
   TƏSVİRİ    

Oolong Çay Çalkalama Maşını  oolong çayının istehsalı prosesində vacib avadanlıqlardan
biridir.
Sarsıntı qəfəsi ekoloji cəhətdən təmiz və çay yarpaqlarına zərər verməyən təmiz təbii üst qat
bambukdan hazırlanmışdır. Sarsıdıcı qəfəsin yarpaqlardan düşən zibilləri süzərək təmizləyici
rolunu oynaya bilən kiçik deşikləri var.
Maşın titrəmə sürətini tənzimləyə bilən sürət tənzimləyici qurğu ilə təchiz edilmişdir. Zamana
nəzarət sistemi əlavə edilmişdir. Vaxt bitdikdə avtomatik olaraq fəaliyyətini dayandıracaq.
İstifadəsi asandır və vaxta və səyə qənaət edir. 
Yüksək keyfiyyətli oolong çayı istehsalı üçün zəruri avadanlıqlardan biridir.

   ÜSTÜNLÜK    

1. Baraban gigiyenik və ekoloji cəhətdən təmiz olan bambuk materialdan hazırlanır;
2. Elektromaqnit sürətinə nəzarət motorundan istifadə edərək, sürət sabit və davamlıdır;
3. Elektron vaxtlama ola bilər, işləmək asandır.

   TƏTBİQ    

Oolong çayını sarsıdan baraban maşını oolong çayının emalı üçün uyğundur, yuxarıda
göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı aşağıdakılardır.

 Çay Növü  İş vaxtı
Qara çay Ümumilikdə təxminən 1 saat

 Oolong çayı  Ümumilikdə təxminən 1 saat

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

   SPESİFİKASİYA 
  

DL-6YQT-90250 oolong çay çalxalayan barabanının spesifikasiyası .

Model DL-6CYQT-90250
Giriş gərginlikli 220V / 380V
Ölçülər (L*W*H) 3050×920×1350 mm
Rolik diametri 900 mm
Rolik uzunluğu 2500 mm

Sürücü motor
güc 1,1 kVt

sürət 1400 rpm
Nominal gərginlik 220/380V

Rolikin işləmə sürəti 0-30 rpm/dəq
Rolik materialları Bambuk

Tutum 120 kq/saat

Çay çalxalama barabanının bütün spesifikasiya siyahısı .
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Model 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
Barabanın diametri 60 sm 80 sm 90 sm 90 sm
Barabanın uzunluğu 150 sm 120 sm 250 sm 250 sm

Baraban Miqdarı 1 ədəd 1 ədəd 1 ədəd 2 ədəd
Tutum 32 kq 46 kq 120 kq 240 kq

Biz həmçinin ehtiyaclarınıza uyğun olaraq oolong çay silkələyən baraban maşınını fərdiləşdirə
bilərik.

   ƏTRAFLI    

Yay kilidləmə funksiyası olan mis kilidin rahat dizaynı bambuk qapını tez açıb bağlaya bilər.

 



Delikli bambuk qapı oolong çayı atma addımı zamanı qırılan çay yarpağı tozunu silə bilər və
çayın keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər.

 



Polad boru və polad üzük möhkəmləndirmə dizaynı, maşın rəvan işləyir və bədən vibrasiyası
kiçikdir.

 



Zamana nəzarət funksiyası və tənzimlənən sürəti ilə inteqrasiya olunmuş Çin və İngilis
idarəetmə paneli yüksək dərəcəli oolong çayının istehsalı üçün zəruri avadanlıqdır.

   FOTOLAR    













   ƏLAQƏ    

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

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəyə klikləyin ↑ ↑
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↓ ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən
sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓


