پمپ سیرکوالسیون، اینورتر سیستم دوزینگ، 

سیستم کنترل جریان، شیرهای اتوماتیک، شاسی، لوله های ارتباطی، اتصاالت، شیرهای دستی و اتوماتیک

پنل کنترل و فرمان:  از جنس استنلس استیل مجهز به سیستم آالرام، کنترل و برنامه ریزی اتوماتیک دما، زمان و غلظت

ظرفیت/ اندازه های استاندارد 6000تا 20000 لیتر در ساعت

موارد کاربرد: صنایع لبنی، نوشابه، آبمیوه و داروسازی

plc نوع کنترل: دیجیتال و

 CIP شرح دستگاه: پلیت ( آلفاالوال)، ساخته شده از جنس استنلس با توجه به تجهیزات و اندازه تانک ها، پکیج های

برای شستشوی موثر لوله ها، تانک ها و ماشین آالت فرآیند به کار برده میشوند.

اجزا و قطعات اصلی: تانک مواد شیمیایی ( AISI 316) ، تانک آب ( AISI 306) ، پمپ سیرکوالسیون سیستم کنترل 

جریان، شیرهای اتوماتیک، شاسی لوله های ارتباطی، اتصاالت، شیرهای دستی و اتوماتیک از جنس استنلس استیل مجهز 

به سیستم آالرم، کنترل و برنامه ریزی اتوماتیک دما، زمان و غلظت

ظرفیت / اندازه های استاندارد: 2000 تا 20000 لیتر در ساعت زمان و غلظت

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

CIP3TPID

خط تولید شیر

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

نام مدل:
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پروسس تانکنام مدل:
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مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

دامنه کاربرد: ماست ست، استاتر ، ماست مخلوط، شیر تخمیر شده 

جداره از جنس AISI 304، یک جداره با قابلیت تزریق بخار و آب یخ

و آب سرد در جدار میانی و سیرکوالسیون

bar 6 :فشار تست     -     bar 2.5 :فشار گاز

rpm 10 میکسر: باله ای ، نصب از باال با دوز 70 تا

ژاکت حرارتی از جدار میانی ، مجهز به اتصاالت ورودی و خروجی

جهت سیرکوالسیون واسطه حرارتی اجزا و قطعات اصلی جت اسپری

CIP، منهول بازرسی تهویه، دماسنج، الیه عایق، الیه تبادل حرارتی،

همزن ورودی و خروجی مواد، پایه های قابل تنظیم، قالب حمل

مزایا

 تضمین بهداشتی باال

 قابلیت ارتباط با سایر ماشین آالت به منظور تولید انواع فرآورده ها

 اختالط موثر محصول به منظور حفظ کیفیت و بافت محصول

 در ظرفیت های ۱۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر

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

مخزن پروسس برای فرآیندهای مختلف مانندحرارت دهی ,سردکردن ,نگهداری و فرآوری محصوالت غذایی به کار می رود.

پروسس تانک در ظرفیتهای مختلف تولید میگردد.

پروسس تانک شیر مجهز به یک سطح خارجی است که این سطح برای گرمایش محصول مورد استفاده قرار میگیرد و معموال

 این بخش را پر از آب گرم میکنند. اندازه گرمایش فرآورده ها و هماهنگی بین پروسس تانک و ماده بوسیله اپراتور تنظیم میگردد.

بصورت سه جداره دارای ژاکت شانه تخم مرغی برای تحمل فشار باال و انتقال حرارت بوسیله بخار آب داغ و آب سرد میباشد.
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یونیت ماست و خامه صبحانهنام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

دارای دو عدد مخزن سه جداره جهت دما دهی

و یک دستگاه تری بلندر و قابلیت نصب سپراتور و پلیت کولر جهت خامه گیری و دمادهی

کاهش زمان تولید                                         -       ظرفیت قابل تنظیم

بهداشتی بودن کامل محصول خروجی               -       عدم تماس شیر در فرآیند تولید ماست با محیط

قابلیت شستشو آسان و سریع کلیه سیستم        -       افزایش کیفیت محصول خروجی و افزایش راندمان خروجی

