
   TƏSVİRİ    

DL-6CSBG-20 Qranul Tipli Oolong Çayı Kətan Kətan Sarma Maşını , oolong çayının forması və
torba tipli yoğrulmasından və ağır əl çantası tipli yoğurma əməliyyatından əvvəl çay
hazırlama prosesinə uyğundur. Elektrik torbaları sıxma və torba tipli yoğurma funksiyasına
malikdir, səmərəliliyi bir neçə dəfə artırır, görünüşünü çox cazibədar etmək üçün çay
yarpaqlarını armud şəklində və ya yarı top şəklində işlədir, çay keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırır
və oolong çayının emalı üçün vacib vasitələr.

   AVANTAJI    

1. Avtomobilin arxa oxu qalın və dayanıqlı künc dişli çıxış kimi istifadə olunur;
2. Paketin ölçüsünü daha böyük və daha səmərəli etmək üçün lambayı qaldırın;
3. Yüksək güclü motorla qablaşdırma daha sıxdır;
4.Dual circuit dizayn, daha çox sığorta. 

   TƏTBİQ    

Çay Kətan Sarma Maşını  , qara / yaşıl / oolong / ağ / qaranlıq / bitki çayı emal etmək üçün
uyğundur, yuxarıdakı çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Qara çay  1-3 dəqiqə
 Yaşıl çay  1-3 dəqiqə
 Oolong Çayı  1-3 dəqiqə

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

   TƏSVİRİ    

Çay Kətan Sarma Rolling Machine  spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CSBG-20
Ölçülər 1060 × 630 × 1010 mm

Giriş gərginlikli 380/50 V / Hz
Sürtülmüş çubuq hündürlüyü 220 mm

Qurğuşun vintli
sürücü

Güc 0,75 kVt
Dönmə Sürəti 1400 r / dəq

Nominal Gərginlik 380 V

Sürtülmüş çubuqlu
motor

Güc 1.1 kVt
Dönmə Sürəti 1400 r / dəq

Nominal Gərginlik 380 V
Saatda çıxış 100 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html


   FOTOLAR    





 

   ƏLAQƏ    

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə



əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : 6CSBG-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery

