
   აღწერილობა    

გონიერი ჩაის წაშლის მანქანა ძირითადად გამოიყენება წაშლის პროცესი ჩაის წარმოება,
როგორიცაა შავი, თეთრი ჩაის და მცენარეული ჩაი. ინტეგრირებული ინტელექტუალური
კონტროლის სისტემის საშუალებით შესაძლებელია ტემპერატურისა და გახრწნის დროის ზუსტი
რეგულირება. პრობლემის მოგვარება, თუ როგორ უნდა აწარმოოს კარგი ჩაი ცუდი ამინდის
პირობებში.

სხვა კომპანიების მანქანებთან შედარებით, ჩვენი კომპანიის მიერ გამომშრალი მანქანა არის
მოსახსნელი, შეიძლება დაკეცილი იქნას, როდესაც არ გამოიყენება, აქვს მცირე კვალი და აქვს
დაბალი სატრანსპორტო ხარჯები. ეს არის ერთ -ერთი შეუცვლელი მოწყობილობა მაღალი
ხარისხის ჩაის წარმოებაში.

   უპირატესობა    

1. ჩაის გაფუჭების მანქანა შესაფერისია შავი ჩაის დასამუშავებლად, ასევე შესაძლებელია მწვანე
ჩაის, თეთრი ჩაის და ოლონგის ჩაის დამუშავება;

2. მოწინავე ინტეგრირებული სქემების გამოყენება, დროის და ტემპერატურის კონტროლი ერთი
შეხედვით;

3. ყუთის ქარის ტემპერატურა შეიძლება კონტროლდებოდეს და გაფუჭების პროცესი შეიძლება
მორგებული იყოს სხვადასხვა სეზონზე, ისე რომ წვრილი შავი ჩაის გაფუჭების პროცესი უფრო
მარტივი გახდეს.

   განაცხადი    

ჩაის ფოთლების გაფუჭების მანქანა  შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგ / თეთრი / მცენარეული
ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  3-6 საათი

 Მწვანე ჩაი  0.5-1 საათი
 თეთრი ჩაი  12-16 საათი
 Ულუნის ჩაი  2-4 საათი

 Მცენარეული ჩაი  0.5-1 საათი

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

   სპეციფიკაცია    

შავი ჩაის გაფუჭების მანქანების სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CWD-580
განზომილება 5800 * 1000 * 1050 მმ

Ვოლტაჟი 380V 50HZ
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გათბობის ელემენტი გათბობის მავთული
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე 15 კვტ
გათბობის ელემენტების ჯგუფი 3 ჯგუფი

გულშემატკივართა ძალა 250 ვტ
ძრავის სიჩქარე 2200 rpm

ნომინალური ძაბვა 220 ვ
დისკის ზომა 980 × 5000 × 200 მმ
გამომავალი 100 კგ / პარტია

ჩაის ყველა ფოთლის დალექვისას დაზუსტება .

მოდელი 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
გაფუჭების არე 2.5 მ² 5.0 მ² 10 მ²

გათბობის სიმძლავრე 9 კვტ 15 კვტ 18 კვტ
ტევადობა 50 კგ 100 კგ 200 კგ

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

   დეტალები    
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გაცვეთილი მანქანის თავი და ჩაის გამომშრალი დანადგარის გახრწნა შეიძლება დაიშალა,
ხოლო ჭრელი ჭურვი იღებს ასაწყობ სტრუქტურას, რომელსაც სატრანსპორტო პროცესში
სჭირდება ორიგინალური მოცულობის მხოლოდ 1/10 და გადაზიდვის ტვირთის დაზოგვა 90 -ით.
%. დრო და ტემპერატურა შეიძლება დადგინდეს გონივრულად, დაგეხმარებათ საუკეთესო
ხარისხის ჩაის დამუშავებაში!

გახვევის აპარატის გათბობის ფუნქცია იღებს ულტრა სქელ ელექტრო გათბობის მავთულს,
რომელსაც აქვს გათბობის მაღალი ეფექტურობა და 50% -ით მეტი მომსახურების ვადა.
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ფერდობის ტიპის ქვედა ფირფიტას შეუძლია უზრუნველყოს საკმარისი ჰაერის ნაკადი კუდში,
რათა უზრუნველყოს გახრწნის თანაბრად.



ჯარიმა უჟანგავი ფოლადის ბადის ფირფიტა მიიღება ჰაერის მოცულობის უზრუნველსაყოფად და
ძალიან პატარა გატეხილი ფოთლების ამოსაღებად.



დიდი ჰაერის მოცულობის ვაკუუმური ღერძული ნაკადის ვენტილატორი, ჰაერის დიდი
მოცულობით, უზრუნველყოფს ცხელი ჰაერის აფეთქებას მთელს გახრწნილ ღრუში,
რეგულირებადი სიჩქარით და სტაბილური მუშაობით ხმაურის გარეშე.

   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-6CWD-580
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


