
   TƏSVİRİ    

İynə tipli çay formalaşdırma maşını əsasən iynə formalı düz çubuqşəkilli çay istehsalı üçün
istifadə olunur. Fiksasiya çayı prosesində çaya forma verilir və uzun çubuqşəkilli iynəşəkilli
çay hazırlanır.
Qazan tam paslanmayan poladdan hazırlanıb. Yüksək dəqiqliklə emal edildikdən sonra
istehsal olunan çay yarpaqları tam və düzdür, məsələn, iynə formalı, gözəl rəng və tam
dadlıdır. Yüksək səviyyəli bar çayı istehsalı üçün vacib avadanlıqdır!

   ÜSTÜNLÜK    

1. Bu maşın zolaqlı diş çayı üçün uyğundur;
2.Bütün paslanmayan polad çubuğun istifadəsi, qazanın forması ciddi şəkildə sınaqdan
keçirildi və sonra kalıbın formalaşması sabitləndi, çay yarpaqları müəyyən edilir, yuvarlaq,
dolu, düz bir iynə kimi;
3. Qabaqcıl inteqral sxemlərin istifadəsi, vaxt, temperatur, yelləncək sürətinə nəzarət, bir
baxışda.

   TƏTBİQ    

Strip Needle Tea Taring Machine  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  5-10 Dəqiqə
 Yaşıl çay  5-10 Dəqiqə
 Ağ çay  5-10 Dəqiqə
 Oolong çayı  5-10 Dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  5-10 Dəqiqə

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

   SPESİFİKASİYA 
  

İğneli Çay Tarama Maşının  spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CLT-8012
Ölçü 1600 × 1020 × 870 mm

Gərginlik 380/50 V / Hz
Qızdırıcı element Elektrikli istilik teli

Ümumi istilik gücü 24 KVt
Qızdırıcı elementlər qrupu 8 Qrup
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Yelləncək motoru
Güc 1,1 KVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 380 V

Fan motoru
Güc 120 Vt

Sürət 2200 rpm
Gərginlik 220 V

Qarşılıqlı yelləncək sürəti 5-35 rpm
Taraklama yivinin ölçüsü 10 × 800 mm
Tarama yivinin miqdarı 12

Zamana görə səmərəlilik 24 kq / saat

Bütün İğnəli Çay Formalama Maşınının spesifikasiyası .

Model Groove Miqdarı İstilik növü Tutum
DL-6CLT-8005 5 ədəd Elektrik 10 kq / saat
DL-6CLT-8007 7 ədəd Elektrik 14 kq / saat
DL-6CLT-8010 10 ədəd Elektrik 20 kq / saat
DL-6CLT-8012 12 ədəd Elektrik 24 kq / saat
DL-6CLT-8016 16 ədəd Elektrik 33 kq / saat
DL-6CLT-8018 18 ədəd Elektrik 37 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.

   FOTOLAR    
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   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 : DL-6CLT-8012
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


