
   TƏSVİRİ    

Ortodoks çay yarpağı yuvarlayan maşının əsas funksiyası yumşaldılmış çayı zolaqlara
çevirmək, çay yarpağının həcmini azaltmaq, çayın estetikasını artırmaq, təzə çay
yarpaqlarının hüceyrə divarını məhv etmək, çay suyunun daşmasına icazə verməkdir. quru
çayı dəmləməyə daha əlverişli və dəmləməyə daha davamlı hala gətirin, çayın keyfiyyətini
artırın və çayın qiymətini artırın. Güclü mis əsaslı sürücü mühərriki, pravoslav çay yoğurma
maşınları üçün sabit bir enerji mənbəyi təmin edir. Sabit sürət qutusu, krank və dəstək
çərçivəsi, çay yoğurma maşınlarının hamar və təhlükəsiz işləməsini təmin edir

   AVANTAJI    

1. Yan lövhədən daha yüksəkdir, çay yuvarlanan maşından çay yarpaqlarının düşməsini
maneə törədir.

2. Yay boşqabdan daha yüksəkdir, çay yuvarlanan maşından çay yarpaqlarının düşməsini
maneə törədir.

3. Biz də bütün paslanmayan polad növlərini və bütün mis növlərini fərdiləşdirə bilərik,
ehtiyacınız varsa, bizə bildirin.

4. Yoğurma boşqabının əyilmə bucağı və yoğurma şeridi radianın peşəkar dizaynı, çay əmələ
gətirmək sürəti 30% daha sürətlidir.

5. Paslanmayan poladdan yuvarlanan barel, yuvarlanan lövhə və alüminiumdan hazırlanmış
yayma zolağı, paslanmayacaq və insan orqanizminə zərərli maddələr çıxarmayacaq.

   PATLAYAN
GÖRÜNÜŞ    
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.. Eninə qol .. Dəstək sütunu

.. Barel örtüyü .. Yuvarlanan disk

.. Paslanmayan poladdan baraban .. Əl çarxı

.. Krank .. Dəstək çərçivəsi

.. Transmissiya qutusu .. Çay boşaltma qolu

.. Transmissiya kəməri .. Çay çıxışı

.. Sürücü motor .. Dəstək ayağı

 

   TƏTBİQ    

Çay Rolling Maşınları  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur,
yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.
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 Çay növü  İş vaxtı
 Qara çay  30-90 dəqiqə
 Yaşıl çay  4-6 dəqiqə

 Oolong Çayı  4-6 dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  4-6 dəqiqə

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

   TƏSVİRİ    

Çay Rolling Maşın spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CRT-30
Ölçü 870 * 700 * 995 mm

Giriş gərginlikli 220V / 50Hz
Çay diskinin diametri 585 mm

Barrel diametri 300 mm
Barel hündürlüyü 210 mm

Uyğun motor
Güc 0,55 kVt

Sürət 1400 RPM
Nominal gərginlik 220 V

Barrel sürəti 42 RPM
Ağırlıq 90 kq

Qrup başına maksimum tutum 5 kq / partiya
Yaşıl çay tutumu 5-50 kq / saat
Qara çay tutumu 5-10 kq / saat

Çay Rolling Maşınlarının hamısının spesifikasiyası .

Model Barel Çapı Barel Hündürlüyü Tutum
6CRT-25 25 sm 18 sm 3 kq / partiya
6CRT-30 30 sm 21 sm 5 kq / partiya
6CRT-35 35 sm 26 sm 8 kq / partiya
6CRT-40 40 sm 25 sm 11 kq / partiya
6CRT-45 45 sm 28 sm 15 kq / partiya
6CRT-50 50 sm 28 sm 20 kq / partiya
6CRT-55 55 sm 40 sm 35 kq / partiya
6CRT-65 65 sm 48 sm 60 kq / partiya

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
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Hər bir maşının ən keyfiyyətli çay hazırlaya bilməsi üçün yuvarlanan barel ilə hər bir maşının
yuvarlanan diski arasındakı məsafə fərqlidir.
 



Genişləndirilmiş əl çarxı dizaynı, barel qapağının daha sürətli qaldırılması.

 



Vida çubuğu oblique açılış dizaynı, barelin qapağı yuxarı qalxdıqda avtomatik olaraq dönəcək
və səmərəliliyi artıracaq.

 



Alt boşaltma sapı dizaynı, sapı yumşaq bir şəkildə itələyin, çay asanlıqla düşə 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-6CRT-30
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


