 – 1ظرفيت خشك كن چقدر است ؟

ظرفيت خشك كن يعني مقدار وزن ميوه اي كه در يك بار پر شدن دستگاه وارد آن مي شود .
دستگاه  GBD100حدود  150 kgورودي دارد كه كوچکترين سايز دستگاه توليدي ما مي باشد .
مدل  GBD400چهار گاري دارد  .براي ميوه هاي مختلف ظرفيت متفاوتي دارد
براي ميوه هاي سبك تا ميوه هاي سنگين
حداقل ظرفيت  500 kgو حداكثر آن حدود  850 kgدر هر شيفت كاري مي باشد .
 - 2سوخت دستگاه چي مي باشد و مصرف آن چقدر است ؟

سوخت دستگاه گاز شهري مي باشد و به اندازه يك پکيج كوچك موتور خانه مصرف گاز دارد و با گاز
شهري لوله كشي خانگي كار مي كند .
اگر گاز نداشته باشند بايد از گازوئيل يا از گاز كپسول  05كيلوئي استفاده كنند .
در مدل  GBD100مشعل  25000كيلوكالري و مدل  GBD400مشعل  75000كيلوكالري نصب مي شود .
 - 3ابعاد خارجي دستگاه چقدر است ؟

مدل GBD100

مدل GBD400
ارتفاع بدون دود كش 270 cm

ارتفاع حدود 195 cm

280 cm

عرض حدود 195 cm

عمق دستگاه 300 cm

90 cm

عرض دستگاه

عمق حدود

كه به ابعاد فوق شعاع چرخش درب يك متر اضافه مي شود
 -4براي كار حداقل چقدر فضا نياز داريم ؟
براي مدل  GBD400براي شروع كار يك سالن يا محوطه حداقل

 80به باال نياز داريد .

محوطه بايد قابل شستشو بوده و بهداشتي باشد .
براي مدل  GBD100حداقل فضاي الزم

 12مي باشد  .در حياط  ،پاركينگ و باغ قابل نصب مي باشد.

 -5از هر كيلو ميوه چند كيلو ميوه خشك توليد مي شود ؟

نسبت فوق براي هرميوه متفاوت است براي مثال سيب سبك است وحدود  21تا  20درصد ورودي به محصول
تبديل مي شود ولي آناناس و هلو سنگين هستند و حدود  21تا  11درصد ورودي به محصول تبديل مي شود.
بطور ميانگين از هر  1تا  25كيلو يك كيلو خروجي مي دهد .

 – 6ميزان برق مصرفي دستگاه چقدر است ؟آيا تك فاز است يا سه فاز ؟

مدل  GBD400درحالت تك فاز حداكثر 25آمپر مصرف دارد و هم با برق سه فازكار مي كند هم با برق تك فاز
در حالت سه فاز مصرف برق حدود  7آمپر است  .دستگاه با برق كنتور تك فاز خانگي براحتي كار مي كند.
مدل  GBD 100مصرف برق  1آمپر دارد .
 - 7شما نحوه كار دستگاه و خشك كردن انواع ميوه را آموزش مي دهيد ؟

آموزش دردو سطح انجام مي شود اول آموزش كار با دستگاه و نرم افزار وسخت افزاركنترل دستگاه مي باشدكه به
صورت كتابچه راهنما و راهنماي و آموزش در هنگام نصب ارائه مي شود
دوم آموزش نحوه مديريت و پروسه خشك كردن ميوه هاي مختلف مي باشد
آموزش خود دستگاه با خريد دستگاه رايگان است و آموزش روش توليد و مشاوره و راهنمائي براي شش ماه جزء
گارانتي دستگاه مي باشد .راهنمائي شامل نحوه آماده سازي و برش و مواد شيميايي  ،نحوه خشك كردن و نگهداري
مي باشد .
 - 8نحوه فروش به چه شكل است و قيمت دستگاه ؟

