
   TƏSVİRİ    

Yaşıl çay kimi fermentləşdirilməmiş çay üçün: çay yayma maşınının əsas funksiyası
formalaşdırmaqdır. Xarici qüvvənin təsiri ilə çay yuvarlanan maşın yarpaqları parçalayır və
yüngülləşdirir, çay rulonu zolaq şəklinə çevrilir və həcmi azalır, bu da dəmləmək üçün
yaxşıdır.

Qara çay kimi fermentləşdirilmiş çay üçün: Çay yoğurma maşınının xarici qüvvəsi ilə çay
yarpağının şirəsi aşır, çay hüceyrələri zədələnir, polifenol birləşmələrinin fermentativ
oksidləşməsini sürətləndirir, çay yarpaqlarının sonrakı fermentasiyası üçün şərait təmin edir,
dadı yaxşılaşdırır. hazır çay və çayın keyfiyyətini yaxşılaşdırın.

   ÜSTÜNLÜK    

1. Paslanmayan poladdan hazırlanmış çay yuvarlanan çəllək, yuvarlanan boşqab və
yuvarlanan zolaq, paslanmayacaq və insan orqanizminə zərərli maddələr yaratmayacaq, 
2. Lazım gələrsə, bütün paslanmayan polad növünü və bütün mis növünü fərdiləşdirə bilərik,
zəhmət olmasa bizə bildirin.
3. Yoğurma boşqabının əyilmə bucağı və yoğurma zolağı radyanının peşəkar dizaynı, çayın
formalaşma sürəti 30% daha sürətlidir.
4. Yan tərəfi boşqabdan hündürdür, çay yuvarlanan maşından çay yarpaqlarının düşməsinin
qarşısını alır.

   PARÇALI
GÖRÜNÜŞ    



① Transvers qol ⑧ Dəstək sütunu
② Barel örtüyü ⑨ Yuvarlanan disk
③ Paslanmayan polad baraban ⑩ Əl çarxı
④ Krank ⑪ Dəstək çərçivəsi
⑤ Transmissiya qutusu ⑫ Çay buraxma tutacağı
⑥ Transmissiya kəməri ⑬ Çay çıxışı
⑦ Sürücü motor ⑭ Dəstək ayağı

 

   TƏTBİQ    

Tea Twister Machinery  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayının emalı üçün uyğundur,
yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı aşağıdakılardır.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


 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

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

   SPESİFİKASİYA 
  

Tea Twister Machinery spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CRT-40
Ölçü 860 * 1030 * 1260 mm

Giriş gərginlikli 380V / 50Hz
Çay diskinin diametri 795 mm

Barel diametri 400 mm
Barel hündürlüyü 250 mm

Uyğun motor
Güc 1,1 kVt

Sürət 1400 rpm
Nominal gərginlik 380 V

Barel sürəti 42 rpm
Çəki 153 Kq

Partiya başına maksimum tutum 11 kq / partiya
Yaşıl çay tutumu 11-110 kq / saat
Qara çay tutumu 11-22 kq / saat

Bütün Tea Twister Maşınlarının spesifikasiyası .

Model Barel diametri 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 fərdiləşdirilə bilər.

   ƏTRAFLI    
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Hər bir maşının ən keyfiyyətli çay hazırlamasını təmin etmək üçün yuvarlanan barel ilə hər
maşının yuvarlanan diski arasındakı məsafə fərqlidir.
 



Yuvarlanan lülə, yuvarlanan disk və yuvarlanan bar hamısı gigiyenik və ekoloji cəhətdən
təmiz olan paslanmayan poladdan hazırlanır.

 



Yuvarlanan çubuğun qövsü onilliklər ərzində təkmilləşdirilmiş və optimal dizayn əldə
edilmişdir. Şerit tipli çay yarpaqlarının effektivliyi 30% artırılmışdır.

 



Alt boşaltma sapı dizaynı, sapı yumşaq bir şəkildə itələyin, çay asanlıqla düşə bilər.

   FOTOLAR    









   ƏLAQƏ    

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

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-40
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən
sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓


