
   TƏSVİRİ    

Bu cür çay fiksasiya qovurma maşını müxtəlif növ çayların bərkidilməsi və qurudulması üçün
uyğundur. Bir maşın iki məqsəd üçün istifadə edilə bilər. Bu maşınla işləndikdən sonra çay
yarpaqları parlaq rənglərə, zəngin aromalara və sıxlığa malikdir.
Bu maşın odun kömürü və ya istiləşmə üçün qranul yanacağı seçə bilən odun kömür
istiliyindən istifadə edir. 
Materialın qiyməti aşağıdır və əldə etmək asandır. Uzaq bölgələrdəki çay bağlarında istifadə
üçün uyğundur. 6 mm qalınlığında bir polad təbəqə ilə temperatur sabitdir və istilik itkisi
azdır. Vahid, eyni keyfiyyət, daha çox ətir!

   TƏTBİQ    

Çay Qovurma Qurutma Maşını  qara / yaşıl / oolong / ağ / qaranlıq / bitki çayı emal etmək
üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  Sabitləmə müddəti  Qurutma vaxtı
 Qara çay  /  15-30 dəqiqə
 Yaşıl çay  4-6 dəqiqə 15-30 dəqiqə

 Oolong Çayı  4-6 dəqiqə 15-30 dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  4-6 dəqiqə 15-30 dəqiqə

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

   TƏSVİRİ    
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Çay Qovurma Qurutma Maşını  spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CSTP-CM90
Ölçü 2100 × 1100 × 1840 mm

Gərginlik 220V / 380V
Daxili tamburun diametri 900 mm
Daxili tamburun uzunluğu 1000 mm

Sürücü motor
Güc 0.75 kVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 220V / 380V

Egzoz mühərriki
Güc 0.18 kVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 220V / 380V
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Üfleyici motor
Güc 0.15 kVt

Sürət 2800 rpm
Gərginlik 220 V

Baraban sürəti 5-37 rpm
İstilik növü Ağac / Kömür
Səmərəlilik 80 kq / saat

Çay qovurma qurutma maşınının hamısının spesifikasiyası

Model 6CSTP-CM90 6CSTP-CM110
Baraban Çapı 90 sm 110 sm

Baraban Uzunluğu 100 sm 100 sm
Tutum 80 kq / saat 100 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   FOTOLAR    
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   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-6CSTP-CM90
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