مدل  GBD400كه بصورت پيش ساخته مي باشد و در محل خريدار نصب مي شود
قيمت  24ميليون تومان است كه در سه قسط دريافت مي شود
قسط اول  0ميليون در هنگام عقد قرار داد
قسط دوم  6ميليون هنگام حمل دستگاه
قسط سوم  3ميليون پس از راه اندازي دستگاه بصورت چك يك ماه
اگر بدنه دستگاه طبق نقشه درمحل توسط خودخريدار ساخته شود قيمت كل تجهيزاتي كه دردستگاه نصب مي شود
حدود  7ميليون خواهد بود به عدد فوق مبلغ  4ميليون بعنوان هزينه طراحي و نظارت برساخت هر دستگاه اضافه
مي شود درحالتي كه بدنه توسط خود خريدار با مصالح ساختماني ساخته شود قيمت كل با تجهيزات و حق مشاوره
كمتر از 21ميليون خواهد بود .
براي حالتي كه خريدار بخواهد چند واحد نصب كند ،هزينه مشاوره و طراحي متناسب با تعداد خشك كن خواهد
بود و براي هر پروژه جداگانه محاسبه مي شود  .در پروژه هاي بزرگ نقشه ساخت تجهيزات سنگين وحجيم مانند
درب ،گاري  ،كانالهاي هوا  ،آتيش خانه و سيني ها براي كاهش هزينه ها به خريدار داده مي شود تا خريدار در
محل آنها را سفارش ساخت بدهد  .در ضمن خريدار مي تواند از هركدام از تجهيزات كه تعداد زياد الزم دارد يك
يا چند عدد خريداري كند و بقيه را در محل سفارش دهد و خودش بسازد .

مدل GBD 100
قيمت  4/155/555تومان است كه در دو قسط دريافت مي شود .

قسط اول برابر با  1/155/555تومان كه در هنگام عقد قرار داد از طرف خريدار پرداخت مي شود.
قسط دوم برابر با  1/555/555تومان كه پس ازاتمام مراحل ساخت بدنه در محل و قبل از ارسال تجهيززات از
تهران پرداخت مي شود.
 - 9آيا شما استاندارد هاي الزم را براي صادرات را رعايت مي كنيد يا محصولي كه توليد مي شود
مي تواند صادر شود ؟

بله  ،ما يك آزمايشگاه بزرگ پشتيباني داريم كه با دريافت هزينه مي تواند كيفيت محصول شما را بررسي ومطابق با
استانداردكشور مقصد نتيجه را به شما اعالم كند در روش رسيدن شما به استاندارد مورد نظر را همکاري مي كند .
در اين آزمايشگاه اندازه گيري درصد رطوبت ،ميزان گوگرد و مواد شيميائي مجاز وغيرمجاز ،ميزان باقمانده سموم
ميزان بار ميکروبي و ...اندازه گيري و به توليد كننده مشاوره داده مي شود .
 -11آيا شما در فروش محصول ما را كمك مي كنيد يا خودتان مي خريد ؟

ماتعدادي صادركننده را مي شناسيم كه اگر محصول با كيفيت خوب توليد شود خريدار مي باشند .در ضمن شما به
كانون توليدكنندگان ميوه خشك مي پيونديد و براي محصول شما اينترنتي بازاريابي مي شود .
 – 11آيا براي احداث كارگاه يا كارخانه نياز به مجوز هاي خاصي مي باشد و آيا شما ما را كمك مي كنيد ؟

اگر توليد بسته بندي و بصورت فله عرضه شود نياز به مجوز نيست و براي مناطق روستائي بعنوان صنايع كوچك
روستائي مي باشدونياز ندارد  .ولي اگرتوليد زياد باشدو بخواهيد در پاكت كوچك بسته بندي كنيد بايد مجوزهاي
الزم از وزارت صنايع محل و موسسه استاندارد و غيره دريافت شود .
 – 12آيا براي اين كار دولت وام مي دهد ؟
بله ،وزرات كشاورزي و تعاوني هاي روستائي ،كميته امداد  ،صندوق مهر رضا ،طرحهاي زود بازده و اشتغال زائي
وزارت كار وام مي دهند ،كه بايد در محل استان و يا شهرستان پيگير آن باشيد.
 - 13تعداد پرسنل مورد نياز چند نفر است ؟
براي يك كارگاه كه ورودي ميوه آن حدود  2555كيلو در روز باشد و يك خشك كن چهار گاري داشته باشد
حدود 25نفر تمام وقت نياز دارد ولي اگر بتوانند از نيروهاي محلي مانند زنان خانه دار و محصلين به صورت نيمه
وقت استفاده كنند خيلي هزينه ها كاهش مي يابد .
بطور ميانگين براي هر  255كيلو ميوه يك نفر تمام وقت الزم است .

