
   აღწერილობა    

ჩაის ჩაის ფოთლების როლიკებით მანქანას შეუძლია გამოიყენოს ჩაის უმეტესობა, როგორიცაა
შავი ჩაი, მწვანე ჩაი და ოლონგ ჩაი, მწვანე ჩაისთვის (არ ფერმენტირებული) ძირითადად
გამოიყენება ზოლების ტიპის შესაქმნელად, შავი ჩაისთვის (ფერმენტირებული ჩაი) ძირითადად
გამოიყენება. ჩაის ახალი ფოთლების უჯრედების გასანადგურებლად, რათა ჩაის წვენმა
გამოაღწიოს და ხელი შეუწყოს შემდგომ დუღილს.

ჩაის როლიკერის აპარატის გარე ძალის მეშვეობით, ჩაის ფოთლის წვენი გადმოდის, ჩაის
უჯრედები დაზიანებულია, ჩაის ახალი ფოთოლი იხვევა და იკეცება ზოლის ფორმაში, ახალი ჩაის
ფოთლების წვენი ამოღებულია. ხარშვისას გემო უფრო ძლიერია, ჩაის წვნიანის ფერი უფრო
კაშკაშა და ჩაის ხარისხი უკეთესი.

   უპირატესობა    

1. მოძრავი კასრი უჟანგავი ფოლადისაგან, მოძრავი ფირფიტისა და ალუმინისგან დამზადებული
მოძრავი ლენტისა, არ ჟანგიან და არ გამოიმუშავებს მავნე ნივთიერებებს ადამიანის
სხეულისთვის.
2. ფირფიტის დახრის კუთხისა და დასაკეცი ზოლის რადიანის პროფესიული დიზაინი, ჩაის
ფორმირების სიჩქარე 30% -ით უფრო სწრაფია.
3. მხარე უფრო მაღალია, ვიდრე თეფში, ხელს უშლის ჩაის ფოთლების ჩამოვარდნას ჩაის
მოძრავი აპარატიდან.
4. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ყველა უჟანგავი ფოლადის ტიპი და ყველა სპილენძის ტიპი, თუ
დაგჭირდებათ, გთხოვთ შეგვატყობინოთ.
5. ფირფიტის დახრის კუთხის და დასაკეცი ზოლის რადიანის პროფესიონალური დიზაინი, ჩაის
ფორმირების სიჩქარე 30% -ით უფრო სწრაფია.

   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 ფოთლის როლიკერი მანქანა  შესაფერისია შავი / მწვანე / ოოლონგის / თეთრი / მუქი /
მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის
საჭირო სამუშაო დრო.
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 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 ფოთლების როლიკებით მანქანების სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CRT-35
განზომილება 820 * 900 * 1260 მმ

Შემომავალი ძაბვა 220V / 50Hz
ჩაის დისკის დიამეტრი 720 მმ

ლულის დიამეტრი 350 მმ
ლულის სიმაღლე 260 მმ

შესატყვისი ძრავი
Ძალა 1.1 კვტ

სიჩქარე 1400 RPM
ნომინალური ძაბვა 220 ვ

ლულის სიჩქარე 42 RPM
წონა 145 კგ

მაქსიმალური ტევადობა თითო პარტიაზე 8 კგ / პარტია
მწვანე ჩაის მოცულობა 8-80 კგ / სთ

ტევადობა შავი ჩაისთვის 8-16 კგ / სთ

ჩაის ფოთლის როლიკებით აღჭურვილობის 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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ჩაის როლიკერის მაგიდა DL-6CRT-35 SS304, ლულის დიამეტრი 35 სმ, სიმაღლე 26 სმ,
ტევადობა დაახლოებით 8 კგ თითო პარტიაზე.

მწვანე ჩაის დასალევად საჭიროა დაახლოებით 4-6 წუთი, სიმძლავრე დაახლოებით 8-80 კგ
საათში.

შავი ჩაის დასალევად საჭიროა დაახლოებით 30-90 წუთი, ტევადობა დაახლოებით 8-16 კგ
საათში.

 



მოძრავი დისკისა და მოძრავი ბარის დახრის კუთხის უნიკალური დიზაინი, სიჩქარე იზრდება სხვა
კომპანიებთან შედარებით 30% -ით.

 



მოძრავი ლულის გაზრდილმა დიზაინმა შეიძლება ხელი შეუშალოს ჩაის ფოთლების დაცემას.

 



მცირე და შუა მოძრავი აპარატის საფარის უნიკალური დიზაინი შეიძლება გადატრიალდეს ზოლის
ტიპის ჩაის მაჩვენებლის გასაუმჯობესებლად.

   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-35
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


