
   TƏSVİRİ    

Çay qarışdırıcı və ətirli maşın əsasən CTC çayı, bitki çayı, ənənəvi çay, qarışıq çay və s.
Qarışdırmaq və qarışdırmaq üçün istifadə olunur. Eyni zamanda, daxili materialları bərabər
şəkildə qarışdıra bilən atomlaşdırılmış mayeni maşına səpə bilər.
Maşın, fərqli materiallar üçün fərqli qarışdırma standartlarına cavab vermək üçün zamanlama
sprey funksiyası və aralıq sprey funksiyası ilə təyin edilə bilər.
Zaman nəzarət funksiyası və örtük sızdırmazlıq funksiyası ilə, içərisi tozlu material olsa belə
sızmayacaq və ətraf mühitə çirklənməyə səbəb olmayacaq.
Qalıq təzyiq bərpa cihazı, çiləmə dayandırıldıqdan dərhal sonra çiləmə üsulunu dayandırmaq
üçün istifadə olunur və artıq təzyiqin qarşısını almaq üçün qalıq təzyiq avtomatik olaraq su
çəninə qayıdır.

   AVANTAJI    

1. Tozlu materialların qaçmaması üçün qapının möhürlənməsini təmin etmək üçün
elektromaqnit qapı tıxacı;
2. Bütün maşın sağlam və dayanıqlı 304 qida dərəcəli paslanmayan poladdan hazırlanmışdır;
3. Estetiği artıran tam əhatəli bir quruluşun mənimsənilməsi;
4. Suyun yuyulması funksiyası təmizliyi və saxlamanı asanlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər;
5. Dibində suyun birbaşa yerə axmasının qarşısını almaq üçün su toplama funksiyası var;
6. Zamanlama funksiyası ilə vaxt bitdikdə avtomatik olaraq həyəcan siqnalı verəcəkdir.

   TƏTBİQ    

Çay çiləyici mikser , qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur,
yuxarıdakı çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Qara çay  2-10 dəqiqə
 Yaşıl çay  2-10 dəqiqə
 Ağ Çay  2-10 dəqiqə
 Oolong Çayı  2-10 dəqiqə
 CTC Çay  2-10 dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  2-10 dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə
təyin olunmalıdır.

   TƏSVİRİ    

Çay çiləyicisi blender mikserinin  texniki siyahısı:

https://az.delijx.com/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://az.delijx.com/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://az.delijx.com/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html


Model DL-6CJB-300
Ölçü 115 × 110 × 150 sm

Gərginlik 220V 50 / 60HZ
Ümumi Güc 1500W

Baraban Çapı 60 sm
Baraban Uzunluğu 60 sm

Sürücü Motor
Gərginlik 220V 50 / 60HZ

Güc 1.1 kVt
Sürət 1400 rpm

Sürətin tənzimlənməsi VFD nəzarəti
Sprey funksiyası Bəli

Materiallar SS 304
Effektiv qarışdırma həcmi 0.3 m³



Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   FOTOLAR    













 

   ƏLAQƏ    

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə
əlaqə saxlayın.

↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CJB-300
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Əlaqə saxlaya bilərsiniz contact Əlaqə məlumatlarınızı aşağıya da
buraxa bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə
saxlayırıq ↓ ↓


