
   TƏSVİRİ    

Rack ilə bambuk çay yüksək gücü Sinklənmiş polad çərçivə edilir.
Elek saf təbii üst qat bambudan hazırlanmışdır, hər dəsti 110 sm diametrli cəmi 20 ədəddən
ibarətdir.
Əsasən çay yarpaqlarının qurumasını sürətləndirmək və sonrakı istehsal və emalını
asanlaşdırmaq üçün altındakı havalandırma delikləri olan təzə yığılmış çay yarpaqlarını
yerləşdirmək üçün istifadə olunur.
Qara çay, yaşıl çay, oolong çayı, İvan çayı, bitki çayı və s kimi hər cür çay istehsalına
uyğundur.
Bambuk dərisinin üst təbəqəsi çaya zərər vermədən və çirklənmədən istifadə olunur. Orijinal
çay hazırlama avadanlığı çayın mahiyyətini bərpa edir.
Fərqli müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək üçün. Elek üçün, bütün bambuk ələk, bütün
paslanmayan polad ələk və bambuk kənarlı paslanmayan polad mesh ələk təmin edə bilərik.

   AVANTAJI    

1. Çərçivə güclü daşıma qabiliyyətinə malik yüksək dayanıqlı sinklənmiş polad borunu qəbul
edir
2.
Rəf qatlana bilər, buna görə qatlandıqda yer tutmur 3. Rəfin altındakı çarxlar, hərəkət etmək
asandır
4. Bambuk ələk saf təbii üst təbəqə bambukdan istifadə edir, həşərat yoxdur
5. Orijinal çay hazırlama vasitələri, çayın mahiyyətini bərpa edir
6. Davamlı, nə qədər hamar olsan, keyfiyyəti bir
o qədər yüksəkdir 7. Altdakı mesh, yaxşı havalandırma, çay yarpaqları quruyur daha bərabər

   TƏTBİQ    

Fresh Tea Leaf Wither Rack , qara / yaşıl / oolong / ağ / qaranlıq / bitki çayı emal etmək üçün
uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Qara çay  17-24 Saat
 Yaşıl çay  1-3 Saat

 Oolong Çayı  Təxminən 12 Saat
 Ağ Çay  48 saatdan çox

 Bitki mənşəli çay  1-3 Saat

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

   TƏSVİRİ    

Çay quruyan raf xüsusiyyətləri:

 Model  DL-TQJ-20

https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier


 Tepsinin Çapı  110 sm
 Qatlar  20 qat

 Lay hündürlüyü  12 sm
 Tepsi materialları  Təbii bambuk

 Çərçivə materialları  Polad

Paslanmayan poladdan hazırlanan bütün qabları və rafları da təmin edə bilərik.

   Ətraflı məlumat 
  

Çay quruyan raf qatlana bilər, çay mövsümünün sonunda bükülə bilər, buna görə yer tutmur,
burada rahat hərəkət üçün rəfin altındakı təkərlər var.

 



Çay qurutma paletləri təbii bambuk dərisindən hazırlanır, bambuk çayda suyu udur,
buxarlanma sahəsini artırır və quruma müddətini sürətləndirir.

 



Yüksək temperatur və rütubət sahəsindəsinizsə və bambuk küfündən narahat olsanız,
paslanmayan poladdan quruyan paletləri təmin edə bilərik.

   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-TQJ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


