
   აღწერილობა    

ეს მინი Tea Dryer მანქანა 10 sieve ქაღალდის, დიამეტრი ყოველი უჯრა არის 50 სმ, სულ
საშრობი ფართობი 2.12m². მას შეუძლია გადაამუშაოს 8 კგ სველი ჩაი თითო პარტიაში.
ინტელექტუალური ელექტრო გამათბობელი მბრუნავი საშრობი იღებს ახალი თაობის
ინტელექტუალური ინტეგრირებული მართვის პანელს, რომელიც საშუალებას აძლევს საშრობს
სწრაფად გაათბოს, ტემპერატურის კონტროლირებადი, ჰაერი თანაბარია, ხმაური უფრო
დაბალია, ჩაი წყალს შეუფერხებლად კარგავს. 
და ჩაის ფოთლების ფერი უცვლელი რჩება. ჩაის სურნელი სავსეა და ფორმა არ არის გატეხილი.
მბრუნავი საშრობი დიზაინი და უნიკალური საჰაერო არხის დიზაინი გამოიყენება თითოეული
ფენის საშრობი ერთგვაროვნების უზრუნველსაყოფად. მაღალი სიმტკიცის ელექტრო
გამათბობელი მავთულით, მაღალი დალუქვის ლენტით და ახალი თაობის ეკოლოგიურად სუფთა
საიზოლაციო მასალებით, შიდა ტემპერატურის ნაკლები დანაკარგებით. უფრო ენერგიის
დაზოგვის და გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობაა საჭირო აღჭურვილობა სხვადასხვა მაღალი
ხარისხის ჩაის წარმოებისთვის.
ამ მანქანას შეუძლია არა მხოლოდ ჩაის გაშრობა, არამედ სხვადასხვა სახის საკვებიც,
როგორიცაა ხილი, ბოსტნეული, ხორცი, ზღვის პროდუქტები და ა.

   უპირატესობა    

1. საჰაერო მილების უნიკალური დიზაინი, ჰაერი უფრო ერთგვაროვანია და ხმაური უფრო
დაბალი;
2. მბრუნავი საშრობი უჯრის სტრუქტურა, უფრო თანაბრად გაშრობა;
3. შესანიშნავი თბოიზოლაცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერგიის დაზოგვა;
4. კალციუმის სილიკატური დაფის გამოყენება ზრდის საიზოლაციო ეფექტს;
5. ინტელექტუალური ტემპერატურის კონტროლის სისტემა, მარტივი მოქმედება და ზუსტი
კონტროლი;
6. ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი, დაცვა უფრო ადგილზეა.

   განაცხადი    

მინი ჩაის საშრობი მანქანა  შესაფერისია შავი / მწვანე / ოოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული
ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  ტემპერატურა  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  80-120  20-60 წუთი

 Მწვანე ჩაი  80-120  20-60 წუთი
 თეთრი ჩაი  80-120  20-60 წუთი
 Ულუნის ჩაი  80-120  20-60 წუთი

 Მცენარეული ჩაი  80-120  20-60 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო
განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

   სპეციფიკაცია    

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine


მინი ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CHZ-2QB
განზომილება 710 × 680 × 1350 მმ

Ვოლტაჟი 220V 50HZ
გათბობის ელემენტი ელექტრო გათბობის მავთულები

მთლიანი გათბობის სიმძლავრე 3.0 კვტ
გათბობის ელემენტების ჯგუფი 1 ჯგუფი

ძრავის ვენტილატორი
Ძალა 0.18 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
ნომინალური ძაბვა 220 ვ

მბრუნავი
საავტომობილო პლატა

Ძალა 15 ვტ
სიჩქარე 1250 rpm

ნომინალური ძაბვა 220 ვ
პალეტის მბრუნავი სიჩქარე 6 rpm

პალეტის ტიპი მრგვალი
ეფექტური საშრობი არე 2.12 მ 2

საშრობი პალეტის რაოდენობა 10
ტევადობა თითო პარტიაზე 6-8 კგ / დრო

ყველა მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
უჯრათა რაოდენობა 10 ცალი 14 ცალი 16 ცალი 16 ცალი 36 ცალი
უჯრების დიამეტრი 50 სმ 70 სმ 90 სმ 110 სმ 110 სმ
გაშრობის ადგილი 2 მ 2 5 მ 2 9 მ 2 14 მ 2 34 მ 2

ტევადობა 6-8 კგ 15-20 კგ 27-36 კგ 42-56 კგ 102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

   ფოტოები    

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine
















   კონტაქტი    

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.

დააწკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHZ-2QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო
ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით
დაახლოებით 10 წუთში ↓


