
   TƏSVİRİ    

Ağıllı çay solan maşın əsasən qara çay, ağ çay və bitki mənşəli çay kimi çay istehsal solan
prosesində istifadə olunur. İnteqrasiya edilmiş ağıllı idarəetmə sistemi vasitəsilə temperatur
və qurutma vaxtı dəqiq tənzimlənə bilər. Pis hava şəraitində gözəl çay istehsalının problemini
həll edin.

Digər şirkətlərin maşınları ilə müqayisədə, firmamız tərəfindən istehsal olunan qurutma
maşını ayrılır, istifadə edilmədikdə qatlana bilər, ayaq izi kiçikdir və nəqliyyat xərcləri
aşağıdır. Yüksək keyfiyyətli çay istehsalında əvəzolunmaz avadanlıqlardan biridir.

   AVANTAJI    

1. Bu çay qurutma maşını qara çayı emal etmək üçün uyğundur, həmçinin yaşıl çay, ağ çay
və oolong çayını da işlədə bilər;

2. İnkişaf etmiş inteqral sxemlərin istifadəsi, bir baxışda vaxt və temperatur nəzarət;

3. Kütlə küləyinin istiliyi idarə oluna bilər və qurutma prosesi fərqli mövsümlərdə
uyğunlaşdırıla bilər ki, incə qara çayın qurudulması prosesi daha da asanlaşsın.

   TƏTBİQ    

Çay yarpaqları quruyan maşın  qara / yaşıl / oolong / ağ / bitki çayı emal etmək üçün
uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Qara çay  3-6 Saat
 Yaşıl çay  0.5-1 Saat
 Ağ Çay  12-16 Saat

 Oolong Çayı  2-4 Saat
 Bitki mənşəli çay  0.5-1 Saat

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

   TƏSVİRİ    

Qara Çay Qurutma Maşınının texniki siyahısı:

Model DL-6CWD-580
Ölçü 5800 * 1000 * 1050 mm

Gərginlik 380V 50Hz
İstilik elementi İstilik teli

Ümumi istilik gücü 15 kVt
İstilik elementləri qrupu 3 Qrup

Fan gücü 250 Vt
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Motor sürəti 2200 rpm
Nominal gərginlik 220 V

Disk ölçüsü 980 × 5000 × 200 mm
Çıxış 100 kq / partiya

Çay yarpaqlarının hamısının qurudulması xüsusiyyətləri .

Model 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
Solma sahəsi 2.5 m² 5,0 m² 10m²
İstilik Gücü 9 kVt 15 kVt 18 kVt

Tutum 50 kq 100 kq 200 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
  

Quruyan maşın başı və çay qurutma maşınının quruyan sökülə bilər və quruyan çömçə ,
nəqliyyat prosesində orijinal həcminin yalnız 1/10 hissəsinə ehtiyac duyan montaj quruluşunu
mənimsəyir və göndərmə yükü 90 -a qədər qənaət edilə bilər. %. Vaxt və temperatur ağıllı
şəkildə təyin edilə bilər, ən keyfiyyətli çayı emal etməyə kömək edin!
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Qurutma maşınının istilik funksiyası yüksək istilik səmərəliliyinə və 50% daha uzun xidmət
müddətinə malik olan ultra qalın elektrikli istilik telini qəbul edir.



Yamaç tipli alt plitə, solğunluğun bərabərliyini təmin etmək üçün quyruqda kifayət qədər
hava axını təmin edə bilər.



Havanın həcmini təmin etmək və çox kiçik qırılmış yarpaqları çıxarmaq üçün incə
paslanmayan poladdan hazırlanmış mesh lövhə qəbul edilmişdir.



Böyük hava həcmli böyük hava həcmli vakuum eksenel axın fanı, isti havanın quruyan bütün
çuxura, tənzimlənən sürətlə və səs -küy olmadan sabit işləməsinə səbəb olur.

   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-6CWD-580
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


