
   TƏSVİRİ    

Bu Silindr Yaşıl Çay Yarpaq Qovurma Maşınının diametri 90 sm, daxili düz hissəsinin uzunluğu
isə 1240 mm -dir. 220V / 380 gərginlik istifadə edərək, hər partiyada 10 kq təzə yarpaq emal
edə bilir. 

Mükəmməl istilik izolyasiyası, istilik qorunması və enerjiyə qənaət, kalsium silikat lövhə
istifadə edərək, istilik qoruyucu təsirini artırır və qida gigiyenası tələblərinə cavab verir.
Barabanın ön plakasının izolyasiyasının artması, ağıllı temperatur idarəetmə sistemi, istifadəsi
asan və dəqiq idarəetmə, əl və özünü inteqrasiya nəzarəti, ikiqat zəmanət.
Böyük yem girişi, qidalanması asan və daha sürətli axıdılması. Əvvəldən və sonra çıxan
məhsulların quruluğu daha vahiddir, konik ölçüsü daha uzundur və material düşmür.
Daxili silindr, yüksək temperaturda silindrin deformasiyasını qarşısını almaq üçün qalınlığı 2,5
mm olan bir polad boşqab qəbul edir. İş enerji saxlaya bilər, daha az istilik itkisi, daha kiçik
temperatur dəyişikliyi və daha çox enerji qənaəti.

   PATLAYAN
GÖRÜNÜŞ    
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.. İdarə paneli .. İstilik Emici

.. Termometr .. Tutmaq

.. Xarici Barel .. Sürət qutusu

.. Daxili Barel .. Balans cıvatası

.. Dəstək təkəri .. Azaldıcı silindr

.. Atəş açarı .. Yanma zonası

.. Alt Təkər .. Dəstək Çərçivəsi

 

   AVANTAJI    

1. Tekerleri olan maşın, hərəkət etmək asandır.



2. Neylon təkərlərin zədələnməməsi üçün dəstək çərçivəsi funksiyası ilə.

3. Tənzimlənən baraban silindrinin meyli, maşın da qeyri -bərabər yerlərdə istifadə oluna
bilər.

4. 100%-ə qədər yanan, çay fiksasiya barelini əhatə edən T şəkilli yanma yanğınsöndürmə
tağımı.

5. Pnevmatik amortizator dizaynı, maşın avtomatik olaraq geri düşür və düşən sürət sabitdir.

   TƏTBİQ    

Çay yarpağı qovurma maşını  yaşıl / oolong / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur, yuxarıdakı
çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Yaşıl çay  4-8 Dəqiqə

 Oolong Çayı  4-8 Dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  4-8 Dəqiqə

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

   TƏSVİRİ    
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Silindr Yaşıl Çay Yarpağı Qovurma Maşını spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CST-90
Ölçülər 1230 × 2100 × 1840 mm

Gərginlik 380/50 V / Hz
Tamburun daxili diametri 900 mm
Tamburun daxili uzunluğu 1240 mm

Sürücü motor
Güc 0.75 kVt

Sürət 1390 rpm
Gərginlik 380 V

Egzoz fanatı
Güc 85 W

Sürət 2200 rpm
Gərginlik 220 V
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Baraban sürəti 5-37 rpm
İstilik növü Maye qaz

Zamanla tutum 10 kq / vaxt
Səmərəlilik 100 kq / saat

Çay Qovurma Qenerasiya Maşınının hamısının spesifikasiyası .

Model 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Baraban Çapı 50 sm 70 sm 90 sm 100 sm

Baraban Uzunluğu 60 sm 100 sm 124 sm 125 sm
Tutum 25 kq / saat 50 kq / saat 100 kq / saat 150 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
  

Çay fiksasiya maşınının sürəti tənzimlənə bilər, fərqli istehsal sahələrinin çayına görə fərqli
sürət tənzimlənə bilər
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Pnevmatik amortizator dizaynı, maşın avtomatik olaraq geri düşür və düşmə sürəti sabitdir.

 



Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun kifayət qədər böyük olmasını və düzgün
işləməsini təmin edərkən, maşın sürəti sabitdir.

 



Alt hissədə elektrik kəsildikdə əllə alovlana bilən üç klapan var, buna görə çay yarpaqları
boşa getmir.

 



Avtomatik solenoid klapan dizaynı, istilik avtomatik olaraq başlayır və dayanır, temperatur
təyin olunmuş temperatura çatdıqda solenoid klapan avtomatik olaraq bağlanır və maşın
istiliyi dayandırır. Temperatur təyin olunan temperaturdan aşağı olduqda, solenoid klapan
açılır və yanacaq qənaət edə bilən maşın yenidən qızdırılır.

   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-6CST-90
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


