
აღწერა  

ფერმენტირებული ჩაისთვის, როგორიცაა შავი ჩაი და მუქი ჩაი: ჩაის მოსახვევი მანქანის
გარეგანი ძალის მეშვეობით, ჩაის ფოთლის წვენი ჭარბობს, ჩაის უჯრედები ზიანდება, აჩქარებს
პოლიფენოლური ნაერთების ფერმენტულ დაჟანგვას, რაც ქმნის პირობებს ჩაის შემდგომი
დუღილისთვის. ფოთლები, აუმჯობესებს მზა ჩაის გემოს და აუმჯობესებს ჩაის ხარისხს.

არაფერმენტირებული ჩაისთვის, როგორიცაა მწვანე ჩაი და ოლონგის ჩაი: DL-6CRT-55 ჩაის
მოძრავი მაგიდის ძირითადი ფუნქციაა ჩაის ფოთლების ფორმირება, ჩაის მოსახვევი მანქანის
ექსტრუზიის გზით, ჩაის ფოთლები გორგალდება და შეკუმშულია, და ახალი ფოთლები
გადაუგრიხეს ზოლებად.

უპირატესობა  

1. დისკი, კბილის ბარი, ლულა და თავსახური დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან;
2. ორმაგი მკლავები იღებენ ორმკლავიანი ღია საფარის სტრუქტურას, რომელსაც აქვს ძლიერი
ტარების უნარი და სტაბილური მოქმედება.
3. მოძრავი ზოლის რკალი ათწლეულების განმავლობაში გაუმჯობესდა და მიიღეს ოპტიმალური
დიზაინი. ზოლიანი ჩაის ფოთლების ეფექტურობა გაიზარდა 30%-ით.
4. ღვეზელების სიმაღლის დიზაინი ყალიბდება ერთჯერადი ყალიბით, რათა ზოლების სიმაღლე
და კუთხე იყოს ერთგვაროვანი, რათა ჩაის ზოლები უფრო კომპაქტური და ლამაზი იყოს.

აფეთქებული ხედი  



① განივი მკლავი ⑧ დააჭირეთ ზამბარას
② ლულის საფარი ⑨ მხარდაჭერის სვეტი
③ უჟანგავი ფოლადის ბარაბანი ⑩ ხელის ბორბალი
④ კრაკი ⑪ საყრდენი ჩარჩო
⑤ გადაცემათა კოლოფი ⑫ მოძრავი დისკი
⑥ გადაცემის ქამარი ⑬ ჩაის გასასვლელი
⑦ წამყვანი ძრავა ⑭ საყრდენი ფეხი

 

აპლიკაცია  

Double Action Tea Roller ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის
დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
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სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა 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 დამუშავების კონკრეტული დრო
ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია  

Double Action Tea Roller სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CRT-55
განზომილება 1580*1400*1390 მმ

Შემომავალი ძაბვა 380V / 50Hz
ჩაის დისკის დიამეტრი 1050 მმ

ლულის დიამეტრი 550 მმ
ლულის სიმაღლე 400 მმ

შესატყვისი ძრავა
Ძალა 2.2 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
ნომინალური ძაბვა 380 ვ

ლულის სიჩქარე 45 rpm
წონა 420 კგ

მაქსიმალური ტევადობა თითო პარტიაში 35 კგ / პარტია
ტევადობა მწვანე ჩაისთვის 35-350 კგ/სთ
ტევადობა შავი ჩაისთვის 35-70 კგ/სთ

ყველას დაზუსტება Double Action Tea Roller.

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 სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები  
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55 ტიპის ჩაის მოსახვევი მანქანა, მოძრავი ლულის დიამეტრი 55სმ, სიმაღლე 40სმ, შეიძლება
ჩაისვა დაახლოებით 35-40 კგ ჩაის, მწვანე ჩაისთვის 1 საათში შეიძლება 35-350 კგ, შავი
ჩაისთვის 1 საათში შეიძლება 35-80 კგ..

 



ხელის ბორბლის გაფართოებული დიზაინი, ლულის საფარის უფრო სწრაფი აწევა.

 



ორმაგი მკლავები იღებენ ორმკლავიანი ღია საფარის სტრუქტურას, რომელსაც აქვს ძლიერი
ტარების უნარი და სტაბილური მოქმედება.

 



ტურბინის ჭიის გადაცემათა კოლოფის დიზაინი, შენელება სტაბილური და გამძლეა.

ფოტოები  









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-6CRT-55
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↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓


