
   TƏSVİRİ    

Çay burulma Machine əsasən çay yarpağı büküm iş üçün istifadə olunur. Bükmə maşınının
funksiyası fərqli çay yarpaqları üçün fərqlidir.
Vida çubuğu oblique açılış dizaynı, barelin qapağı yuxarı qalxdıqda avtomatik olaraq dönəcək,
səmərəliliyi artırır, yuvarlanan diskin bənzərsiz dizaynı və yuvarlanan çubuğun meyl açısı,
digər şirkətlərlə müqayisədə sürət 30% artır.

Kiçik və orta yayma maşınının qapağının bənzərsiz dizaynı, zolaq tipli çayın nisbətini artırmaq
üçün döndərilə bilər.

   AVANTAJI    

1. Disk, diş çubuğu, lülək və qapaq paslanmayan poladdan hazırlanmışdır;
2. Tək qollu təzyiq qaldırma, istifadəsi asan və yığcam;
3. Kürək və kova bucağının peşəkar dizaynı çayın formalaşma sürətini daha sürətli edir;
4. Purlinlərin hündürlüyü dizaynı birdəfəlik qəlibdən əmələ gəlir ki, zolaqların hündürlüyü və
bucağı vahid olsun, çay zolaqları daha yığcam və gözəldir.

   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 Bükmə İşləmə Maşını  qara / yaşıl / oolong / ağ / qaranlıq / 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 bükülmə emal maşınının texniki siyahısı:

Model DL-6CRT-50
Ölçü Ölçülər 1020 * 1100 * 1300 mm

Giriş gərginlikli 380V / 50Hz
Çay diskinin diametri 1000 mm

Barrel diametri 500 mm
Barel hündürlüyü 280 mm

Uyğun motor
Güc 2.2 kVt

Sürət 1400 RPM
Nominal gərginlik 380 V

Barrel sürəti 60 devir
Ağırlıq 280 kq

Paket başına maksimum tutum 20 kq / partiya
Yaşıl çay tutumu 20-200 kq / saat
Qara çay tutumu 20-40 kq / saat

Çay bükülmə emal 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.

 



Dəzgahın dayaq hissəsi möhkəm və dayanıqlı olan çuqundan hazırlanır.

 



Yuvarlanan barelin yüksək dizaynı çay yarpaqlarının düşməsinin qarşısını ala bilər.

 



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-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


