
აღწერა  

ეს გაზი heating Tea Roasting Pot ძლიერ ბაძავს ჩაის ხელით შეწვის პროცესს; ინდუსტრიის
პირველ ქვაბს შეუძლია ბრუნოს 360 გრადუსით, ჩაი თბება მკვდარი კუთხეების გარეშე და
ფიქსაცია უფრო ერთგვაროვანია.
ჩვენ ვართ პირველი კომპანია ინდუსტრიაში, რომელმაც დაამონტაჟა ცხელი ჰაერის მილები
ქოთნის კორპუსზე. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თუ არა ცხელი ჰაერის აფეთქება მანქანაში. ცხელ
ჰაერს შეუძლია სწრაფად ამოიღოს წყლის ორთქლი ქოთნიდან, რათა თავიდან აიცილოს ჩაის
ჩაყრა და ჩაის ხარისხზე ზემოქმედება.
ამ აპარატისგან დამზადებულ ჩაის თითქმის ისეთივე გემო აქვს, როგორც გამოცდილი
მასწავლებლის ჩაის. თუ გსურთ მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოება, ამ აპარატს შეუძლია
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს თქვენი ჩაის ხარისხი.
ეს მანქანა იყენებს გაზის გათბობას, ენერგიის დაზოგვას და გარემოს დაცვას, ხოლო ფოლადის
ფირფიტის სისქე არის 6 მმ. ჩაის ხარისხი თანაბარია, რაც სრულიად ახლოსაა ხელით
წარმოებულ ჩაის. ეს არის იდეალური მანქანა მაღალი ხარისხის ჩაის დასამზადებლად!

უპირატესობა  

1. T- ფორმის წვის სახანძრო ოცეული, რომელიც ფარავს ჩაის ფიქსაციის ლულს, წვის არე 100%-
მდე.
2. ბოლოში არის სამი სარქველი, რომელიც შეიძლება ხელით აანთოს დენის გათიშვის
შემთხვევაში, ამიტომ ჩაის ფურცლები არ იხარჯება.
3. ელექტრომაგნიტური სარქვლის ავტომატური დიზაინი, გათბობა ავტომატურად იწყება და
ჩერდება, ელექტრომაგნიტური სარქველი ავტომატურად იხურება, როდესაც ტემპერატურა
მიაღწევს დადგენილ ტემპერატურას და მანქანა აჩერებს გათბობას. როდესაც ტემპერატურა
დადგენილ ტემპერატურაზე დაბალია, ელექტრომაგნიტური სარქველი იხსნება და მანქანა
ხელახლა ათბობს, რაც საწვავს დაზოგავს.
4. შეინარჩუნეთ მუდმივი წვის ალის წვის ხელმძღვანელის დიზაინი, შეინახეთ მუდმივი წვის ალი
აალების წარმატებით დასრულების შემდეგ, ხელახლა აანთეთ მუდმივი წვის ალისაგან,
შეამცირეთ ანთების ნემსისა და აალების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ მომსახურების ვადა.

აპლიკაცია  

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

ჩაის სახეობა Სამუშაო დრო
Მწვანე ჩაი 15-20 წუთი
Ულუნის ჩაი 15-20 წუთი

Მცენარეული ჩაი 15-20 წუთი

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

სპეციფიკაცია  

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


Gas Heating Tea Roasting Pot სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CSTG-100
განზომილება 1300×1780×1550 მმ

Ვოლტაჟი 220/50 ვ/ჰც
ქოთნის შიდა დიამეტრი 1000 მმ
ქოთნის შიდა სიღრმე 950 მმ

წამყვანი ძრავა
Ძალა 0,5 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 220 ვ

ქოთნის სიჩქარე 5-37 rpm
გათბობის ტიპი Gas
ეფექტურობა 20 კგ / პარტია

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

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-6CSTG-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


