
   აღწერა    

შეშის / ქვანახშირის უწყვეტი ჩაის მანქანა ფერმენტული მანქანა ძირითადად გამოიყენება მწვანე
ჩაის, ოლონგის ჩაის, მცენარეული ჩაის, ივან ჩაის და ა.შ.
მას აქვს კონტროლირებადი ტემპერატურა, მაღალი წარმოების ეფექტურობა და დაბალი შრომის
ღირებულება.
ეს მწვანე ფიქსაცია იყენებს შეშას და ნახშირს გათბობისთვის, საწვავის ადვილად მოსაპოვებლად
და საწვავის დაბალი ღირებულება. იდეალური მოწყობილობაა მთიან ზონაში ჩაის ბაღში ჩაის
მოსამზადებლად.
აპარატის შიდა კედელი დამზადებულია 3,5მმ სისქის ფოლადის ფირფიტით ცხელი ჰაერის
ცირკულაციის მოწყობილობით. აპარატის შიდა ტემპერატურა მცირეა, სითბოს დანაკარგი მცირეა,
ჩაი უფრო ერთგვაროვანი, ფერი მშვენიერია და გემოც საკმარისია. ეს არის იდეალური
მოწყობილობა მაღალი ხარისხის ჩაის მასიური წარმოებისთვის.

   უპირატესობა    

1. შესანიშნავი თბოიზოლაცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერგიის დაზოგვა;
2. ენერგიის დაზოგვის მიზნით გამოიყენეთ კონტროლირებადი წყლის ორთქლის გამონადენი
სისტემა.
3. შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა ცეცხლგამძლე საიზოლაციო
მასალას, სისქე 20მმ-მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დანაკარგს და დაზოგავს ენერგიას
30%-ით.
4. შიდა ცილინდრი იღებს 3.5 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტას, რათა თავიდან აიცილოს
ცილინდრის სხეულის დეფორმაცია მაღალ ტემპერატურაზე, სამუშაოს შეუძლია ენერგიის შენახვა,
სითბოს დაკარგვა ნაკლებია, ტემპერატურის ცვლილება უფრო მცირეა და ენერგია უფრო
ენერგიის დაზოგვაა;
5. ჩაის ფიქსაციისას შესაძლებელია აპარატის სიჩქარის რეგულირება, სხვადასხვა მწარმოებელი
უბნის ჩაის მიხედვით, შესაძლებელია სხვადასხვა სიჩქარის რეგულირება.

   აპლიკაცია    

ჩაის მანქანა ფერმენტული მანქანა  განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი /
მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა
ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

 ჩაის სახეობა  Სამუშაო დრო
 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    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine
https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


ჩაის აპარატის ფერმენტული აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CSTL-CM80
განზომილება 1200 × 5200 × 2610 მმ

Ვოლტაჟი 380/50 ვ/ჰც
ბარაბნის შიდა დიამეტრი 800 მმ

ბარაბნის შიდა სიგრძე 4000 მმ

წამყვანი ძრავა
Ძალა 2.2 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 380 ვ

ჰაერის ამომწურავი
ძრავა

Ძალა 370 ვტ
სიჩქარე 1400 წ

Ვოლტაჟი 380 ვ

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


დოლის სიჩქარე 5-37 წთ
გათბობის ტიპი ხე და ნახშირი
ეფექტურობა 200 კგ/სთ

ყველა ჩაის აპარატის ფერმენტული აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CSTL-CM60 6CSTL-CM80 6CSTL-CM100
ბარაბნის დიამეტრი 60 სმ 80 სმ 100 სმ

დრამის სიგრძე 300 სმ 400 სმ 480 სმ
ტევადობა 100 კგ/სთ 200 კგ/სთ 400 კგ/სთ

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

   ფოტოები    
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   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-6CSTL-CM80
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


