
   TƏSVİRİ    

Bu Kiçik Maye Qazlı Çay Bərkitmə Maşınının diametri 50 sm , daxili düz hissəsinin uzunluğu
isə 600 mm -dir. 220V gərginlik istifadə edərək, hər partiyada 2-4 kq təzə yarpaq emal edə
bilir.
Tambur tipli fiksasiya qaz və ya maye qazla qızdırıla bilər. Yüksək yanma səmərəliliyinə, ətraf
mühitin qorunmasına və sanitariyaya, yaxşı fiksasiya effektinə malikdir. Çay yaxşı rəngli, tam
ləzzətli, tam olacaq, fiksasiyadan sonra qida maddələri itirməyəcək. Çay fiksasiyası və digər
qoz -fındıq qovurma üçün ideal avadanlıqdır !!!
Çay fiksasiya maşını əsasən müxtəlif növ çayların fiksasiya təsiri üçün istifadə olunur,
xüsusilə pravoslav yaşıl çay, oolong çayı və sarı çayın fiksasiyası üçün əlverişlidir. Zəncəfil
çayı, bitki çayı, lotus yarpağı çayı, İvan çayı və s.
Qazlı çay fiksasiya maşınınız, yüksək temperaturlu tamburun deformasiyasını qarşısını almaq
üçün 2,5 mm qalınlığında polad boşqabdan istifadə edir. Və istilik saxlaya bilər, daha az istilik
itkisi və kiçik temperatur dəyişikliyi! Digər fabriklərdə oxşar maşınların polad lövhələri cəmi
1,5 mm, polad lövhələrimiz isə 2,5 mm -dir. Maşınlarımız yanacağa 30% qənaət edə bilər!
Bu kiçik cihaz, eyni zamanda turistlərin gəlirlərini artıra bilən və eyni zamanda turistlərin
özləri üçün çay emalının əyləncəsini yaşamasına imkan verən, orta istehsallı çay istehsal
edən turizm bölgələrində və ya kurortlarda istifadə üçün uyğundur.

   PATLAYAN
GÖRÜNÜŞ    
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.. İdarə paneli .. İstilik Emici

.. Termometr .. Tutmaq

.. Xarici Barel .. Sürət qutusu

.. Daxili Barel .. Balans cıvatası

.. Dəstək təkəri .. Azaldıcı silindr

.. Atəş açarı .. Yanma zonası

.. Alt Təkər .. Dəstək Çərçivəsi

 

   AVANTAJI    

1. Maşın kiçik və çevikdir, kiçik və orta ölçülü çay emalı zavodları (gözəl çay emalı və



istehsalı) üçün uyğundur, fırlanan baraban silindrindən istifadə edərək, çay yarpaqları daha
bərabər yandırılır, çay yarpaqları ölü ucsuz, təmiz əl işi Eşsiz bərabərlik və nəfəs alma
qabiliyyəti, gözəl çay istehsalı və emalı üçün ideal bir maşındır. Əl ilə işləyən odun üçün
alternativ bir avadanlıqdır;
2. Əla istilik izolyasiyası, istiliyin qorunması və enerjiyə qənaət;
3. Kalsium silikat lövhəsindən istifadə edərək, istilik qoruyucu təsirini artırmaq və qida
gigiyenası tələblərinə cavab vermək;
4. Tamburun ön lövhəsinin izolyasiyasının artması;
5. Ağıllı temperatur nəzarət sistemi, istifadəsi asan və dəqiq nəzarət;
6. Əl və özünə inteqrasiya nəzarəti, ikiqat zəmanət;
7. Daha çox enerji qənaəti üçün daha çox nəzarət edilən su buxarı emissiya sistemi.

   TƏTBİQ    

Yaşıl çay fiksasiya maşını  yaşıl / oolong / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur, yuxarıda
göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Yaşıl çay  4-8 Dəqiqə

 Oolong Çayı  4-8 Dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  4-8 Dəqiqə

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

   TƏSVİRİ    
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Maye Qaz Çay Sabitləmə Maşını spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CST-50
Ölçülər 780 × 1400 × 1530 mm

Gərginlik 220/50 V / Hz
Tamburun daxili diametri 500 mm
Tamburun daxili uzunluğu 600 mm

Sürücü motor
Güc 0.75 kVt

Sürət 1390 rpm
Gərginlik 220 V
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Egzoz fanatı
Güc 85 W

Sürət 2200 rpm
Gərginlik 220 V

Baraban sürəti 5-37 dəq
İstilik növü Qaz istiliyi

Partiya başına tutum 2-4 kq
Saatda tutum 25 kq / saat

Bütün Yaşıl Çay Sabitləmə Maşınının spesifikasiyası .

Model 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Baraban Çapı 50 sm 70 sm 90 sm 100 sm

Baraban Uzunluğu 60 sm 100 sm 124 sm 125 sm
Tutum 25 kq / saat 50 kq / saat 100 kq / saat 150 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
  

İnteqrasiya edilmiş mikrokompüter idarəetmə sistemi, fiksasiya vaxtı ağıllı şəkildə idarə oluna
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bilər

 

Üst soyutma açarı dizaynı, çay qovurma emalından sonra soyutma valfını açın, istilik
yayılmasını sürətləndirə bilər

 



Arxa tərəfə əl ilə açıla və söndürülə bilən bir işlənmiş fan əlavə olunur ki, bu da maşının
içindəki isti və rütubətli havanı tez havaya sovuraraq çayın tıxanmasını və dadına təsir etməz.

 



Alt hissədə elektrik kəsildikdə əllə alovlana bilən üç klapan var, buna görə çay yarpaqları
boşa getmir

 



Daimi yanan alovun yanma başının dizaynını qoruyun, alovlanma müvəffəqiyyətli olduqdan
sonra daimi yanan alovu qoruyun, daimi yanan alovdan yenidən alovlandırın, alovlanma
iynəsinin və alovlanma bobininin təzyiqini azaldın və xidmət müddətini artırın.

   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-6CST-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