نصب سریع و اپراتوری آسان کلیه دستگاه ها

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

TANK PROCESSING
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پاستوریزاتور Pasteurizerنام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

مزایا

سهولت تعمیر و نگهداری

سهولت کنترل

 نمایشگر فرآیند صفحه لمسی کنترل فرمان

بازیافت انرژی

حداقل تاثیرات نامطلوب دما روی محصول

نصب آسان

 ابعاد متناسب

 طراحی قابل انعطاف

 PLC :کاربرد: شیر کامل ، شیر پس چرخ، دوغ و کره و محصوالت لبنی مشابه   نوع کنترل

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 با مبدل حرارتی برزد، هولدینگ تیوب، شیرهای اتوماتیک و شاسی

تابلوی کنترل فرمان: از جنس AISI304 ، مجهز به سیستم PLC، حافظه برای ثبت گزارش از فرآیند پاستوریزاسیون،

سیستم آالرم، سیستم کنترل بخار و دمای تولید
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دیراتور Deaeratorنام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

مزایا:

-  کیفیت باالی بهداشتی

-  اپراتوری آسان

-  کیفیت باالی محصول تولید شده

-  افزایش عمر محصول و ثبات ذخیره سازی

PLC کاربرد:  لبنیات، آبمیوه ماء الشعیر         نوع کنترل: دیجیتال و

شرح فرآیند: ورود شیر به بلوک احیای پاستوریزاتور و افزایش دما تا˚C 63 محفظه وکیوم دستگاه دیراتور با فشار منفی 

کنترل شده، سرد شده به محصول و جلوگیری از کاهش وزن محصول مکش گازهای نامطبوع با استفاده از پمپ خالء، 

ارسال محصول با کیفیت به مراحل دیگر پاستوریزاسیون همانند مرحله استاندارد چربی و هموژنیزاسیون

اجزاء و قطعات اصلی: مخزن وکیوم ، پمپ وکیوم، پمپ سانتریفیوژ کندانسور ، فشارسنج، سایت گلس، شاسی لوله های 

ارتباطی، شیرآالت، نردبان دسترسی 

ظرفیت: سایزهای استاندارد از 1 تن تا 10 تن در ساعت

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی
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دستگاه پلیت کولر Plate Coolersنام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

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: استنلس استیل 316
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نام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

(CHEESE VAT) وت پنیر

کاربرد: انواع پنیرهای سخت و نیمه سخت مانند فتا ، پیتزا، چدار  پنیر پروسس و غیره

شکل دستگاه: نیمه استوانه، مکعبی

جداره ها: AISI 304 دو جداره و تک جداره

اجزاء و قطعات اصلی: جک تخلیه ، جداره میانی با امکان تزریق بخار و آب سرد، میکسر و کاتر، خروجی مواد

پایه های قابل تنظیم

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی
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نام مدل

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

مزایا: سرویس و نگهداری آسان، سیل ها به راحتی تعویض می شوند

طراحی متناسب با ظرفیت طرح  -  قابل شستشو با CIP مرکزی  -  توجیه اقتصادی در مقایسه با سایر مخلوط کن ها

در فرآیند مایعات، اختالط و ترکیب محصوالت از پروسه های اساسی تولید مواد غذایی ، شیمیایی و دارویی می باشد.

خصوصیات موارد محلول هایی که آماده می شوند حاوی ذراتی هستند که خصوصیات ویژه ای در انحالل دارند.

یکی از مثال های بارز این محلولها شیر است، که مقدار قابل توجهی چربی، پروتئین، کربوهیدرات، مواد معدنی و آب

تشکیل شده است و هر کدام خصوصیات ویژه ای را در اختالط دارند.

تری بلندر (میکسر پودری)

برخی از مواد پودری یا گرانولی برای رسیدن به خواص مورد نظر نیاز به ترکیب شدن دارند. نوع ترکیب برخی از پودرها باید به 

دقت انجام گیرد تا اجزای ترکیب با درصد قابل قبولی با هم آغشته شوند. دستگاه میکسر پودر از جمله ماشین های موثر در این 

زمینه است. دستگاه ریبون بلندر نام تجاری این ماشین است. 

دستگاه میکسر پودر مجهز به تیغه مخلوط کن ویژه ای است که  Ribbon Blade نام دارد. اندازه این تیغه به نحوی محاسبه 

شده است که تقریبا کل نواحی مخزن دستگاه را پوشش می دهد و با حرکات خطی و شعاعی تضمین به دست آمدن بهترین 

ترکیب را می دهد. به تعریف ساده تر، پره های داخل مخزن دارای گردش خالف یکدیگر هستند، یعنی برخی مواد را به داخل و 

برخی به بیرون می کشند که سبب ترکیب بهتر و دقیق تر مواد می شود. پره ها و جنس مخزن بلندر به گونه ای در نظر گرفته می 

شود که قابلیت شستشو با آب را داشته باشند.
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نام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

رنده پنیر پیتزا

مزایا:

کاهش زمان تولید

ظرفیت قابل تنظیم

بهداشتی بودن کامل محصول خروجی

عدم تماس دست در زمان فرآیند

قابلیت شستشو آسان و سریع کلیه سیستم

افزایش کیفیت محصول و راندمان خروجی

نصب سریع و اپراتوری آسان دستگاه

دارا بودن ترولی جهت حمل پنیر

دارای اینورتر جهت کار در دوره های مختلف

گارانتی و خدمات پس از فروش

کاربرد دستگاه

جهت رنده کردن پنیر پیتزا برای بسته بندی در سایز های مختلف قابلیت نصب بر روی پرکن بسته بندی

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

Milk Powder Mixe
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آیس بانک Ice Bank نام مدل:

WWW.MSAR.IR

آیس بانک سیستمی است که با هدف استفاده مناسب از هزینه پا�ن برق در ساعات نیمه شب طراحی شده است. 

آیس بانک م یتواند با تبدیل آب موجود در یک مخزن به یخ در ساعاتی از شبانه روز، سرمای این یخ ها را برای 

استفاده در سایر ساعات، در اختیار قرار دهد. یخ دارای گرمای نهان ذوب باالیی م یباشد به طوری که برای ذوب یک 

کیلوگرم یخ نیاز به جذب ٣٣٣ کیلوژول انرژی م یباشد، بنابراین یخ م یتواند سرمای قابل توجهی را ذخیره کند.

- قابلیت حمل و نقل بصورت یکپارچه

- ثابت ماندن دمای آب در مدت زمان استفاده

- قابلیت ذخیره سازی یخ در مواقع استفاده نکردن از دستگاه

- شاسی و اسکلت ساخته شده از ناودانی و پروفیل آهن با پوشش ضد رنگ

- استفاده از انواع کمپرسورهای هرمتیک و سمی، اسکرو و اسکرال با

برندهای معتبر BITZER ،DWM ، MANUROPE  و...

- ظرفیت از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ لیتر

- دمای آب سرد خروجی ، ۰٫۵ درجه سانتی گراد

- استفاده از ورق گالوانیزه و رنگی به عنوان جداره بیرونی ( نما)

- وان نگهداری آب سرد از ورق گالوانیزه، استیل و یا پلی اتیلن

- مجهز به کفکش جهت یکنواخت کردن دمای آب در کل آیس بانک
kg/m ۴۰ به3 - عایق پلی یورتان با دانسیته  

ضخامت ۱۰ سانتی متر جهت ایزوالسیون

- تولید و اجرا در ابعاد مختلف با توجه به نیاز مشتری

- سیستم کنترل تابلو برق

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷
MASHINSAZI
ARDABIL

مخزن نگهدارینام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

سیلو تانک

این تانک برای ذخیره سازی شیرخام، شیرپاستوریزه، شیر استاندارد شده، آب پنیر و سایر بکار برده می شود.

تانک ذخیره عایق

این نوع تانکها عمدتا در صنایع غذایی برای باالنس، ذخیره سازی و اختالط محصوالت مایع مورد استفاده قرار می گیرد.

ماشین سازی اردبیل دامنه وسیعی از این تانکها را متناسب با نیاز واحدهای تولیدی عرضه می نماید. این تانکها از جهات 

گوناگون مانند جنس ، ابعاد تجهیزات اتوماسیون بکار رفته، کیفیت پولیش و محل استقرار متفاوت می باشد.

میکس تانک

این تانکها برای ذخیره کوتاه مدت شیرخام، شیر استاندارد شده، شیر پاستوریزه، آب پنیر و سایر مایعات و اعمال اختالط در 

طی فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

تانک های خنک سازی

سیلو های مجهز به کوئیل های مبدل به منظور تبادل غیر مستقیم دما و برای تنظیم دمای نگهداری کاربرد دارد.

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی



WWW.MSAR.IR
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نام مدل:

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

دستگاه فرنچ فرایزخط تولید چیپس سیب زمینی (ظرفیت تولید ۱۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت)

چیپس سی بزمینی یکی از تنقالت بسیار پرطرفدار است، تا چند سال پیش حساسیت زیادی بر تولید چیپس سی بزمینی

وجود نداشت، در نتیجه کیفیت تولید چیپس و بست هبندی آن بسیار پا�ن بود، اما امروزه نظارت بر تولید چیپس

سیب زمینی بسیار دقی قتر شده و دیگر ب هصورت کارگاهی نم یتوان اقدام به تولید این محصول غذایی کرد. خط تولید

چیپس سی بزمینی ماشین سازی اردبیل از جدیدترین فناوری روز بهره برده است، این شرکت سازنده خط تولید چیپس

سیب زمینی کامال حرفه ای است، این خط با استانداردهای کشوری و جهانی تطابق کامل دارد.

کمترین ظرفیت تولید این دستگاه ۱۰۰۰  کیلوگرم در ساعت و بیشترین ظرفیت تولید آن ۶۰۰۰ کیلوگرم در ساعت می باشد.

این مواد و محصوالت و تولید فرنچ فرایز - سیب زمینی نیم پز منجمد، به شکل بسته بندی شده آماده مصرف و ارائه

در بازار می باشد.

خالل سیب زمینی در اندازه ۱۲x۱۲ - ۱۰x۱۰ - ۸x۸ میلی متر نسبت به سفارش مشتری میباشد.

ماشین آالت مربوط به محصوالت آماده نیم پز

۸. برش: جهت ورق ورق نمودن سیب زمینی

۹. نوار زیر برش: جهت جمع آوری ضایعات

۱۰. سرند: جداسازی مواد زاید از اسالیس قبل از ورود به بالنچر

۱۱. نوار حمل به بالنچر اولیه: جهت انتقال به سیستم بالنچر

۱۲. بالنچر اولیه: بابت عملیات تثبیت آنزیم-مرحله اول

۱۳. بالنچر ثانویه: بابت عملیات تثبیت آنزیم-مرحله دوم

۱۴. ویبراتور: جهت آبگیری اولیه

۱۵. خشک کن: جهت آبگیری نهایی

۱۶. فرایر به همراه فیلتراسیون

۱. هاپر: جهت ذخیره سازی اولیه و دپو

۲. میز بازبینی:

    بررسی مواد اولیه توسط اپراتور بعداز پوست گیری

۳. نوار باالبر شستشو: جهت انتقال مواد اولیه به شستشو

۴. دستگاه شستشو: جهت شستشوی مواد اولیه

۵. نوار باالبر پوست گیری:

    انتقال مواد به سیستم پوست گیری

۶. دستگاه پوست گیری: جهت پوست گیری

۷. باالبر برش: جهت انتقال مواد به دستگاه برش

۱۷. اتصاالت و کنترل ولو: بابت فرآیند غوطه وری در روغن

۱۸. مبدل حرارتی به همراه فیلتراسیون ، اتصاالت و کنترل ولو

۱۹. ویبراتور: بابت روغن گیری

۲۰.پیش خنک کن: آماده ساز برای ورود به تونل انجماد

۲۱. تونل انجماد IQF: جهت فرآیند انجماد با تمامی تاسیسات

۲۲. نوار حمل به بسته بندی

۲۳. بسته بندی (یک عدد) مولتی هد ده توزین

۲۴. تابلوی اپراتوری خط تولید

۲۵. بویلر دو میلیون kcal روغن داغ به همراه کلیه متعلقات

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

IQFنام مدل:
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پر کن عسل و مربانام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