 - 14به جزء خشك كن چه دستگاههاي ديگري نياز هست بخريم ؟

متناسب با ميوه اي كه مي خواهيد خشك كنيد تجهيزات فرق ميکند ولي در حالت كلي براي يك كارگاه يك تن
ميوه ورودي در روز به وسايل حداقل زير نياز داريم :
چند عدد وان يا تشت بزرگ براي شستن ميوه
يك عدد اساليسر يا ورقه كننده ميوه كه از نوع ايتاليائي يا سوئيسي قيمت حدود  1تا  4ميليون  .قيمت چيني خوب
حدود  1/200/000تومان مي باشد .
يك وان بزرگ با آب گرم براي بلنچ كردن ميوه با مواد شيميائي مجاز
تعدادي سبد پالستيکي و چاقو
يك دستگاه بسته بندي وكيوم ودر صورتي كه بخواهيد محصول بيش از  20روز در خارج از بسته بندي اصلي باشد.
در صورتي كه يك واحد بزرگ بخواهيم را ه اندازي و طراحي كنيم ليست تجهيزات متناسب با ظرفيت توليد
تهيه خواهد شد .
 - 15شما چه كمكي به ما مي كنيد ؟
ما ازمشاوره درطراحي وچيدمان خط توليددركنارشما هستيم تاخريدتجهيزات و ساخت خشك كنها وآموزش توليد
و همراهي در توليد و رفع اشکاالت و موانع فني توليد تا تضمين كيفيت محصول ودر صورت توان در فروش آن
 – 16آيا خشك كن پيوسته ( كانتينيوس ) براي ميوه بهتر است يا خشك كن اتاقكي ( كابينتي )

براي ميوه در حجم كمتر از  0تن در روز روش كابينتي مناسب است چون بهتر مي توان سيستم راكنترل كرد و با كم
شدن ميوه كايبن ها را از سيکل توليد خارج مي كنيم و با افزايش ميوه كابين ها را وارد سيکل توليد مي كنيم و با
چند كابين مي توانيم چند محصول را همزمان خشك كنيم  .روش كابينتي آلودگي كمتراست و كابينتها اگر درست
طراحي شده باشند براحتي قابل شتشو مي باشند  .در روش كابينتي با توليد كم مي توان شروع كرد ولي دستگاه
پيوسته حتما بايد پر از ميوه باشد تا درست كار كند  .برق مصرفي روش كابينتي كمتر است  .چون هر ميوه اي
زمان خشك شدن خاصي دارد تنظيم اين زمانها در روش كابينتي قابل كنترل تر مي باشد .
روش پيوسته براي سبزي مناسب است چون در كمتر از دو ساعت خشك مي شود
 -17آيا شما به مركز استانها و شهرستانها نمايندگي مي دهيد شرايط آن چيست ؟

بله  ،شرايط آن زياد سخت نمي باشد فقط بايد نماينده توانائي فروش  ،نصب و آموزش را در سطح منطقه داشته
باشد و  0درصد بعنوان حق نصب و فروش پرداخت مي شود و اگر بتوانند يك قرارداد احداث كارخانه را براي
شركت بياورند درصد ويژه مي گيرند .

 - 18آيا مي توان دستگاه را ديد ؟

نقشه هاي دستگاه در سايت ما به آدرس  WWW.PARSDRYER.COMموجود است وبراي ديدن
تجهيزات داخل وكنترل و گاريها و سينيها مي توانيد به شركت رجوع كنيد .انواع مدلها در محل كارخانه نصب و
آماده بازديد مي باشند.
 - 19اگر بدنه را شما بسازيد از چه جنسي مي سازيد ؟

بدنه دستگاههاي پيش ساخته ما از جنس گالوانيزه مي باشد كه قابل شتشو باشد
 – 21در مورد سيستم كنترل توضيح دهيد .

