
   TƏSVİRİ    

Elektrostatik təmiz bizim şirkət yeni bir patentləşdirilmiş məhsul. Elektrostatik çay ESP təmiz
sıralayıcı s saç, süpürgə kıllar, çay tük kül, thatch, toxunmuş bag ipək, plastik not, dəmir
yonqar kimi çay 4-10 elektrostatik rollerlərin ekstraktları çirkləri tərəfindən yaradılan
adsorbsiya

   AVANTAJI    

Çirklərin aradan qaldırılması nisbəti 90%-dən çoxdur və məhsuldarlıq saatda 300-400 kq
təşkil edir ki, bu da çirklərin aradan qaldırılması prosesinin səmərəliliyini xeyli yaxşılaşdırır və
əməyin miqdarını xeyli azaldır.
Maşın, müxtəlif xüsusiyyətlərə malik ekranlarla təchiz olunmuşdur və eyni zamanda, çay
zibilini və çay tozunu süzərək tarama əməliyyatlarını həyata keçirə bilər.
Vahid çay ayırma, yüksək çirkləri təmizləmə dərəcəsi, yığcam quruluş, etibarlılıq və
dayanıqlıq və asan qulluq üstünlüklərinə malikdir. Çayın təmiz keyfiyyəti üçün güclü bir
zəmanət cihazıdır.

   TƏTBİQ    

Çay ESP Elektrostatik Toz Təmizləyici Maşın  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal
etmək üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Qara çay  /
 Yaşıl çay  /
 Ağ Çay  /
 Oolong Çayı  /
 Bitki mənşəli çay  /

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

   TƏSVİRİ    

Çay ESP Elektrostatik Toz Təmizləmə Maşını spesifikasiyalar siyahısı:
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Model DL-6CJZ-135-6B
Ölçü 7245 * 2025 * 1885 mm
Güc 2.77 kVt

Roller Uzunluğu 1350 mm
Roller miqdarı 6 ədəd

Qiymətləndirmə %92%
Tutum 00400

Çay Elektrostatik Təmizləyicisinin bütün xüsusiyyətləri .

Model DL-6CJZ-99-6B DL-6CJZ-135-8B DL-6CJZ-135-10B
Ölçü 7245 * 1665 * 1885 7955 * 2025 * 1885 9070 * 2025 * 1885
Güc 2.42 kVt 2.97 kVt 2.97 kVt

Roller Uzunluğu 990 mm 1350 mm 1350 mm
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Roller miqdarı 6 ədəd 8 ədəd 10 ədəd
Qiymətləndirmə %92% ≥95% ≥95%

Tutum 00300 kq 00400 kq 00400 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   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-6CJZ-135-6B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


