
Karo.Machinery 
Packaging and food industrial processing machine 
manufacturer 

Karo.machinery@gmail.com 

@Karo.machinery 

TEHRAN, IRAN 

صنعت کارو مهندسی نوآوران فنی شرکت      
 

N.S.K 
 طراح و سازنده انواع ماشین آالت و خطوط فرآوری و بسته بندی صنایع غذایی دارویی و بهداشتی

شهرک , احمد اباد مستوفی , بعد از پل فتح , بزرگراه آزادگان جنوب : آدرس شرکت 

   D15بلوک , بهسازی 
 

 مشخصات ماشین آالت فرآوری

1400/06/13 
ver:00 

Processing systems specification  

0930 286 7571 
0930 286 75 71 
0912 695 6250             

021-52832000-129 
09190093169 
 



Karo.Machinery 
Packaging and food industrial processing machine 
manufacturer 

Karo.machinery@gmail.com 

@Karo.machinery 

TEHRAN, IRAN 

N.S.K     صنعت کارو مهندسی نوآوران فنی شرکت  
  Processing Machine Types انواع ماشین آالت فراوری  

Sorting Machine 

 سرند خنک کن/ خشک کن  خرد کن مخلوط کن مایعات مخلوط کن پودر

BLD-PS MIX-PS CUT-PS DCF-PS SOT-PS 
Blender Mixer Cutter Dry Cool Flavor 

Washing Machine 

 دستگاه شستشو دستگاه گرانوال بار اکسترودر آسیاب  هموژنایزر

CID-PS MIL-PS EXT-PS GRN-PS WAS-PS 
Colloid Mill Milling Machine Extruder Machine Granola bar  
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پودرمخلوط کن دستگاه   

BLD-PS 
این نوع دستگاه جهت مخلوط کردن انواع پودر و خمیر و مواد گرانولی را دارد و در •

 صنایع و خطوط مختلف فراوری غذایی استفاده میشود

دستگاههای بلندر در انواع مختلف و با نام های ریبون بلندر و دابل کن بلندر و زد •

 بلندر و اکتاگونال بلندر ساخته میشود که هر کدام کاربرد منحصر به فرد خود را دارد

دستگاه بلندر در مدل های مختلف و با نوع پره های متفاوت ساخته میشود که دارای  •

 قابلیت تخلیه از پایین و یا حالت دورانی را دارد

لیتر قابلیت ساخت دارد و  2000لیتر تا  25این نوع دستگاه در حجم های متفاوت  •

 به صورت تک دو یا سه جداره ساخته میشود

 قابلیت شخصی سازی با توجه به نیاز مشتری را  دارد•

 

Blender  Machine 
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مایعاتمخلوط کن دستگاه   

MIX-PS 
 کابرد داردمخلوط کردن انواع مایعات دستگاه میکسر جهت  •

نوع و غلظت توجه به در احجام و توانهای متفاوت با دستگاه در مدل های مختلف •

 محصول ساخته میشود

 جداره باشدتک دو یا سه ساخت جداره دستگاه میتواند •

سازی و یا نصب پمپ جهت تسریع در فرایند پر و تخلیه و قابلیت ایجاد قابلیت شخصی •

 مشتری داردبا توجه به نیاز سیستم اتومات را 
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کن میوهخرد دستگاه   

 این نوع دستگاه توانایی خرد کردن انواع محصوالت  میوه و سبزیجات  را دارد•

با توجه به نوع محصول مختلف و با طول و عرض متفاوت دستگاه در مدل های •

 میشود ساخته 

 قابلیت تنظیم جهت تولید قطعات با ابعاد و ضخامت اسالیس متفاوت  را دارد•

این دستگاه جهت تهیه انواع ساالد و میکس میوه جات و در آشپزخانه های صنعتی •

 مورد استفاده دارد

 

CUT-PS Cutter Machine 
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خنک کن/ خشک کن دستگاه   

DCF-PS 
 این نوع دستگاه توانایی خشک کردن خنک کردن و طعم دار کردن مواد را دارد•

توجه به نوع محصول ساخته متر با  6متر تا  1/5مختلف با طول دستگاه در مدل های •

 میشود

یا نازل برای فرایندهای مختلف ساخته اضافه کردن جت هیتر کولر و با این دستگاه •

 میشود

 با توجه به چرخش مواد در حین فرایند فراوری مواد با راندمان باالیی انجام میشود•

 

Dry Cool Flavor 
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سرنددستگاه   

SOT-PS 
جداسازی و درجه بندی مواد گرانولی مانند نمک خرد شده این نوع دستگاه توانایی •

 انواع حبوبات و میوه جات را در سایزهای متفاوت دارد

به نوع ابعاد متفاوت و سایز مش متفاوت و با توجه با مختلف و دستگاه در مدل های •

 میشود و قابلیت استفاده در خطوط اتوماتیک را داردساخته محصول و نیاز مشتری 

 دستگاه با مش بندی مختلف و با قابلیت تعویض ساخته میشود•

 

Sorting Machine 
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هموژنایزردستگاه   

CID-PS 
کردن انواع  مایعات رقیق و غلیظ  و هموژنیزه سازی همگون جهت این نوع دستگاه •

 را دارد

 دستگاه در مدل های مختلف با توجه به نوع محصول ساخته میشود•

 روتور جهت انتخاب درجه همگون سازی را داردقابلیت تنظیم فاصله این دستگاه •

 

Colloid Mill 
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آسیاب دستگاه   

MIL-PS 
محصول گرانولی خصوصا نوع تولید ریز دانه و پودر هر این نوع دستگاه توانایی •

 داردمواد ترد و کریستالی مانند سنگ نمک و ذرت خشک و یا یخ را 

 توجه به نوع محصول ساخته میشودبا ابعاد متفاوت با دستگاه در مدل های مختلف •

 را داردتعویض مش دارای قابلیت مش بندی و دستگاه •

Milling Machine 
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اکسترودر دستگاه   

EXT-PS 
جهت فرم دهی و همچنین پخت مواد غذایی خمیری شکل مانند غذای این نوع دستگاه •

حیوانات وآبزیان انواع اسنک و ماکارونی و لواشک استفاده میشود که شکل خروجی 

 مواد با قالبهای با فرم های مختلف قابل کنترل است 

 ساخته میشودو در ظرفیتهای مختلف دستگاه در مدل های مختلف •

 امکان اضافه  شدن دستگاه پریکاندیشنر جهت افزایش کیفیت مواد وجود دارد•

 

Extruder Machine 
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گرانول باردستگاه   

GRN-PS 

جهت فرم دهی و نورد انواع شیرینی تخت و ترکیبات  مواد غذایی این نوع دستگاه • 

 گرانولی جهت تولید انواع گرانول بار انرژی بار و لواشک استفاده میشود 

و در ظرفیتهای مختلف جهت تولید محصول تک الیه و یا  دستگاه در مدل های مختلف •

 میشودچند الیه با ضخامتهای متفاوت ساخته 

 این دستگاه مجهز به سیستم خنک کن و برش مواد میباشد •

Granola Bar 
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 دستگاه شستشو 

WAS-PS 
این نوع دستگاه توانایی شستوشوی انواع میوه جات و دیگر محصوالت تولیدی مشابه •

 را دارد

محصول در استخر اب غوطه ور شده و دستگاه با ایجاد حباب عملیات شستشو را •

 انجام می دهد

قابلیت و میشود با ابعاد مختلف با توجه به نوع محصول ساخته ها و دستگاه در مدل •

 ساخت به صورت اتوماتیک را دارد

 

 

Washing Machine 
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