
   აღწერილობა    

ამ მბრუნავი ჩაის საშრობ მანქანას  აქვს 16 საცერი, თითოეული უჯრის დიამეტრი 90 სმ,
გაშრობის საერთო ფართობი 10 მ². მას შეუძლია გადაამუშაოს 27-36 კგ სველი ჩაი თითო
პარტიაში.
ახალი ტიპის ეკოლოგიურად მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ
სისქით, და მთლიანად ფარავს მანქანას, რათა უზრუნველყოს სითბოს დაკარგვა და ენერგიის
30% დაზოგვა. კარი გაფორმებულია მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ელასტიური რეზინის
ზოლებით, რომელსაც შეუძლია ჩაკეტოს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერი.

მაღალი სიმტკიცის ფოლადის სახსრებისა და კარის სახელურების გამოყენებით, აპარატის
მომსახურების ვადა იზრდება 40% -ით სხვა კომპანიებთან შედარებით. უჟანგავი ფოლადის
საცმის საშრობი მანქანა არ გამოიმუშავებს მავნე ნივთიერებებს, რაც უზრუნველყოფს ჩაის
წარმოების სისუფთავეს.

   უპირატესობა    

1. მბრუნავი საშრობი დიზაინი, ჩაის ფოთლები თანაბრად თბება და უფრო სწრაფად შრება.

2. მთლიანი აპარატის 50% -ზე მეტი იღებს მოდულურ დიზაინს, ნაკლებ შეკვეთების წარმოების
მოკლე დროსა და ნაწილების უფრო ადვილად გამოცვლას.

3. დაპატენტებული საჰაერო სადინარის დიზაინი საშუალებას იძლევა თითოეული sieve უჯრა
შევიდეს ჰაერში, რაც სწრაფად შლის ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გაშრობის ეფექტურობას.

4. მანქანას ძლიერი გამონაბოლქვი ჰაერით აქვს სწრაფი ტენიანობის გამონაბოლქვი, ხოლო
ჰაერის გასასვლელი იხსნება გაშრობის დასაწყისში, რათა მოხდეს ტენიანობის უფრო სწრაფად
განმუხტვა და წარმოების ეფექტურობის გაუმჯობესება.

   განაცხადი    

მცირე ჩაის საშრობი მანქანა  შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგ / თეთრი / მუქი / მცენარეული
ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  ტემპერატურა  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  80-120  20-60 წუთი

 Მწვანე ჩაი  80-120  20-60 წუთი
 თეთრი ჩაი  80-120  20-60 წუთი
 Ულუნის ჩაი  80-120  20-60 წუთი

 Მცენარეული ჩაი  80-120  20-60 წუთი

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

   სპეციფიკაცია    

ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine


მოდელი DL-6CHZ-9B
განზომილება 1420 × 1100 × 2190 მმ

Ვოლტაჟი 380V 50HZ
გათბობის ელემენტი ელექტრო გათბობის მავთულები

მთლიანი გათბობის სიმძლავრე 13.5 კვტ
გათბობის ელემენტების ჯგუფი 1 ჯგუფი

ძრავის ვენტილატორი
Ძალა 0.18 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
ნომინალური ძაბვა 220 ვ

მბრუნავი
საავტომობილო პლატა

Ძალა 15 ვტ
სიჩქარე 1250 rpm

ნომინალური ძაბვა 220 ვ
პალეტის მბრუნავი სიჩქარე 6 rpm

პალეტის ტიპი მრგვალი
ეფექტური საშრობი არე 10.1 მ 2

საშრობი პალეტის რაოდენობა 16
ტევადობა თითო პარტიაზე 27-36 კგ / დრო

ყველა მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
უჯრათა რაოდენობა 10 ცალი 14 ცალი 16 ცალი 16 ცალი 36 ცალი
უჯრების დიამეტრი 50 სმ 70 სმ 90 სმ 110 სმ 110 სმ
გაშრობის ადგილი 2 მ 2 5 მ 2 9 მ 2 14 მ 2 34 მ 2

ტევადობა 6-8 კგ 15-20 კგ 27-36 კგ 42-56 კგ 102-136 კგ

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

   ფოტოები    

https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine










   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-6CHZ-9B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


