
   აღწერილობა    

ბამბუკის ჩაი rack მზადდება მაღალი ძალა galvanized ფოლადის ჩარჩო.
საცერი დამზადებულია სუფთა ბუნებრივი ბამბუკის ზედა ფენისგან, თითოეულ კომპლექტს აქვს
სულ 20 ცალი 110 სმ დიამეტრით.
იგი ძირითადად გამოიყენება ახლად დაკრეფილი ჩაის ფოთლების დასაყენებლად,
სავენტილაციო ხვრელებით ბოლოში, რათა დააჩქაროს ჩაის ფოთლების გაფუჭების სიჩქარე და
ხელი შეუწყოს შემდგომ წარმოებას და გადამუშავებას.
ვარგისია ყველა სახის ჩაის წარმოებისთვის, როგორიცაა შავი ჩაი, მწვანე ჩაი, ოლონგ ჩაი, ივან
ჩაი, მცენარეული ჩაი და ა.
ბამბუკის კანის ზედა ფენა გამოიყენება ჩაის ყოველგვარი დაზიანებისა და დაბინძურების გარეშე.
ჩაის დამზადების ორიგინალური მოწყობილობა აღადგენს ჩაის არსს.
იმისათვის, რომ დააკმაყოფილოს სხვადასხვა მომხმარებლის მოთხოვნილებები. იყიდება sieve,
ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოს ყველა ბამბუკის sieve, ყველა უჟანგავი ფოლადის sieve, და
ბამბუკის პირას უჟანგავი ფოლადის mesh sieve.

   უპირატესობა    

1. ჩარჩო იღებს მაღალი ძალა galvanized ფოლადის მილი, რომელსაც აქვს ძლიერი ტარების
მოცულობა
2. თაროზე დასაკეცი, ასე რომ არ დასჭირდეს სივრცეში, როდესაც ჩამოყარა
3. Casters ქვედა თაროზე, ადვილია გადაადგილება
4. Bamboo sieve იყენებს სუფთა ბუნებრივ ბამბუკის ზედა ფენას, მწერების გარეშე
5. ჩაის დამზადების ორიგინალური ხელსაწყოები, აღადგენს ჩაის არსს
6. გამძლეა, რაც უფრო ნაზად იყენებთ, მით უკეთესი ხარისხისა
. უფრო თანაბრად

   განაცხადი    

Fresh Tea Leaf Wither Rack განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოოლონგის / თეთრი / მუქი /
მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის
საჭირო სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  17-24 საათი

 Მწვანე ჩაი  1-3 საათი
 Ულუნის ჩაი  დაახლოებით 12 საათი
 თეთრი ჩაი  48 საათზე მეტი

 Მცენარეული ჩაი  1-3 საათი

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

   სპეციფიკაცია    

ჩაის გაცვეთილი თაროს სპეციფიკაცია:

https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier


 მოდელი  DL-TQJ-20
 უჯრის დიამეტრი  110 სმ

 ფენები  20 ფენა
 ფენის სიმაღლე  12 სმ
 უჯრის მასალები  ნატურალური ბამბუკი

 ჩარჩოს მასალები  Ფოლადი

ჩვენ ასევე შეგვიძლია უზრუნველყოს ყველა უჟანგავი ფოლადის უჯრა და თაროს.

   დეტალები    

Tea Wither Rack შეიძლება დაკეცილი, მისი დაკეცვა შესაძლებელია ჩაის სეზონის ბოლოს, ასე
რომ არ დაიკავებს ადგილს .

 



Tea Withering Pallets დამზადებულია ბუნებრივი ბამბუკის ტყავისგან, ბამბუკს შეუძლია შეიწოვოს
წყალი ჩაიში, გაზარდოს აორთქლების არე და დააჩქაროს გაფუჭების დრო.

 



თუ თქვენ იმყოფებით მაღალი ტემპერატურისა და ტენიანობის ზონაში და გაწუხებთ ბამბუკის
ჭრაქი, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ უჟანგავი ფოლადის გამხმარი პალეტები.

   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-TQJ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


