
TƏSVİRİ

Qara çay və tünd çay kimi fermentləşdirilmiş çaylar üçün: Çay yuvarlanan maşının xarici
qüvvəsi ilə çay yarpağının şirəsi aşır, çay hüceyrələri zədələnir, polifenol birləşmələrinin
fermentativ oksidləşməsini sürətləndirir, çayın sonrakı fermentasiyası üçün şərait yaradır.
yarpaqlar, Hazır çayın dadını yaxşılaşdırın və çayın keyfiyyətini yaxşılaşdırın.

Yaşıl çay və oolong çayı kimi fermentləşdirilməmiş çaylar üçün: DL-6CRT-55 çay yayma
masasının əsas funksiyası çay yarpaqlarını formalaşdırmaqdır, çay yayma maşınının
ekstruziyası vasitəsilə çay yarpaqları yuvarlanır və sıxılır və təzə yarpaqlar zolaq şəklində
bükülür.

ÜSTÜNLÜK

1. Disk, diş çubuğu, barel və qapaq paslanmayan poladdan hazırlanır;
2. Qoşa qollar güclü daşıma qabiliyyətinə və sabit işləməyə malik iki qollu açıq qapaq
strukturunu qəbul edir.
3. Yuvarlanan çubuğun qövsü onilliklər ərzində təkmilləşdirilmiş və optimal dizayn əldə
edilmişdir. Şerit tipli çay yarpaqlarının effektivliyi 30% artır.
4. Purlinlərin hündürlük dizaynı birdəfəlik qəliblə formalaşır ki, zolaqların hündürlüyü və
bucağı vahid olsun, belə ki, çay zolaqları daha yığcam və gözəl olsun.

PARÇALI
GÖRÜNÜŞ



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

TƏTBİQ

Double Action Tea Roller 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

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

SPESİFİKASİYA

Double Action Tea Roller spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CRT-55
Ölçü 1580*1400*1390 mm

Giriş gərginlikli 380V / 50Hz
Çay diskinin diametri 1050 mm

Barel diametri 550 mm
Barel hündürlüyü 400 mm

Uyğun motor
Güc 2,2 kVt

Sürət 1400 rpm
Nominal gərginlik 380 V

Barel sürəti 45 rpm
Çəki 420 Kq

Partiya başına maksimum tutum 35 kq/part
Yaşıl çay tutumu 35-350 kq/saat
Qara çay tutumu 35-70 kq/saat

Hamısının spesifikasiyası Double Action Tea Roller.

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

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.

ƏTRAFLI
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55 tipli çay bükmə maşını, yuvarlanan barelin diametri 55sm, hündürlüyü 40sm, içinə
təxminən 35-40 kq çay qoymaq olar, yaşıl çay üçün 1 saat 35-350 kq, qara çay üçün 1 saat
35-80 kq yuvarlanır..



Böyüdülmüş əl çarxının dizaynı, barel qapağının daha sürətli qaldırılması.



Qoşa qollar güclü daşıma qabiliyyətinə və sabit işləməyə malik iki qollu açıq qapaq
quruluşunu qəbul edir.



Turbin qurd sürət qutusu dizaynı, yavaşlama sabit və davamlıdır.

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-55
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


