
   TƏSVİRİ    

Bu Fırlanan Çay Qurutma  Maşınında 14 ələk qabı var, hər nimçənin diametri 70 sm, ümumi
qurutma sahəsi 5,38 m²-dir. Bir partiyaya 15-20 kq yaş çay emal edə bilir.
Turbin hava qəbulu quruluşunu qəbul edin, hava həcmi daha çox nəm və isti havanı
götürmək üçün kifayət qədər böyükdür və çay qurutma sürəti 30% artır, diametri 1 mm olan
davamlı elektrik istilik teli və yüksək temperatura davamlı polimer ilə izolyasiya tortu, istilik
telinin xidmət müddəti digər şirkətlərlə müqayisədə 40% artır. Yeni tip ekoloji cəhətdən
təmiz, yüksək temperatura davamlı, 3 sm qalınlığında və maşını tamamilə örtən, heç bir istilik
itkisinin olmaması və 30% enerjiyə qənaət edən izolyasiya materialı. Qapı yüksək
temperatura davamlı elastik rezin zolaqlarla örtülmüşdür və bu, isti havanın qaçmasının
qarşısını almaq üçün maşının qapısını möhürləyə bilər.

   ÜSTÜNLÜK    

1.  Dönər qurutma dizaynı, çay yarpaqları bərabər şəkildə qızdırılır və daha tez quruyur.

2. Paslanmayan polad ələk qablarının istifadəsi çay istehsalının təmizliyini təmin edərək,
zərərli maddələr çıxarmayacaq.

3.Yüksək möhkəm polad menteşələrdən və qapı tutacaqlarından istifadə etməklə maşının
xidmət müddəti digər firmalarla müqayisədə 40% artırılır.

4. Patentli hava kanalı dizaynı hər bir ələk qabının alt hissəsinin havaya daxil olmasına imkan
verir ki, bu da çaydakı nəmi tez bir zamanda çıxarır və qurutma səmərəliliyini artırır.

   TƏTBİQ    

Kiçik Çay Qurutma Maşını  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayının emalı üçün uyğundur,
yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı aşağıdakılardır.

 Çay Növü  Temperatur  İş vaxtı
 Qara çay  80-120 ℃  20-60 Dəqiqə
 Yaşıl çay  80-120 ℃  20-60 Dəqiqə
 Ağ çay  80-120 ℃  20-60 Dəqiqə

 Oolong çayı  80-120 ℃  20-60 Dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  80-120 ℃  20-60 Dəqiqə

Yuxarıda göstərilən məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi emal müddəti faktiki
vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

   SPESİFİKASİYA 
  

Çay qurutma maşınının spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CHZ-5
Ölçü 910 × 880 × 1830 mm

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine


Gərginlik 220V 50HZ
Qızdırıcı element Elektrikli istilik teli

Ümumi istilik gücü 9,0 KVt
Qızdırıcı elementlər qrupu 1 Qrup

Fan motoru
Güc 0,18 KVt

Sürət 1400 rpm
Nominal gərginlik 220 V

Dönər motorlu palet
Güc 15 Vt

Sürət 1250 rpm
Nominal gərginlik 220 V

Paletin fırlanma sürəti 6 rpm
Palet növü Dəyirmi

Effektiv qurutma sahəsi 5,38 m 2

Qurutma paletinin sayı 14
Dəstə başına tutum 15-20 kq / vaxt

Bütün pravoslav çay qurutma maşınının spesifikasiyası .

Model 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
Tablaların Miqdarı 10 ədəd 14 ədəd 16 ədəd 16 ədəd 36 ədəd
Tablaların diametri 50 sm 70 sm 90 sm 110 sm 110 sm

Qurutma sahəsi 2 m 2 5 m 2 9 m 2 14 m 2 34 m 2

Tutum 6-8 kq 15-20 kq 27-36 kq 42-56 kq 102-136 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.

   FOTOLAR    
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   ƏLAQƏ    

Əgər bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiymətini öyrənmək üçün
bizimlə əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün ikona klikləyin ↑ ↑
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