سيستم كنترل نصب شده روي دستگاه توانائي كنترل دماي و رطوبت داخل دستگاه رادارد و فن هاي سيركوالسيون
مشعل ،فن خروج رطوبت وگامهاي خشك كردن را كنترل ميکند و در پايان كار دستگاه را خاموش كرده و با آالرم
به متصدي اعالم ميکند  .داراي كد دسترسي و قابليت كاليبره مي باشد  .براحتي نصب مي شود و دقيقا براي كنترل
پروسه خشك كردن ميوه برنامه ريزي شده و براحتي برنامه هاي انواع ميوه را كنترل مي كند .
 – 21قيمت هر بخش از يك خشك كن چقدر است ؟

تابلوي برق

 305/555تومان

سيستم كنترل قابل برنامه ريزي كامل باسنسورها

 705/555تومان

موتورهاي فن و سيستم هدايت به تعداد  26عدد

 1/555/555تومان

مشعل با پايه نصب

 005/555تومان

آتش دان و سپرهاي حرارتي سقف

 705/555تومان

سيم كشي و نصب و راه اندازي

 355/555تومان

درب هاي كالوانيزه دو عدد

 955/555تومان

فن اگزوز هواي مرطوب

 105/555تومان

كانالهاي فن عمودي

 455/555تومان

گاريها هر عدد

 2/155/555تومان

سيني كامل باتوري

 2/155/555تومان

براي يك واحد چهار گاري نياز داريم و حداقل  145عدد سيني .
قيمت فروش دستگاه بصورت پيش ساخته و نصب و آموزش  24ميليون تومان .

در صورتي كه بدنه توسط خريدار و با نظارت فروشنده ساخته شود مبلغ  4ميليون تومان براي ساخت بدنه از
 24ميليون كسر مي شود .
كل مبلغ دستگاه  13/750/000تومان كه با نصب آن  14/000/000مي شود .
 - 22حداقل زمان سفارش براي ساخت بدنه پيش ساخته چقدر است ؟

حداقل زمان ساخت بدنه پيش ساخته  40روز از زمان عقد قرارداد است و در روش ساخت بدنه توسط خريدار
مي تواند ظرف  25تا  20روز كار را جمع كرد  .اگر بدنه را خودش بسازد كار هم سريعتر هم ارزانتر و هم
محکتر خواهد بود و براي ساخت دومي و سومي هم فقط تجهيزات را از ما مي خرد و پول مشاوره و نقشه نمي دهد
 - 23چه ميوه هاي با اين خشك كن مي توان خشك كرد ؟

تقريبا تمام ميوها وصيفي جات كه ارزش داشته باشندو سفارش آن موجود باشد.و ميوه هايي كه در محل توليد ارزان
و قابل دسترس باشد.
 – 24چند ساعت طول مي كشد تا ميوه خشك شود ؟

متناسب با نوع ميوه مي باشد واز  6ساعت تا  24ساعت ميباشد كه در يك جدول هنگام آموزش داده مي شود .
 – 25آيا اين كار صرفه اقتصادي دارد ؟

بله  ،چون قيمت ميوه خشك صادراتي در حدود  10تا  35هزار تومان مي باشد و با فرض اينکه از هر  25كيلو
يك كيلو توليد مي شود مي توانيد قيمت تمام شده را محاسبه كنيد .در بدترين شرايط حداقل قيمت سال  95مبلغ
 25555بوده است .
عوامل موثر در قيمت تمام شده
الف -قيمت ميوه ورودي به كارگاه  :در اين بخش اگر از محصوالت بومي محل استفاده شود قيمت كاهش
مي يابد و تهيه ميوه با قيمت مناسب شرط افزايش سود است.
ب -هزينه كرايه كارگاه  :استفاده از مکانهاي معمولي درمناطق روستائي و حاشيه شهرها براي اين كار بهتر
است وكرايه را كاهش مي دهد .
پ -هزينه كارگري  :استفاده از خانمها بصورت نيمه وقت و حتي افراد سالخورده و دانش آموزان در مناطق
روستائي هزينه را كاهش مي دهد
ج -هزينه برق و آب و گاز  :از مواردي است كه در مناطق روستائي هزينه كمتر است  .توليد كننده
موفق بايد هزينه هاي فوق را به هر صورت ممکن كاهش دهد .

