
   აღწერილობა    

ამ ელექტრო გამათბობელი ჩაის შემწვარ აპარატის დიამეტრია 50 სმ, ხოლო შიდა სწორი
მონაკვეთის სიგრძე 600 მმ. 380V ძაბვის გამოყენებით, მას შეუძლია ყოველ ჯერზე 3-5 კგ ახალი
ფოთლების დამუშავება.
ბარაბნის ტიპის ფიქსაცია შეიძლება გაცხელდეს ელექტროენერგიით (სურვილისამებრ გათბობის
მილის გათბობა ან ელექტრომაგნიტური ინდუქციური გათბობა), ტემპერატურა პირდაპირ
გავლენას ახდენს ცილინდრის კედელზე, გარემოს დაცვასა და სანიტარიაზე, კარგი ფიქსაციის
ეფექტზე. ჩაი იქნება კარგი ფერის, სრული არომატით, სრული, არ დაკარგავს ნუტრიენტები
ფიქსაციის შემდეგ. ეს არის იდეალური აღჭურვილობა ჩაის დასაფიქსირებლად და სხვა თხილის
გამოწვისთვის !!!
ჩაის ფიქსაციის მანქანა ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა სახის ჩაის ფიქსაციის ეფექტისთვის,
განსაკუთრებით შესაფერისია მართლმადიდებლური მწვანე ჩაის, ოლონგის ჩაის და ყვითელი
ჩაის დასაფიქსირებლად. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჯანჯაფილის ჩაის, მცენარეული
ჩაის, ლოტოსის ფოთლის ჩაის, ივანეს ჩაის და ა.შ.
ჩვენი გაზის ჩაის ფიქსაციის მანქანა იყენებს 2.5 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტას, რათა თავიდან
აიცილოს მაღალი ტემპერატურის ბარაბნის დეფორმაცია. და მას შეუძლია შეინახოს სითბო,
ნაკლები სითბოს დაკარგვა და მცირე ტემპერატურის ცვლილება! სხვა ქარხნებში მსგავსი
მანქანების ფოლადის ფირფიტები არის მხოლოდ 1.5 მმ, ხოლო ჩვენი ფოლადის ფირფიტები 2.5
მმ. ჩვენს მანქანებს შეუძლიათ დაზოგონ 30% საწვავი!

ეს პატარა მოწყობილობა ასევე შესაფერისია ტურისტულ ადგილებში ან კურორტებზე, რომლებიც
აწარმოებენ ჩაის, ზომიერი გამომავალით, რამაც შეიძლება გაზარდოს ტურისტული კურორტების
შემოსავალი და ასევე მისცეს ტურისტებს საშუალება განიცადონ ჩაის დამუშავება.

   უპირატესობა    

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine


① Მართვის პანელი ⑦ Ტემპერატურის სენსორი
② თერმომეტრი ⑧ ელექტრო გათბობის მილი
③ გარე კასრი ⑨ ბალანსის ჭანჭიკი
④ შიდა ლული ⑩ Სახელური
⑤ მხარდაჭერა Wheel ⑪ წვის ზონა
⑥ ქვედა ბორბალი ⑫ მხარდაჭერის ჩარჩო

 

   უპირატესობა    

1. პნევმატური ამორტიზატორის დიზაინი, მანქანა ავტომატურად ეცემა უკან და დაცემის სიჩქარე
სტაბილურია.



2. მკვრივი ელექტრო გამათბობელი მილი გარს აკრავს მთელ ფიქსაციას, რათა უზრუნველყოს
ცილინდრის დაფის ერთიანი სითბო, ჩაის უფრო თანაბრად აფიქსირებს.

3. ოპტიმიზირებული შენელების სისტემა, აპარატის სიჩქარე სტაბილურია, ხოლო
უზრუნველყოფილია, რომ ბრუნვის მომენტი საკმარისად დიდია და შეუფერხებლად მუშაობს.

4. ჩაის ფიქსაციისას შესაძლებელია აპარატის სიჩქარის რეგულირება, სხვადასხვა მწარმოებელი
უბნის ჩაის მიხედვით შეიძლება განსხვავებული სიჩქარის მორგება.

5. უკანა ნაწილს ემატება გამონაბოლქვი გულშემატკივარი, რომელიც შეიძლება ხელით ჩართოთ
და გამორთოთ, რომელსაც შეუძლია სწრაფად ააფრქვიოს ცხელი და ნოტიო ჰაერი აპარატის
შიგნით, რათა თავიდან აიცილოს ჩაის დახშობა და გემოზე გავლენის მოხდენა.

   განაცხადი    

ელექტრო გამათბობელი ჩაის შემწვარი მანქანა  შესაფერისია მწვანე / ოლონგ / მცენარეული
ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Მწვანე ჩაი  4-8 წუთი
 Ულუნის ჩაი  4-8 წუთი

 Მცენარეული ჩაი  4-8 წუთი

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

   სპეციფიკაცია    

https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine


ჩაის ფოთლის ელექტრო შემწვარი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CST-D50
ზომები 780 × 1400 1530 მმ

Ვოლტაჟი 380/50 V / Hz
დოლის შიდა დიამეტრი 500 მმ

დოლის შიდა სიგრძე 600 მმ
გათბობის ძალა 18 კვტ

წამყვანი ძრავა
Ძალა 0.75 კვტ

სიჩქარე 1390 rpm
Ვოლტაჟი 220 ვ

https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine


გამონაბოლქვი
გულშემატკივარი

Ძალა 85 ვტ
სიჩქარე 2200 rpm

Ვოლტაჟი 220 ვ
დასარტყამი სიჩქარე 5-37 წთ

გათბობის ტიპი ელექტრო გათბობა
ეფექტურობა 25 კგ / სთ

ჩაის ფოთლის ელექტრო შემწვარი აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CST-D50 6CST-D70
დრამის დიამეტრი 50 სმ 70 სმ

დრამის სიგრძე 60 სმ 100 სმ
ტევადობა 25 კგ / სთ 50 კგ / სთ

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

   დეტალები    

მკვრივი ელექტრო გათბობის მილი გარს აკრავს მთელ ფიქსაციას, რათა უზრუნველყოს
ცილინდრის დაფის ერთიანი სითბო, ჩაის უფრო თანაბრად აფიქსირებს.

https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine


 

მიიღეთ ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი, უზრუნველყოს ტემპერატურის ზუსტი
კონტროლი და უზრუნველყოს ჩაის ხარისხი.

 



ჩაის ფიქსაციისას შესაძლებელია აპარატის სიჩქარის რეგულირება, სხვადასხვა წარმოების
არეალის ჩაის მიხედვით შეიძლება განსხვავებული სიჩქარის მორგება.

 



შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად ცეცხლგამძლე საიზოლაციო მასალას, სისქით
20 მმ -მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დაკარგვას და დაზოგავს ენერგიას 30%-ით.

 



2.5 მმ ულტრა-სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება მცირეა და
სითბოს კარგი შენარჩუნება, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხნები იყენებენ მხოლოდ
1.6 მმ ფოლადის ფირფიტას)

   ფოტოები    







   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-6CST-D50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


