
TƏSVİRİ

The chain plate diesel drying machine fasiləsiz xətt çay istehsalı üçün uyğundur, bu da əmək
xərclərinə xeyli qənaət edir. O, yüksək keyfiyyətli dizel yanacaqlarından və yüksək səmərəli
istilik mübadiləsi cihazlarından istifadə edir, kiçik istilik itkisi və maşının sürətli qızdırılması.
Üç yüksək güclü yüksək hava axını mühərriki ilə, maşının içərisindəki isti və rütubətli havanı
tez bir zamanda çıxara bilər və həmçinin isti hava dövriyyəsi cihazına malikdir, bu da maşının
içərisində temperatur dəyişikliyini effektiv şəkildə azalda bilər və yanacaq xərclərini xeyli
qənaət edir..
Maşın dizel yağı ilə qızdırılır və 250 litrlik böyük tutumlu yanacaq çəni pulsuz verilir. Maşının
bir saatda ölçülmüş yanacaq sərfiyyatı cəmi 6,5 litr/saatdır (24 kvadratmetr), yanacağın
qiyməti isə son dərəcə aşağıdır.
Maşın müxtəlif çay istehsalı üçün hava həcmini və qurutma müddətini tənzimləyə, çayın
tamamilə qurudulmasını təmin edə bilər. Və daxili quruluşu optimallaşdırın, aşağı səs-küy,
material düşən zaman çaya ən kiçik zərər. Əmin olun ki, çayın yaxşı rəngi, yaxşı dadı,
keyfiyyəti yüksək olsun.
Bu maşın təkcə çayı deyil, həm də meyvə, tərəvəz, ət, dəniz məhsulları və s. kimi müxtəlif
qidaları quruda bilər. Lazım olduqda xüsusi paslanmayan polad üslubları və xüsusi maşın
ölçülərini dəstəkləyir.

ÜSTÜNLÜK

1. Yaponiyadan gətirilən dizel mühərriki yüksək istilik səmərəliliyinə, enerjiyə qənaətə və
ətraf mühitin mühafizəsinə nail olmaq üçün yanacağın tam yanmasını təmin etmək üçün
dəqiq kompüter proqramı nəzarəti ilə istifadə olunur;
2. Ən son isti qaz bərpa texnologiyasından istifadə edərək, mexaniki istilik sürətli, istilik itkisi
kiçikdir;
3. Ən son CNC punching texnologiyasından istifadə edərək, mesh düzdür, hava keçiriciliyi
yaxşıdır, su buxarının ötürülmə sürəti sürətlidir, çəndə su yığılmır, qurutma materialının
rənginin daha təzə yaşıl olmasını təmin edir;
4.Bütün maşın güclüdür, görünüşü səxavətlidir, xətlər sərtdir, yeni ultra aşağı bunker dizaynı,
sabit və praktiki, boşaldılması asan, yüksək iş səmərəliliyi; eyni zamanda yüksək keyfiyyətli
hissələri, yeni mikrokompüter avtomatik idarəetməsi, istifadəsi asan, sabit keyfiyyəti ilə vaxta
və səyə qənaət edir və materiallarınızı qurutmaq üçün ideal maşındır.

TƏTBİQ

Belt Type Tea Leaf Dryer 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 10-30 Dəqiqə
Yaşıl çay 10-30 Dəqiqə
Ağ çay 10-30 Dəqiqə

Oolong çayı 10-30 Dəqiqə
Bitki mənşəli çay 10-30 Dəqiqə
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Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi emal müddəti faktiki vəziyyətə uyğun
olaraq müəyyən edilməlidir.

SPESİFİKASİYA

Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CHL-CY20
Ölçü 4640×2120×2230 mm

Gərginlik 220V / 380V
Qurutma sahəsi 20 m2

Qurutma lövhəsi sonra 6
Qurutma vaxtı 8-90 dəqiqə

Qızdırıcı element Dizel yanacağı
Yanacaq Dizel yağı

Fan motoru
Güc 2,2 KVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 220 V

Sürücü motor
Güc 1,5 KVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 220 V

Yem motoru
Güc 0,55 kVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 220 V

Yaş çayın nəmliyi ≈ 50%
Qurudulmuş çayın nəmliyi ≤5%

Saatda m² başına çəki itkisi 2,5 kq
Yaş çay tutumu 105 kq/saat

Qurudulmuş çay tutumu 55 kq/saat

Hamısının spesifikasiyası Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer .

Model Qurutma sahəsi Tutum
(yaş çay)

Çıxış
(Quru çay)

6CHL-CY10 10 m2 42 kq/saat 22 kq/saat
6CHL-CY16 16 m2 90 kq/saat 50 kq/saat
6CHL-CY20 20 m2 105 kq/saat 55 kq/saat
6CHL-CY24 24 m2 140 kq/saat 75 kq/saat
6CHL-CY30 30 m2 190 kq/saat 100 kq/saat
6CHL-CY32 32 m2 210 kq/saat 110 kq/saat
6CHL-CY40 40 m2 295 kq/saat 155 kq/saat
6CHL-CY50 50 m2 420 kq/saat 220 kq/saat
6CHL-CY60 60 m² 570 kq/saat 300 kq/saat

Yuxarıdakı məlumat mənbəyi: yerli boş yarpaqlı çayımız, yaş çayın nəmliyi: ≈ 50%, quru
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çayın nəmliyi : ≤5%.

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

FOTOLAR









ƏLAQƏ

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

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəyə klikləyin ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHL-CY20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


