
   TƏSVİRİ    

Pravoslav Tea Rolling Machine əsasən çay yarpağı büküm iş üçün istifadə olunur. Bükmə
maşınının funksiyası fərqli çay yarpaqları üçün fərqlidir.
Çay ilə təmasda olan yayma maşınının hissələri çayın təmiz və gigiyenik olmasını təmin
etmək üçün paslanmayan poladdan hazırlanmışdır.
Dəstək hissəsi, maşının düzgün işləməsini təmin etmək üçün güclü yükgötürmə qabiliyyətinə
malik yüksək dayanıqlı ərintili poladdan hazırlanmışdır. 
Həssas dizaynlı polad çubuq, yarpaqlara zərər vermədən çubuğun formalaşması prosesində
çay şəklini daha da sıxlaşdıra bilər. Yüksək keyfiyyətli çay üçün əsas avadanlıqlardan biridir.
Mis yayma çubuqları və mis haddeleme maşını təmin edə bilərik, ehtiyacınız olarsa bizimlə
əlaqə saxlayın.

   AVANTAJI    

1. Genişləndirilmiş əl çarxı dizaynı, barel qapağının daha sürətli qaldırılması.

2. Maşının dayaq hissəsi möhkəm və dayanıqlı olan çuqundan hazırlanır.

3. Yuvarlanan barel, yuvarlanan disk və yayma çubuğu hamısı gigiyenik və ətraf mühitə
uyğun paslanmayan poladdan hazırlanmışdır.

4. Hər bir maşının ən keyfiyyətli çay hazırlaya bilməsi üçün yuvarlanan lüləklə hər maşının
yuvarlanan diski arasındakı məsafə fərqlidir.

   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 yarpağı yuvarlanan maşın  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 yarpağı yuvarlanan maşın spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CRT-45
Ölçü 910 * 1080 * 1280 mm

Giriş gərginlikli 380V / 50Hz
Çay diskinin diametri 885 mm

Barrel diametri 450 mm
Barel hündürlüyü 280 mm

Uyğun motor
Güc 1.5 kVt

Sürət 1400 RPM
Nominal gərginlik 380 V

Barrel sürəti 52 rpm
Ağırlıq 175 kq

Paket başına maksimum tutum 15 kq / partiya
Yaşıl çay tutumu 15-150 kq / saat
Qara çay tutumu 15-30 kq / saat

Çay yarpağı yuvarlanan maşınların 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 
  

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


Qida dərəcəli paslanmayan poladdan hazırlanan DL-6CRT-45 çay yarpağı yoğurma maşını,
hər dəstə təxminən 15 kq, yaşıl çayı saatda təxminən 15-150 kq, qara çay üçün təxminən
15-30 kq yuvarlaya bilər.

 



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

 



Türbin qurd dişli qutusu dizaynı, yavaşlama sabit və davamlıdır.

 



Kiçik və orta yayma maşınının qapağının bənzərsiz dizaynı, zolaq tipli çayın nisbətini artırmaq
üçün döndərilə 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-45
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


