
   აღწერა    

Oolong Tea Shaking Machine  არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოწყობილობა ოლონგის ჩაის
წარმოების პროცესში.
შემაძრწუნებელი გალია დამზადებულია სუფთა ბუნებრივი ზედა ფენის ბამბუკისგან, რომელიც
ეკოლოგიურად სუფთაა და არ აზიანებს ჩაის ფოთლებს. შერყევის გალიას აქვს პატარა
ხვრელები, რომლებსაც შეუძლიათ გაფილტრონ ფოთლებიდან ჩამოვარდნილი ნამსხვრევები და
შეასრულონ გამწმენდი როლი.
მანქანა აღჭურვილია სიჩქარის მარეგულირებელი მოწყობილობით, რომელსაც შეუძლია
შერყევის სიჩქარის რეგულირება. დამატებულია დროის კონტროლის სისტემა. როდესაც დრო
ამოიწურება, ის ავტომატურად შეწყვეტს მუშაობას.
ადვილია მუშაობა და დაზოგავს დროსა და ძალისხმევას. 
ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი მოწყობილობა მაღალი ხარისხის ოლონგის ჩაის
წარმოებისთვის.

   უპირატესობა    

1. ბარაბანი დამზადებულია ბამბუკის მასალისგან, რომელიც არის ჰიგიენური და ეკოლოგიურად
სუფთა;
2. ელექტრომაგნიტური სიჩქარის კონტროლის ძრავის გამოყენებით, სიჩქარე სტაბილური და
გამძლეა;
3. შეიძლება იყოს ელექტრონული დრო, მარტივი მუშაობა.

   აპლიკაცია    

ოლონგის ჩაის შერყევის დრამის მანქანა შესაფერისია ოლონგის ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ
მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

 ჩაის სახეობა  Სამუშაო დრო
Შავი ჩაი სულ დაახლოებით 1 საათი

 Ულუნის ჩაი  სულ დაახლოებით 1 საათი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო
განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

   სპეციფიკაცია    

DL-6YQT-90250 oolong ჩაის შერყევის ბარაბნის სპეციფიკაცია .

მოდელი DL-6CYQT-90250
Შემომავალი ძაბვა 220V / 380V
ზომები (L*W*H) 3050×920×1350 მმ

როლიკერის დიამეტრი 900 მმ
როლიკერის სიგრძე 2500 მმ

წამყვანი ძრავა
ძალა 1.1 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
ნომინალური ძაბვა 220/380 ვ

როლიკერის მუშაობის სიჩქარე 0-30 რ/წთ
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როლიკებით მასალები ბამბუკი
ტევადობა 120 კგ/დრო

ჩაის შერყევის ბარაბნის ყველა სპეციფიკაციის სია .

მოდელი 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
ბარაბნის დიამეტრი 60 სმ 80 სმ 90 სმ 90 სმ

დრამის სიგრძე 150 სმ 120 სმ 250 სმ 250 სმ
დოლის რაოდენობა 1 ც 1 ც 1 ც 2 ც

ტევადობა 32 კგ 46 კგ 120 კგ 240 კგ

ჩვენ ასევე შეგვიძლია დავაკონფიგურიროთ ოლონგის ჩაის რხევის დრამის მანქანა თქვენი
საჭიროების მიხედვით.

   დეტალები    
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სპილენძის საკეტის მოსახერხებელი დიზაინი, ზამბარის ჩაკეტვის ფუნქციით, შეუძლია სწრაფად
გახსნას და დახუროს ბამბუკის კარები.

 



ბამბუკის კარს ნახვრეტებით შეუძლია ამოიღოს ჩაის გატეხილი ფოთლის მტვერი ოლონგის ჩაის
გადაყრის დროს და შეუძლია გააუმჯობესოს ჩაის ხარისხი.

 



ფოლადის მილის და ფოლადის რგოლის გამაგრების დიზაინი, მანქანა მუშაობს შეუფერხებლად
და სხეულის ვიბრაცია მცირეა.

 



ინტეგრირებული ჩინური და ინგლისური მართვის პანელი, დროის კონტროლის ფუნქციით და
რეგულირებადი სიჩქარით, არის აუცილებელი აღჭურვილობა მაღალი ხარისხის ულონგის ჩაის
წარმოებისთვის.

   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-6CYQT-90250
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


