
   აღწერილობა    

ცხელი ჰაერის ჩაის იმუქრება მანქანა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოწყობილობები
მწარმოებელი მაღალი დონის წითელი ჩაი. ბარაბანი დაფარულია გალვანზირებული ფურცლით,
რომელიც ლამაზი და ელეგანტურია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ უჟანგავი ფოლადის
ფურცელი, რომელიც უფრო ჰიგიენური და ეკოლოგიურად სუფთაა.
უაღრესად ინტეგრირებული ინტელექტუალური მართვის პანელით, გამოწვის სიჩქარე,
ტემპერატურა, დამუშავების დრო და ა. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ელექტრო ან ხის ან ნახშირის
გათბობა. 
აპარატის ბრუნვისა და გათბობის გზით, ჩაის ტენიანობა თანაბრად შეიძლება განაწილდეს, და
ამავე დროს, დუღილი ნელ -ნელა მოხდება, რათა მზა ჩაი უფრო არომატული გახდეს.
გათბობის ღუმელით, სხვადასხვა ხის ან ნახშირის გამოყენება შესაძლებელია ხის სხვადასხვა
არომატის მქონე ჩაის დასამზადებლად. და მზა ჩაის არომატი უნიკალურია! ის განსხვავდება
ჩვეულებრივი ტრადიციული ჩაისგან.

   უპირატესობა    

1. გამოყენებით galvanized punching ფურცელი ლითონის, გამოჩენა არის ბინა და ლამაზი;
2. ტემპერატურის ავტომატური კონტროლის, ძირითადი გულშემატკივართა დროის, დრაივის
დროის გამოყენება;
3. ყველა იყენებს ელექტრო გათბობას და აძლევს თუჯის ღუმელის აუზს, რომელიც არის მყარი
და გამძლე.

   განაცხადი    

ხის და ქვანახშირის გამათბობელი ჩაის ფოთლების გაშრობის მანქანა  შესაფერისია ოლონგ ჩაის
დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ჩაის წარმოებისათვის საჭირო სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Ულუნის ჩაი  სულ 5-6 საათი

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

   სპეციფიკაცია    

ხის და ქვანახშირის გათბობის ჩაის ფოთლის გაცვეთილი მანქანა სპეციფიკური იონების სია:

მოდელი DL-6CZQ-110T
ზომები 3760 × 1120 × 1450 მმ

Ვოლტაჟი 380V 50HZ
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე 12 კვტ

სწრაფი და ნელი
ბარაბანიანი ძრავა

2 კომპლექტი

Ძალა 2.2 კვტ
სიჩქარე 1400 რ / წთ

Ვოლტაჟი 380 ვ

https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine


გულშემატკივართა
ძალა 

Ძალა 1.5 კვტ
სიჩქარე 1400 რ / წთ

Ვოლტაჟი 380 ვ
როლიკერის მუშაობის სიჩქარე 15-30 რ / წთ
 როლიკერის შიდა დიამეტრი 1100 მმ

როლიკერის სიგრძე 3000 მმ
გამომავალი 350 კგ / დრო

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

   დეტალები    

ეს მანქანა შეიძლება გაცხელდეს ელექტროენერგიით ან ნახშირით, თუ ნახშირი გამოიყენება
გათბობისთვის, ჩაის შეუძლია ნახშირის გემო შეიწოვოს. თუ ნახშირი არომატით არის შერჩეული,
ჩაის არომატი ძალიან უნიკალური იქნება.

 



შიდა საყრდენი ჩარჩო ზრდის აპარატის სტრუქტურულ სიმტკიცეს და ამცირებს ვიბრაციას
გამოყენების დროს.

 



ოპტიმალური ქსელის ზომა მიღებული მრავალი ექსპერიმენტით, გატეხილი ჩაი და ჩაის მტვერი
ნაჩვენებია ოლონგის ჩაის შერყევის პროცესში.

   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-6CZQ-110T
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