مزایا

امکان تنظیم سریع و آسان ریلهای دستگاه برای پرکردن ظروف در ظرفیت های متفاوت

تنظیم سریع و آسان خوراک سیلندرها از 200 تا 1000 گرم

تمامی قسمت های درگیر با مواد از جنس استنلس 304 می باشد

نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه در محل کارخانه

جهت پر کردن مواد غلیظ بصورت سیلندری 2 نازله 

ظرفیت تولید تا 1800 شیشه در ساعت در دستگاه پرکن مایعات غلیظ

قرار دادن ظروف در دستگاه با دست یا از طریق ریل زمینی بصورت پنوماتیکی انجام

می گیرد و سایر عملیاتها شامل ردیف کردن و پر کردن بصورت اتومات می باشد

سیستم پر کردن در مواد چسبنده ای همچون عسل و مربا یا چسب از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این پیچیدگی به دلیل 

همان چسبندگی ماده است به طوری که دستگاه اگر فاقد سیستم گرم کن باشد و ماده در حین پر شدن گرم نباشد موجب 

توقف کار و ایجاد پرت در سیستم تولید می گردد. دستگاه پرکن عسل به صورت نیمه اتوماتیک و سیلندر پیستونی بوده که 

مجهز به مخزن دوجداره شده و مناسب بسته بندی انواع مواد مشابه است.

در داخل جداره مخزن دستگاه پرکن عسل از مکانیسم حرارتی استفاده شده تا ماده را در محدوده نیاز گرم کرده و حالت روندگی 

به ماده بدهد. این میزان دما نیز قابل تنظیم است. پرکن عسل در ظرفیت های مختلف قابل اجرا و تنظیم جهت پرکردن است.

MASHINSAZI
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نام مدل:

WWW.MSAR.IR

دارای قابلیتهای خشک کردن و اسانس گیری هم زمان، پایین  بودن

هزینه تمام شده دستگاه، باال بودن غلظت اسانس بدست آمده، حفظ کارآمدی مواد اولیه در کنار تولید اسانس میوه جات و

گیاهان دارویی در ایران، مجهز به سنسورهای دماسنج و رطوبت سنج می باشد.

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

دستگاه خشک کن اسانس گیر

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

به دلیل اینکه مواد اولیه طرح خط چیپس میوه و گیاهان دارویی به وفور در ایران موجود بوده و به دلیل مشکالت انبار داری و

غیره مقدار زیادی از محصوالت کشاورزی و باغی ضایع می شود روش خشک کردن برای نگهداری آن مفید است. بعد از خشک

شدن محصول ارزش غذایی را حفظ می کند و میوه های خشک یا چیپس میوه اثرات درمانی موثر و مفیدی دارند بدون ایـنکه

عوارض جانبی داشته باشند مغذی هستند انرژی الزم را برای بدن تامین می کند در حقیقت می توان گفت میوه های خشک

مانند یک کپسول طبیعی برای حفظ سالمتی بدن عمل می کند و در ظرفیت های ٥٠٠ کیلوگرم، یک تن و دو تن ارائه می شود.
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نام مدل:

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

دستگاه خشک کندستگاه خشک کن

GBO50 مدل

جنس: ورق گالوانیزه با کوره رنگ الکترواستاتیک 

تعداد سینی: ۲۵ عدد ۷۰*۷۰ سانتی متر

نوع سوخت: برق تکفاز و گاز شهری

ابعاد: ۱۹۰*۱۱۰*۱۴۰

GBO200 مدل

جنس: ورق گالوانیزه با کوره رنگ الکترو استاتیک

تعداد سینی: ۴۸ عدد۶۰*۱۰۰

ابعاد: ۲۲۰*۱۴۰*۲۵۰ 

نوع سوخت: برق تکفاز و گاز شهری

مدل GBO300 دوار

جنس: گالوانیزه با کوره رنگ الکترواستاتیک

تعداد سینی: ۱۴۰عدد ۵۰*۷۰

نوع سوخت: برق تکفاز و گازشهری

ابعاد: ۲۵۰*۱۹۰*۲۳۰

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

نام مدل:

