
   TƏSVİRİ    

Elektrikli çörək qəfəsinin əsas funksiyası karbon çörək qəfəsini əvəz etmək, çayın
qurudulmasını daha dəqiq və idarə olunan etməkdir.
Əvvəllər çayın qurudulması və qovrulması əsasən kömür yandırmaqla işlənirdi, lakin kömür
qızartmasının temperaturu idarə olunmur, hazırlanan çayın keyfiyyəti isə fərqlidir.
Elektrikləşmənin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, indi qurutma üçün elektrik çörək qəfəsləri
istifadə olunur. 
Kiçik məhsuldarlığına görə bu maşın kiçik çay fabrikləri, çayxanalar və ev təsərrüfatları üçün
çox uyğundur. O, həmçinin digər qida növlərini qurutmaq üçün də istifadə edilə bilər və geniş
tətbiq sahəsinə malikdir.
Bu maşın quru oolong çayı və ağ çayı bişirmək, onların ətirini artırmaq üçün də istifadə edilə
bilər. Ətir buxur üçün də istifadə edilə bilər.

   ÜSTÜNLÜK    

1. Ağıllı sabit temperatur sistemi nəzarəti. Əməliyyat sadə və sürətlidir, çörəkçilik daha dəqiq
və daha ağıllıdır;
2. Ənənəvi sənətkarlıq, əllə toxunma. Ənənəvi sənətkarlığı müasir texnologiya ilə birləşdirən
unikal sənətkarlıq dizaynı, təbii moso bambuk toxuması;
3. Daha qalın molibden disilisid istilik borusu, vahid istilik, çirklənmə, təhlükəsizlik və
zəmanət;
3. Baza sabitdir. Baza qəlibləmə yolu ilə formalaşır, aşağı ağırlıq mərkəzi, yaxşı dayanıqlıq,
keyfiyyətli, deformasiyaya uğraması asan deyil, möhkəm və davamlıdır.

   TƏTBİQ    

Çay bişirən baraban maşını qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayının emalı üçün
uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı aşağıdakılardır.

 Çay Növü  İş vaxtı
 Qara çay  30-60 Dəqiqə
 Yaşıl çay  30-60 Dəqiqə
 Ağ çay  30-60 Dəqiqə
 Oolong çayı  30-60 Dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  30-60 Dəqiqə

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

   SPESİFİKASİYA 
  

Bambuk nağara əl ilə çay bişirmə maşınının spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CHBL-70
Tutum ≤7500q



Temperatur Aralığı 30-150  ℃
Gərginlik 160-230V

Güc 1800W
Ölçü 72 * 72 * 62 sm

Baraban ölçüsü 65 * 65 * 47 sm
İstilik plitəsinin diametri 60 sm

Qablaşdırma ölçüsü 74 * 74 * 64 sm
Çəki 20 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.

 

Model Tutum Güc Barabanın 
diametri Çəki

DL-6CHBL-20 00500q 400W 20 sm 1,8 kq
DL-6CHBL-25 0001000q 400W 25 sm 2,8 kq
DL-6CHBL-40 0002000q 900W 37 sm 4,6 kq
DL-6CHBL-50 ≤2500q 1100W 50 sm 8 kq
DL-6CHBL-60 0003000q 1200W 58 sm 12 kq
DL-6CHBL-70 ≤7500q 1800W 65 sm 20 kq

Bütün bambuk nağara çay bişirmə maşınının spesifikasiyası.

   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-6CHBL-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


