
   TƏSVİRİ    

İsti hava çay sarsıntı maşın yüksək-end oolong çay istehsalı üçün mühüm avadanlıqların
biridir. Baraban gözəl və zərif olan sinklənmiş təbəqə ilə vurulur. Daha gigiyenik və ekoloji
cəhətdən təmiz olan bütün paslanmayan polad təbəqələri də seçə bilərsiniz.
Yüksək inteqrasiya olunmuş ağıllı idarəetmə paneli ilə qovurma sürəti, temperatur, işləmə
müddəti və s. Elektrikli isitmə və ya odun və ya kömür istiləşməsini seçə bilərsiniz. 
Maşının fırlanması və qızdırılması sayəsində çaydakı nəm bərabər paylana bilər və eyni
zamanda hazır çayın dadını daha ətirli etmək üçün fermentasiya yavaş -yavaş edilə bilər.
İstilik sobası ilə fərqli ağac ləzzətləri ilə çay hazırlamaq üçün fərqli ağac və ya kömür istifadə
edilə bilər. Və bitmiş çayın dadı unikaldır! Adi ənənəvi çaydan fərqlənir.

   AVANTAJI    

1. Sinklənmiş zımbalı metaldan istifadə edərək görünüşü düz və gözəldir;
2. Avtomatik temperatur nəzarətindən, əsas fan vaxtından, sürücü vaxtından istifadə
etməklə;
3. Hamısı elektrikli qızdırıcıdan istifadə edir və möhkəm və dayanıqlı bir dəmir soba hövzəsi
verir.

   TƏTBİQ    

Ağac və Kömür Isıtma Çay Yaprağı qurutma maşını  oolong çayının işlənməsi üçün uyğundur,
yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Oolong Çayı  Cəmi 5-6 Saat

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

   TƏSVİRİ    

Ağac və Kömür Isıtma Çay Yaprağı Quruyan Maşının spesifik ion siyahısı:

Model DL-6CZQ-110T
Ölçülər 3760 × 1120 × 1450 mm

Gərginlik 380V 50Hz
Ümumi istilik gücü 12 kVt

Sürətli və yavaş
baraban sürücüsü

motoru
2 dəst

Güc 2.2 kVt
Sürət 1400 r / dəq

Gərginlik 380 V

Fan gücü 
Güc 1.5 kVt

Sürət 1400 r / dəq
Gərginlik 380 V

Rollun işləmə sürəti 15-30 r / dəq
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 Rulonun daxili diametri 1100 mm
Rulonun uzunluğu 3000 mm

Çıxış 350 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
  

Bu maşın elektrik və ya kömürlə qızdırıla bilər, qızdırmaq üçün kömür istifadə edilərsə, çay
kömürün dadını udur. Ətirli kömür seçilərsə, çayın ləzzəti çox bənzərsiz olacaq.

 



Daxili dəstək çərçivəsi maşının struktur gücünü artırır və istifadə zamanı vibrasiyanı azaldır.

 



Bir çox təcrübə nəticəsində əldə edilən optimal ağ ölçüsü, qırılan çay və çay tozları, oolong
çay sarsıtma prosesi zamanı ələkdən keçirildi.

   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-6CZQ-110T
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


