
აღწერა

ჩაის მოძრავი მანქანა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩაის უმეტესობისთვის, როგორიცაა შავი ჩაი,
მწვანე ჩაი და ოლონგის ჩაი, მწვანე ჩაისთვის (არაფერმენტირებული) ძირითადად გამოიყენება
ზოლის ტიპის ფორმირებისთვის, შავი ჩაისთვის (ფერმენტირებული ჩაი) ძირითადად გამოიყენება
განადგურებისთვის. ჩაის ახალი ფოთლების უჯრედები, რათა ჩაის წვენი გამოვიდეს და ხელი
შეუწყოს შემდგომ დუღილს.

ჩაის როლიკებით აპარატის გარეგანი ძალის მეშვეობით ჩაის ფოთლის წვენი გადმოედინება,
ჩაის უჯრედები ზიანდება, ჩაის ახალი ფოთოლი გრეხილი და ზოლიანი ფორმისაა, ჩაის ახალ
ფოთლებში წვენი გამოწურულია. ხარშვისას. გემო უფრო ძლიერია, ჩაის სუპის ფერი უფრო
ნათელი და ჩაის ხარისხი უკეთესი.

უპირატესობა

1. ტურბინის ჭიის გადაცემათა კოლოფის დიზაინი, შენელება არის სტაბილური და გამძლე.
2. ქვედა გამონადენი სახელურის დიზაინი, ნაზად დააწექით სახელურს, ჩაი ადვილად დაეცემა.
3. მოძრავი ლულის ამაღლებული დიზაინი ხელს უშლის ჩაის ფოთლების ცვენას.
4. დანადგარის საყრდენი ნაწილი დამზადებულია თუჯისგან, რომელიც მტკიცე და გამძლეა.
5. მოძრავი ზოლის რკალი ათწლეულების განმავლობაში გაუმჯობესდა და მიიღეს ოპტიმალური
დიზაინი. ზოლიანი ჩაის ფოთლების ეფექტურობა გაიზარდა 30%-ით.

აფეთქებული ხედი



① განივი მკლავი ⑧ დააჭირეთ ზამბარას
② ლულის საფარი ⑨ მხარდაჭერის სვეტი
③ უჟანგავი ფოლადის ბარაბანი ⑩ ხელის ბორბალი
④ კრაკი ⑪ საყრდენი ჩარჩო
⑤ გადაცემათა კოლოფი ⑫ მოძრავი დისკი
⑥ გადაცემის ქამარი ⑬ ჩაის გასასვლელი
⑦ წამყვანი ძრავა ⑭ საყრდენი ფეხი

აპლიკაცია

Tea Rolling Table Machine ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის
დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


ჩაის სახეობა Სამუშაო დრო
Შავი ჩაი 30-90 წუთი

Მწვანე ჩაი 4-6 წუთი
Ულუნის ჩაი 4-6 წუთი

Მცენარეული ჩაი 4-6 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო
ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია

Tea Rolling Table Machine სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CRT-65T
განზომილება 1490*1390*1620 მმ

Შემომავალი ძაბვა 380V / 50Hz
ჩაის დისკის დიამეტრი 1210 მმ

ლულის დიამეტრი 650 მმ
ლულის სიმაღლე 480 მმ

შესატყვისი ძრავა
Ძალა 4 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
ნომინალური ძაბვა 380 ვ

ლულის სიჩქარე 44 rpm
წონა 495 კგ

მაქსიმალური ტევადობა თითო პარტიაში 60 კგ / პარტია
ტევადობა მწვანე ჩაისთვის 60-600 კგ/სთ
ტევადობა შავი ჩაისთვის 60-120 კგ/სთ

მასალები სპილენძი / სპილენძი

ყველას დაზუსტება Tea Rolling Table Machine.

მოდელი ლულის დიამეტრი ლულის სიმაღლე ტევადობა
6CRT-25 25 სმ 18 სმ 3 კგ / პარტია
6CRT-30 30 სმ 21 სმ 5 კგ / პარტია
6CRT-35 35 სმ 26 სმ 8 კგ / პარტია
6CRT-40 40 სმ 25 სმ 11 კგ / პარტია
6CRT-45 45 სმ 28 სმ 15 კგ / პარტია
6CRT-50 50 სმ 28 სმ 20 კგ / პარტია
6CRT-55 55 სმ 40 სმ 35 კგ / პარტია
6CRT-65 65 სმ 48 სმ 60 კგ / პარტია

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები
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მანძილი მოძრავ ლულსა და თითოეული აპარატის მოძრავ დისკს შორის განსხვავებულია, რათა
უზრუნველყოს, რომ თითოეულ მანქანას შეუძლია საუკეთესო ხარისხის ჩაის დამზადება.



დანადგარის საყრდენი ნაწილი დამზადებულია თუჯისგან, რომელიც მტკიცე და გამძლეა.



ორმაგი მკლავები იღებენ ორმკლავიანი ღია საფარის სტრუქტურას, რომელსაც აქვს ძლიერი
ტარების უნარი და სტაბილური მოქმედება.



მოძრავი დისკის უნიკალური დიზაინი და მოძრავი ზოლის დახრილობის კუთხე, სიჩქარე 30%-ით
არის გაზრდილი სხვა კომპანიებთან შედარებით.

ფოტოები













კონტაქტი

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

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-65T
https://m.me/Shayehuangteamachinery