قابلیت دستگاه خشک کن : برای تولید انواع طعم دهنده ها و چاشنی های غذایی، میوه خشک ، چیپس میوه،

و سبزیجات خشک و گیاهان دارویی، لواشک، بصورت مشاغل خانگی و کارگاهی کاربرد دارد.

https://example.com
https://msar.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d9%86-%db%b2%db%b0%db%b0-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%db%b4%db%b8-%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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خط شستشو میوه و سبزیجات
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مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

دارای سیستم سیرکوالسیون مداوم آب

دارای سیستم بابلینگ هوا حباب ساز

فیلتر تصفیه آب در گردش

فیلتر مکانیکی جمع آوری ضایعات 

کمترین مصرف آب و بهترین کارآیی بدلیل سیرکوالسیون دقیق

ساخته شده از استنلس استیل و قابل شستشو

نوار تغذیه ورودی  

کاربرد: تغذیه تدریجی سبزیجات پاک شده به وان شستشو برای

جلوگیری از واردشدن شوک به خط

وان شستشو با فیلتر مکانیکی و گل جمع کن

کاربرد: شستشوی اولیه سبزی و جمع آوری گل های همراه سبزی،

 حشره گیری دارای فیلتر مکانیکی

میز آماده سازی:

کاربرد: پاک کردن و حذف قسمتهای اضافی سبزی

توسط ۶ کارگر با ۲ نوار نقاله ورودی سبزی و برگردان ضایعات

میزبازرسی 

کاربرد: تفکیک سبزی های معیوب از لحاظ کیفیت و سالمت

دستگاه ضدعفونی با نوار نقاله آبکش

کاربرد: ادامه شستشوی سبزی همچنین ضدعفونی سبزیجات و در

نهایت آبکشی آخر.

ممکن است بنابر شرایط سبزی و آب محلی تا دو دستگاه نیاز  باشد.

کاربرد: ادامه شستشو و همچنین حشره گیری، حذف خاشاک، مو،

فضوالت و سایر اجسام سبک

به تعداد ۲ دستگاه برای ظرفیت باالتر شستشو توصیه میگردد.

آبگیر اتوماتیک افقی: با نوار تغذیه و تخلیه به روش سانتریفیوژی و یا سطلی برای ظرفیت های کمتر

کاربرد: آبگیری آنالین سبزیجات با ظرفیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلو در ساعت (دارای پروسسور داخلی و قابلیت

برنامه نویسی برای چهار نوع محصول مختلف جهت آب گیری سبزیجات ریشه ای و برگی)

MASHINSAZI
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مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

خط شستشو میوه و سبزیجات

مصرف آب کلیه ماشین آالت به مقدار ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیتر در ساعت (به منظور کاهش مصرف آب ترتیبی

اندیشیده شده است که آب تمیز در تمامی وان ها استفاده گردیده و فیلتر شود) و کل مصرف برق به 

میزان ۲۳ کیلو وات در ساعت می باشد.

برخی از مشخصات فنی وان های شستشو

دارای سیستم حشره گیر و خارج کننده قطعات خیلی ریز

دارای نوار مخصوص سبزی و ضد باکتری

دارای سیستم جمع کننده گل و الی اتوماتیکِ

دارای سه عدد شیر جهت دهی برای حصول به باالترین

راندمان و دارای سیستم فشار باد تخلیه

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

تولید کننده

صنایع   کشاورزیماشین آالت صنایع غذا تبدیلی و یی، 

نام مدل: نام مدل:
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نام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

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، این دستگاه دارای دو ردیف زنجیر است که بر روی آن پیمانه هایی از جنس پلی اتیلن سازگار با مواد 

غذایی تعبیه شده است، و با عملکرد هوشمند به صورت اتوماتیک مخزن بسته بندی را پر میکند.

تمامی سطوح و قطعات در تماس با مواد غذایی کامال بهداشتی میباشد.

