
   აღწერილობა    

ჩაის შერევისა და არომატის აპარატი ძირითადად გამოიყენება CTC ჩაის, მცენარეული ჩაის,
ტრადიციული ჩაის, შერეული ჩაის და ა. ამავდროულად, მას შეუძლია ატომური სითხე ჩაასხას
მანქანაში, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად შეურიოს შიდა მასალები თანაბრად.
მანქანა შეიძლება დაყენდეს დროის სპრეის ფუნქციით და წყვეტილი სპრეის ფუნქციით, რათა
დააკმაყოფილოს სხვადასხვა მასალის შერევის განსხვავებული სტანდარტები.
დროის კონტროლის ფუნქციით და საფარის დალუქვის ფუნქციით, თუნდაც შიგნით იყოს
მტვრიანი მასალა, ის არ გაჟონავს და არ გამოიწვევს გარემოს დაბინძურებას.
ნარჩენი წნევის აღდგენის მოწყობილობა გამოიყენება შესხურების შესაჩერებლად
შესხურებისთანავე, ხოლო ნარჩენი წნევა ავტომატურად დაუბრუნდება წყლის ავზს ზედმეტი
შესხურების თავიდან ასაცილებლად.

   უპირატესობა    

1. ელექტრომაგნიტური კარის საცობი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კარი შეიძლება დალუქული
იყოს მტვრიანი მასალების გაქცევის თავიდან ასაცილებლად;
2. მთელი მანქანა დამზადებულია 304 კვების კლასის უჟანგავი ფოლადისგან, რომელიც არის
მყარი და გამძლე;
3. სრულფასოვანი სტრუქტურის მიღება, რაც ზრდის ესთეტიკას;
4. წყლის სარეცხი ფუნქცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას გაწმენდისა და მოვლის
გასაადვილებლად;
5. ფსკერს აქვს წყლის შეგროვების ფუნქცია, რათა თავიდან აიცილოს წყალი პირდაპირ მიწაზე;
6. დროის ფუნქციით, ის ავტომატურად გააფრთხილებს, როდესაც დრო ამოიწურება.

   განაცხადი    

ჩაის გამფრქვევი მიქსერი შესაფერისია შავი / მწვანე / ოოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული
ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  2-10 წუთი
 Მწვანე ჩაი  2-10 წუთი
 თეთრი ჩაი  2-10 წუთი
 Ულუნის ჩაი  2-10 წუთი
 CTC ჩაი  2-10 წუთი
 Მცენარეული ჩაი  2-10 წუთი

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

   სპეციფიკაცია    

ჩაის გამფრქვევი ბლენდერი მიქსერის  სპეციფიკაციის სია:

https://www.delijx.ge/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://www.delijx.ge/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://www.delijx.ge/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html


მოდელი DL-6CJB-300
ზომა 115 × 110 × 150 სმ

Ვოლტაჟი 220V 50 / 60HZ
მთლიანი სიმძლავრე 1500W

დრამის დიამეტრი 60 სმ
დრამის სიგრძე 60 სმ

წამყვანი ძრავა
Ვოლტაჟი 220V 50 / 60HZ

Ძალა 1.1 კვტ
სიჩქარე 1400 rpm

სიჩქარის რეგულირება VFD კონტროლი
სპრეის ფუნქცია დიახ

მასალები SS 304
ეფექტური შერევის მოცულობა 0.3 მ³



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

   ფოტოები    













 

   კონტაქტი    

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

↑ დააწკაპუნეთ ხატზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CJB-300
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


