
   TƏSVİRİ    

DL-6CBRP-70 Oolong Çay TieGuanYin Kətan Sarma və Yayma Maşın , oolong çayının
formalaşdırılması və torba tipli yoğrulmasından əvvəl çay hazırlamaq prosesi və ağır əl ilə
çanta tipli yoğurma əməliyyatı üçün uyğundur. Elektrik torbasını bərkitmə və çanta tipli
yoğurma funksiyasına malikdir, səmərəliliyi bir neçə dəfə çox artırır, görünüşü çox cəlbedici
etmək üçün çay yarpaqlarını armud və ya yarım top şəklində emal edir, çayın keyfiyyətini
xeyli yaxşılaşdırır və bunlardan biridir. oolong çayının emalı üçün vacib alətlər.

   ÜSTÜNLÜK    

1. Milli standart bucaq polad, kvadrat, düz, qalın və davamlı qəbul edilməsi
2. Elektrikli qaldırıcı mexanizm qəbul edilir, istifadə etmək daha rahatdır.
3. Nimçənin qabırğaları çayın daha tez əmələ gəlməsi üçün elmi olaraq hazırlanmışdır.
4. Alt çənənin yuxarı sütunu mexanizmin rahat işləməsi üçün altı daşıyıcı dəstək metodunu
qəbul edir.

   TƏTBİQ    

Oolong Çay Kətan Qablaşdırma və Yayma Maşını  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  3-5 Dəqiqə
 Yaşıl çay  3-5 Dəqiqə
 Oolong çayı  3-5 Dəqiqə

Yuxarıda göstərilən məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi emal müddəti faktiki
vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

   SPESİFİKASİYA 
  

Spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CBRP-70
Giriş Gücü 380V / Hz

Ölçülər (L * W * H) 710 × 710 × 1320 mm
Yuvarlanan diskin diametri 700 mm

Dönən disk
sürücüsü motoru

Güc 1,1 kVt
Fırlanma sürəti 1400r / dəq

Nominal Gərginlik 380V

Yuxarı / aşağı
yuvarlanan disk 

motoru

Güc 0,38 kVt
Fırlanma sürəti 1400r / dəq

Nominal Gərginlik 380V

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə 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    

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

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : 6CBRP-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


