
   აღწერილობა    

მართლმადიდებლური ჩაის ფოთლის მოძრავი აპარატის მთავარი ფუნქციაა დარბილებული ჩაის
შემოხვევა, ჩაის ფოთლის მოცულობის შემცირება, ჩაის ესთეტიკის გაზრდა, ახალი ჩაის
ფოთლების უჯრედის კედლის განადგურება, ჩაის წვენის გადინება, გახადოს მშრალი ჩაი უფრო
მომგებიანი და უფრო გამძლე მდუღარე, გააუმჯობესოს ჩაის ხარისხი და გაზარდოს ჩაის ფასი.
სპილენძის მძლავრი წამყვანი ძრავა, უზრუნველყოფს ენერგიის მუდმივ წყაროს
მართლმადიდებლური ჩაის საფქვავი მანქანებისთვის. სტაბილური გადაცემათა კოლოფი, ამწე
და საყრდენი ჩარჩო, უზრუნველყოფს ჩაის საფქვავი მანქანების შეუფერხებელ და უსაფრთხო
მუშაობას

   უპირატესობა    

1. მხარე უფრო მაღალია, ვიდრე თეფში, თავიდან აიცილეთ ჩაის ფოთლების შეკრება ჩაის
მოძრავი აპარატიდან.

2. მხარე უფრო მაღალია, ვიდრე თეფში, თავიდან აიცილეთ ჩაის ფოთლების შეკრება ჩაის
მოძრავი აპარატიდან.

3. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მორგებული ყველა უჟანგავი ფოლადის ტიპი და ყველა სპილენძის ტიპი,
თუ დაგჭირდებათ, გთხოვთ შეგვატყობინოთ.

4. ფირფიტის დახრის კუთხისა და დასაკეცი ზოლის რადიანის პროფესიული დიზაინი, ჩაის
ფორმირების სიჩქარე 30% -ით უფრო სწრაფია.

5. უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული მოძრავი კასრი, მოძრავი ფირფიტა და ალუმინისგან
დამზადებული მოძრავი ზოლები, არ ჟანგიან და არ წარმოქმნის მავნე ნივთიერებებს ადამიანის
სხეულისთვის.

   აფეთქებული
ხედი    
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① განივი მკლავი ⑧ მხარდაჭერის სვეტი
② ლულის საფარი ⑨ მოძრავი დისკი
③ უჟანგავი ფოლადის დრამი ⑩ ხელის ბორბალი
④ Crank ⑪ მხარდაჭერის ჩარჩო
⑤ გადაცემის საქმე ⑫ ჩაის ჩაშვების სახელური
⑥ გადამცემი ქამარი ⑬ ჩაის გასასვლელი
⑦ წამყვანი ძრავა ⑭ დამხმარე ფეხი

 

   განაცხადი    

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

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  30-90 წუთი

 Მწვანე ჩაი  4-6 წუთი
 Ულუნის ჩაი  4-6 წუთი

 Მცენარეული ჩაი  4-6 წუთი

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

   სპეციფიკაცია    

ჩაის მოძრავი მანქანების სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CRT-30
განზომილება 870 * 700 * 995 მმ

Შემომავალი ძაბვა 220V / 50Hz
ჩაის დისკის დიამეტრი 585 მმ

ლულის დიამეტრი 300 მმ
ლულის სიმაღლე 210 მმ

შესატყვისი ძრავი
Ძალა 0.55 კვტ

სიჩქარე 1400 RPM
ნომინალური ძაბვა 220 ვ

ლულის სიჩქარე 42 RPM
წონა 90 კგ

მაქსიმალური ტევადობა თითო პაკეტზე 5 კგ / პარტია
მწვანე ჩაის მოცულობა 5-50 კგ / სთ

ტევადობა შავი ჩაისთვის 5-10 კგ / სთ

ჩაის მოძრავი მანქანების სპეციფიკაცია .

მოდელი ლულის დიამეტრი ლულის სიმაღლე ტევადობა
6CRT-25 25 სმ 18 სმ 3 კგ / პარტია
6CRT-30 30 სმ 21 სმ 5 კგ / პარტია
6CRT-35 35 სმ 26 სმ 8 კგ / პარტია
6CRT-40 40 სმ 25 სმ 11 კგ / პარტია
6CRT-45 45 სმ 28 სმ 15 კგ / პარტია
6CRT-50 50 სმ 28 სმ 20 კგ / პარტია
6CRT-55 55 სმ 40 სმ 35 კგ / პარტია
6CRT-65 65 სმ 48 სმ 60 კგ / პარტია

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

   დეტალები    
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მანძილი მოძრავ ლულსა და თითოეული აპარატის მოძრავ დისკს შორის განსხვავებულია იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ თითოეულ მანქანას შეუძლია საუკეთესო ხარისხის ჩაის დამზადება.
 



ხელის ბორბლის გაფართოებული დიზაინი, ლულის საფარის უფრო სწრაფად აწევა.

 



ხრახნიანი ღეროს დახრილი გახსნის დიზაინი, ლულის საფარი ავტომატურად გადატრიალდება,
როდესაც ის ადის ზევით, აუმჯობესებს ეფექტურობას.

 



ქვედა გამონადენის სახელურის დიზაინი, ნაზად უბიძგებს სახელურს, ჩაი ადვილად დაეცემა.

   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-6CRT-30
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


