
აღწერა

The chain plate diesel drying machine შესაფერისია ჩაის უწყვეტი ხაზის წარმოებისთვის, რაც
მნიშვნელოვნად დაზოგავს შრომის ხარჯებს. იგი იყენებს მაღალი ხარისხის დიზელის სანთლებს
და მაღალი ეფექტურობის თბოგამცვლელ მოწყობილობებს, მცირე სითბოს დაკარგვით და
მანქანის სწრაფი გათბობით. სამი მაღალი სიმძლავრის მაღალი ჰაერის ნაკადის ძრავით, მას
შეუძლია სწრაფად გამოწუროს ცხელი და ნოტიო ჰაერი მანქანაში, ასევე აქვს ცხელი ჰაერის
ცირკულაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად შეამციროს ტემპერატურის
ცვლილება მანქანაში და მნიშვნელოვნად დაზოგოს საწვავის ხარჯები..
მანქანა თბება დიზელის ზეთით და გათვალისწინებულია 250 ლიტრიანი დიდი ტევადობის
საწვავის ავზი უფასოდ. მანქანის გაზომილი საწვავის მოხმარება საათში არის მხოლოდ 6,5
ლიტრი / საათში (24 კვადრატული მეტრი), ხოლო საწვავის ღირებულება უკიდურესად დაბალია.
მანქანას შეუძლია შეცვალოს ჰაერის მოცულობა და გაშრობის დრო სხვადასხვა ჩაის
წარმოებისთვის, უზრუნველყოს ჩაის მთლიანად გაშრობა. და ოპტიმიზაცია მოახდინოს შიდა
სტრუქტურის, დაბალი ხმაურის, მასალის დაცემისას, ჩაის ყველაზე მცირე დაზიანება.
დარწმუნდით, რომ ჩაის კარგი ფერი, კარგი არომატი, მაღალი ხარისხი.
ამ მანქანას შეუძლია არა მხოლოდ ჩაის, არამედ სხვადასხვა საკვების გაშრობა, როგორიცაა
ხილი, ბოსტნეული, ხორცი, ზღვის პროდუქტები და ა.შ. საჭიროების შემთხვევაში, მხარს უჭერს
უჟანგავი ფოლადის მორგებულ სტილებს და დანადგარების მორგებულ ზომებს.

უპირატესობა

1. იაპონიიდან იმპორტირებული დიზელის ძრავა გამოიყენება ზუსტი კომპიუტერული პროგრამის
კონტროლით საწვავის სრულად დაწვის უზრუნველსაყოფად, რაც მიიღწევა უმაღლესი თერმული
ეფექტურობის, ენერგიის დაზოგვისა და გარემოს დაცვის მიზნით;
2. ცხელი აირის აღდგენის უახლესი ტექნოლოგიის გამოყენებით, მექანიკური გათბობა სწრაფად,
სითბოს დაკარგვა მცირეა;
3. უახლესი CNC დახშობის ტექნოლოგიის გამოყენებით, ბადე ბრტყელია, ჰაერის გამტარიანობა
კარგია, წყლის ორთქლის გადაცემის სიჩქარე სწრაფია, ავზში წყალი არ გროვდება, რაც
უზრუნველყოფს, რომ საშრობი მასალის ფერი იყოს უფრო სუფთა მწვანე;
4. მთელი მანქანა ძლიერია, გარეგნობა გულუხვია, ხაზები მკაცრი, ახალი ულტრა დაბალი
ბუნკერის დიზაინი, სტაბილური და პრაქტიკული, ადვილად გადაყრა, მუშაობის მაღალი
ეფექტურობა; ამავდროულად მაღალი ხარისხის ნაწილებით, ახალი მიკროკომპიუტერის
ავტომატური კონტროლით, მარტივი სამართავი, სტაბილური ხარისხით დაზოგავს დროსა და
ძალისხმევას და არის იდეალური მანქანა თქვენი მასალების გასაშრობად.

აპლიკაცია

Belt Type Tea Leaf Dryer ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის
დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა Სამუშაო დრო
Შავი ჩაი 10-30 წუთი

Მწვანე ჩაი 10-30 წუთი
თეთრი ჩაი 10-30 წუთი
Ულუნის ჩაი 10-30 წუთი
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Მცენარეული ჩაი 10-30 წუთი

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

სპეციფიკაცია

Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CHL-CY20
ზომა 4640×2120×2230 მმ

Ვოლტაჟი 220V / 380V
საშრობი ზონა 20 მ2

საშრობი ფირფიტა მოგვიანებით 6
გაშრობის დრო 8-90 წუთი

გამათბობელი ელემენტი დიზელის სანთურა
Საწვავი Დიზელის საწვავი

ვენტილატორის ძრავა
Ძალა 2.2 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 220 ვ

წამყვანი ძრავა
Ძალა 1.5 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 220 ვ

შესანახი ძრავა
Ძალა 0,55 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 220 ვ

სველი ჩაის ტენიანობა ≈ 50%
ხმელი ჩაის ტენიანობა ≤5%

წონის დაკლება მ² საათში 2,5 კგ
სველი ჩაის ტევადობა 105 კგ/სთ

გამხმარი ჩაის ტევადობა 55 კგ/სთ

ყველას დაზუსტება Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer .

მოდელი საშრობი ტერიტორია ტევადობა
(სველი ჩაი)

გამომავალი
(ხმელი ჩაი)

6CHL-CY10 10 მ2 42 კგ/სთ 22 კგ/სთ
6CHL-CY16 16 მ2 90 კგ/სთ 50 კგ/სთ
6CHL-CY20 20 მ2 105 კგ/სთ 55 კგ/სთ
6CHL-CY24 24 მ2 140 კგ/სთ 75 კგ/სთ
6CHL-CY30 30 მ2 190 კგ/სთ 100 კგ/სთ
6CHL-CY32 32 მ2 210 კგ/სთ 110 კგ/სთ
6CHL-CY40 40 მ2 295 კგ/სთ 155 კგ/სთ
6CHL-CY50 50 მ2 420 კგ/სთ 220 კგ/სთ
6CHL-CY60 60 მ² 570 კგ/სთ 300 კგ/სთ
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ზემოაღნიშნული მონაცემთა წყარო: ჩვენი ადგილობრივი ფხვიერი ფოთლის ჩაი, სველი ჩაის
ტენიანობა: ≈ 50%, ხმელი ჩაის ტენიანობა: ≤5%.

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

ფოტოები









კონტაქტი

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

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑
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↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓


