
*** TƏSVİRİ ***  

DL-6CHZ-36 Çay Dehidratoru Avadanlığının 2 tepsisi var, hər bir raf 18 təbəqədən ibarətdir,
cəmi 36 ədəd tepsidən ibarətdir, qurutma sahəsi 34m², elektrikli istilik teli ilə qızdırılır, ümumi
gücü 36kw, maksimum temperatur 180 be ola bilər.

Elektrikli qızdırıcı quruducunun xarici mühitdən, mövsümdən, iqlimdən və s. Təsirlənmədiyi
və bir neçə saat fasiləsiz işləyə biləcəyi, materialların keyfiyyətinə, rənginə, görünüşünə,
ətirinə yaxşı zəmanət verə biləcəyi və qurutma tələblərinə cavab verə biləcəyi üçün. müxtəlif
materialların bir sıra çay qurutma əməliyyatı qurutma təsiri ilə yanaşı, bu da dəniz məhsulları,
ət, meyvə və tərəvəz, toxum, .s otlar və taxıl tətbiq oluna bilər
, unikal hava kanal və fırlanan qurutma dizayn səbəbiylə bizim maşınlar digər şirkətlərin
quruducusundan 30% daha səmərəlidir!

*** AVANTAJ ***  

1. Rotary qurutma dizaynı, çay yarpaqları bərabər qızdırılır və daha tez quruyur;

2. Bütün maşının 50% -dən çoxu modul dizaynı, partiya sifarişləri üçün qısa istehsal
müddətini və hissələrin daha asan dəyişdirilməsini qəbul edir;

3. Patentli hava kanalı dizaynı, hər ələk tepsisinin dibinin havaya girməsinə imkan verir ki, bu
da çaydakı nəmliyi tez bir zamanda aradan qaldırır və qurutma səmərəliliyini artırır;

4. İki qapılı tipli çay qurutma maşını, sənayedə ilk olaraq qapını açmaq və bağlamaq üçün
daha rahat olan, dayanıqlı və daha yaxşı möhürlənmiş konteyner qapı toka quruluşunu
mənimsəmişdir.

*** MÜRACİƏT ***  

Çay Dehidratoru Avadanlığı  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal etmək üçün
uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 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

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

*** ŞƏRİF ***  

Çay Qurutma Quruducusu  spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CHZ-34

https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine.html
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine.html
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine.html


Ölçü 2600 × 1800 × 2900 mm
Gərginlik 380/50 V / Hz

İstilik elementi Elektrikli istilik teli
Ümumi istilik gücü 36 KVt

İstilik elementləri qrupu 6 Qrup

Motor fanatı
Güc 3 KVt

Sürət 1400 rpm
Nominal gərginlik 380 V

Döner motor paleti
Güc 80 W

Sürət 1250 rpm
Nominal gərginlik 220 V

Paletin fırlanma sürəti 6 rpm
Palet növü Dəyirmi

Qurutma paletinin diametri 110 sm
Effektiv qurutma sahəsi 34 m2

Qurutma paletlərinin sayı 36 ədəd
Partiya başına tutum 100-170 kq / vaxt

Bütün pravoslav çay qurutma maşınının spesifikasiyası .

Model 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
Tepsilərin miqdarı 10 ədəd 14 ədəd 16 ədəd 16 ədəd 36 ədəd

Tepsilərin Çapı 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 102-170 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

*** FOTOLAR ***  

https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine.html












   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-6CHZ-34
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