پس از ریختن مواد داخل مخزن ویبره که از جنس استنلس استیل مرغوب میباشد ،به صورت منظم و یک اندازه داخل 

پیمانه های باالبر ریخته شده و به مخزن دستگاه بسته بندی انتقال می یابد.
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نام مدل:
دستگاه تفت خشکبار

با کوره رنگ الکترواستاتیک

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

دستگاه تفت و بودادن آجیل و خشکبار، مخصوص تفت آجیل، برشته کردن و بو دادن انواع آجیل از قبیل پسته، بادام، فندق، 

نخودچی، بادام هندی، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو، سویا، عدس، بادام زمینی و غیره و برشته کردن و خشک 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 دوآتشه نیز می باشد و در ظرفیت های مختلف تولید می شود.

دستگاه تفت و بودادن آجیل و خشکبار به علت داشتن مشعلی قدرتمند و استاندارد در زمان تفت آجیل بیش از ٨٠ درصد

صرفه جویی می کند. این دستگاه شامل هدایت کننده ای است که آجیل مورد نظر خود را از طریق آن به داخل دستگاه

هدایت می کند و بعد از اتمام عملیات تفت با کلید دو زمانه مواد داخل دستگاه به راحتی تخلیه می شود.

جنس بدنه: 

استیل و گالوانیزه با کوره رنگ الکترواستاتیک

توان برق مصرفی: ٣ کیلو وات

برق مورد نیاز: تک فاز خانگی ٢٢٠ ولت یا ٣ فاز

ظرفیت تولید: ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ کیلوگرم و یک تن

قدرت: دینام١٫٥ اسب بخار

سوخت مصرفی: گاز، گازوئیل

لوازم جانبی: دینام، مشعل مخصوص

تسمه، کلید صنعتی دو طرفه

Z دستگاه باالبر

با کوره رنگ الکترواستاتیک

باالبر z مخصوص انتقال مواد گرانولی از قبیل خشکبار، حبوبات ،میوه و سبزیجات 

خشک ، چیپس ، قند و شکر ، چای ، تافی و ...  به مخزن دستگاه بسته بندی ، 

کیسه پر کن و دیگر دستگاه های خطوط تولید میباشد.

مخزن باالبر دارای دریچه تنظیم بار و شدت ویبره میباشد.

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی
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دستگاه آسیاب صنعتینام مدل:

WWW.MSAR.IR

مهندس مشاوره: ۰۹۱۴۳۵۸۵۱۴۷ - ۰۹۱۴۵۳۷۵۱۴۷

مزایای دستگاه: 

سرعت باالی خرد کردن: بدلیل داشتن دنده در توری این آسیاب به روش برشی عمل میکند بدلیل داشتن پره این آسیاب مواد

را بصورت خنک تبدیل به پودر می کند. 

موارد مصرف دستگاه: داروسازها ، شرکت ها وکارگاه ها ی صنعتی

شاخصه های دستگاه

دارای بار ریز استیل به گنجایش ۲۰ کیلوگرم

پوسته دستگاه از ورق استیل به ضخامت ۴ میل و۶ میل میباشد

دارای ۸ پره قوی

صدای دستگاه متوسط

دارای تابلو برق

دارای ۴ عدد فرم توری مخصوص

ظرفیت تولید: ۱۰۰ کیلو گرم در ساعت

مشخصات فنی

قدرت موتور: ۷٫۵ کیلو وات معادل ۱۰ اسب بخار

دور موتور: ۳۰۰۰ دور

وزن دستگاه: ۸۰ کیلو گرم

حجم بار ریز: ۲۰ الی ۳۰ کیلوگرم

پوشش دستگاه: استیل

تعداد توری: ۴ عدد

نوع برق مصرفی: ۳ فاز

تولید کننده

ماشین آالت صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و کشاورزی

MASHINSAZI
A R D A B I L

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

مستقر در پارک علم و فناوری اردبیل



MASHINSAZI ARDABIL
The producer of Machinery for Food industries,

Process industries and Packing industries
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اردبـیل، میـدان توحیـد،

پارک علم و فناوری

Tell: 045-33824208

Fax: 045-33824209

WhatsApp: +989905373799

Instagram: mashin_sazi_ardabil

E-Mail: mashinsaziardabil@gmail.com

www.msar.irWebsite: 