 – 26نحوه محاسبه قيمت تمام شده ؟

بصورت ميانگين براي توليد هركيلو ميوه خشك بين 1تا  3هزار تومان هزينه كارگري و هزار تومان هزينه جانبي
داريم كه درتوليد با ظرفيت زياد هزينه كاهش مي يابد  .نسبت ميوه ورودي به خروجي را هم با ضريب يك دهم
حساب كنيد  .مي توانيد قيمت محصول نهائي را با دقت خوب حساب كنيد .
مثال  :قيمت خريد كيوي خوب هر كيلو  455تومان باشد قيمت حدودي يك كيلو كيوي خشك حدود
( 25

 2555 + 3555 + )455مي شود  1555تومان كه عدد تقريبا معقولي است

 – 27آيا در يك دستگاه امكان خشك كردن چند ميوه با هم وجود دارد ؟

خير  ،چون مزه ميوه ها همراه بوي آن روي هم تاثير مي گذارند
 – 28مصرف برق يك دوره تك فاز چقدر است ( دوره  45روزه )

حدود  45تا  65هزار تومان
 - 29مصرف گاز در يك دوره  45روزه چقدر است

حدود  10تا  40هزار تومان
 - 31دستگاههاي جانبي و تكميلي دستگاه و قيمت آنها چقدر است ؟
الف -وسايل شتشو كه از حالت دستي گرفته تا حالت اتوماتيك قابل خريد مي باشد .
ب -وسايل آماده سازي شامل هسته گير  ،پوست گير  ،دم گير مي باشد كه هم بصورت دستي انجام مي شود و
در بعضي ميوه ها مي تواند دستگاه داشته باشد كه متناسب با ميوه وظرفيت توليد بايد سفارش داده شود .
پ -دستگاه اساليسر يا برش كه براي اكثر ميوه ها قابل استفاده است و اين دستگاه ايتاليايي يا سويئسي و چيني
مي باشد و از دو ميليون تومان به باال مي باشد
ج -دستگاه بالنچر كه براي شروع كار از يك وان بزرگ استفاده مي شود و در صورتي كه توليد زياد باشد
مي توان آن را سفارش داد ولي براي كارهاي تا 3تن در روز الزم نمي باشد .
ح -دستگاه خشك كن اوليه يا آب گير سانتريفوژ كه براي كارگاههاي تا 1تن در روز الزم نمي باشد .
چ -دستگاه بسته بندي و وكيوم كه متناسب با بوجه كارگاه از  1ميليون به باال مي باشد و براي توليد كنندگان كه
محصول را بصورت فله مي فروشند الزم نمي باشد .

 - 31آيا اين كار مجوز الزم دارد ؟

جواب اين سوال هم بله است هم نه ؛ براي مثال وقتي شما در مناطق روستائي و شهرستانها روزانه يك يا
دو تن ميوه را تهيه مي كنيد و پس از خشك كردن آن را به خريدار در شهر ارسال مي كنيد و چاپ و بسته
بندي نداريد  .تا اين مرحله نياز به مجوز ندارد چون مسئوليت آن با خريدار در شهر مي باشد .ولي اگر
بخواهيد دربسته هاي كوچك آن را بسته بندي كنيد بايد مجوز وزرات بهداشت  ،وزارت صنايع استان ،
موسسه استاندارد وهزار مركز ديگر را بگيريد كه كار سختي است براي همين توصيه مي شود كه اين كار
به عنوان يك كار روستائي براي ايجاد اشتغال زنان و كاهش ضايعات معرفي شود.
 -32شرايط نگهداري محصول چگونه بايد باشد ؟

محصول اگر قرار است انبار شود حتما بايد در بسته هاي  0تا  25كيلوي بصورت وكيوم بسته بندي شود .
 - 33مراحل توليد ميوه خشك چگونه است آيا بايد ضد عفوني شود ؟

در هنگام شتشو ميتوان ضد عفوني هم كرد
 -34شرايط محل نصب دستگاه ها؟

دستگاه هاي كوچك در يك فضاي تا

 12قابل نصب مي باشند و دستگاه هاي بزرگتر حداقل

الزم دارد .
محيط نصب بايد حداقل شرايط زير را داشته باشد :
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