
*** TƏSVİRİ ***  

Çay parçaları parçalayıcı maşın əsasən çayın sonrakı işlənməsində istifadə olunur. Hazır çayı
satış üçün çay paketlərinə qablaşdırmaq üçün əlverişli olan təxminən 1-3 mm kiçik parçalara
ayırın.
Yalnız çay yarpaqlarını deyil, həm də otlar, nanə, lotus yarpaqları və s. Taşlama rulonu olaraq
yüksək güclü ərintili poladdan istifadə edərək çay tozu ölçüsü tənzimlənə bilər ki, bu da çay
paketləri hazırlamaq üçün ideal dəstəkləyici avadanlıqdır.

Hər diş arasındakı boşluq 4mm, 6mm, 8mm, 10mm və 12mm -dir, ehtiyaclarınıza görə fərqli
diş silindrini seçə bilərsiniz.

*** AVANTAJ ***  

1. Daha möhkəm olan daşlama rulonu olaraq yüksək sərtlik alaşımlı poladdan istifadə edin.
2. Çay parçalarının ölçüsü və incəliyi tənzimlənir.
3. Ağlabatan layout, çayın daha vahid pulverizasiyası.
4. Yalnız çayı əzmək deyil, həm də quru nanə, qurudulmuş çiçəklər və digər materialları emal
edə bilir.

*** MÜRACİƏT ***  

Çay Parçalayıcı Maşın hər cür çayı emal etmək və toz və çay parçasını çay paketlərinə
yığmaq üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  Kəsmə Ölçüsü
 Qara çay  1-12 mm
 Yaşıl çay  1-12 mm
 Ağ Çay  1-12 mm

 Oolong Çayı  1-12 mm
 Bitki mənşəli çay  1-12 mm

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

*** ŞƏRİF ***  

Çay Kırma Maşını spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CCQ-63
Ölçü 780 * 1000 * 1270 mm

Giriş gərginlikli 380V / 50Hz
Kəsmə silindrinin diametri 96 mm
Kəsmə silindrinin uzunluğu 630 mm

Bıçaq və silindr arasındakı məsafə 0.3 mm
Kəsmə silindrinin sürəti 260 rpm

Motor gücü 0.75 kVt
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Güc 300 kq / saat

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-6CCQ-63
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


