
   TƏSVİRİ    

DL-6CPYS-170 çay yarpağı təyyarəsi dairəvi ekran çeşidləmə maşını  ilkin və təmizlənmiş çay
fabrikləri üçün xüsusi seçim maşınlarından biridir. Çayın emalı texnologiyasında bükülmüş
çayın uzunluğunu və blokun ölçüsünü ayırmaq üçün istifadə olunur. Qara çay, yaşıl çay və
oolong çayının müxtəlif ələkləmə əməliyyatları üçün uyğundur.

   ÜSTÜNLÜK    

Bu maşın iki hissədən ibarətdir: dairəvi ekran maşını və konveyer kəməri. Elektrik
mühərrikləri ilə ayrıca idarə olunur. 
Emal ediləcək çay yarpaqları çay vedrəsindən konveyer lentinə, sonra isə konveyer kəməri
vasitəsilə ələk yatağına daxil olur. Çay yarpaqları dörd tərəfli ələkdən keçirildikdən sonra
çayın süzülməsi əməliyyatını tamamlamaq üçün çay çıxışından çay altlıqlarına tökülür. 
Dəzgahın əsas şaftı vibrasiyanı azaltmaq effektinə malik eksantrik blokla təchiz edilmişdir.
Çay hazırlama prosesində əvəzolunmaz maşındır.

   TƏTBİQ    

Çay seçmə çeşidləmə 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  2-10 Saniyə
 Yaşıl çay  2-10 Saniyə
 Ağ çay  2-10 Saniyə
 Oolong çayı  2-10 Saniyə
 Bitki mənşəli çay  2-10 Saniyə

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

   SPESİFİKASİYA 
  

Çay yarpağı süzən çeşidləmə maşınının  spesifikasiya siyahısı:

https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html


Model DL-6CPYS-170
forma Tək qat dörd ekran fırlanan

Satış nöqtələri 5
Ekran səthinin əyilmə bucağı 6.5 dərəcə

Ekranın ölçüsü 1700 * 700 mm
Elek yatağının dönmə radiusu 30 mm

Ələk yatağı sürəti 230 rpm
Güc 1.1KVt

Tutum 500-700 kq / saat
Demans 4100 * 1700 * 2200 mm

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.



   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 : DL-6CYPS-170
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


