
   აღწერა    

ნემსის ტიპის ჩაის ფორმირების მანქანა ძირითადად გამოიყენება ნემსის ფორმის სწორი ჯოხის
ფორმის ჩაის დასამზადებლად. ფიქსაციის ჩაის პროცესში ჩაის აყალიბებენ და ამზადებენ გრძელ
ჯოხის ფორმის ნემსისებრ ჩაის.
ქოთანი დამზადებულია სრული უჟანგავი ფოლადისგან. მაღალი სიზუსტით დამუშავების შემდეგ,
ჩაის ფოთლების ფორმა არის სრული და სწორი, როგორიცაა ნემსის ფორმის, ლამაზი ფერის და
სავსე არომატით. ეს არის აუცილებელი მოწყობილობა მაღალი დონის ბარის ჩაის
წარმოებისთვის!

   უპირატესობა    

1. ეს მანქანა განკუთვნილია ზოლიანი კბილის ჩაისთვის;
2. ყველა უჟანგავი ფოლადის ზოლის გამოყენება, ქოთნის ფორმა მკაცრად გამოცდილია და
შემდეგ დაფიქსირდა ყალიბის ფორმირება, ჩაის ფოთლები განისაზღვრება, მრგვალი, სავსე,
ნემსივით სწორი;
3. მოწინავე ინტეგრირებული სქემების გამოყენება, დრო, ტემპერატურა, სვინგის სიჩქარის
კონტროლი, ერთი შეხედვით.

   აპლიკაცია    

ზოლიანი ნემსის ჩაის  დასამუშავებელი მანქანა განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი /
მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა
ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

 ჩაის სახეობა  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  5-10 წუთი
 Მწვანე ჩაი  5-10 წუთი
 თეთრი ჩაი  5-10 წუთი
 Ულუნის ჩაი  5-10 წუთი
 Მცენარეული ჩაი  5-10 წუთი

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

   სპეციფიკაცია    

Needle Tea Carding Machine  სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CLT-8012
განზომილება 1600 × 1020 × 870 მმ

Ვოლტაჟი 380/50 ვ/ჰც
გამათბობელი ელემენტი ელექტრო გათბობის მავთული

მთლიანი გათბობის სიმძლავრე 24 კვტ
გათბობის ელემენტების ჯგუფი 8 ჯგუფი
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სვინგის ძრავა
Ძალა 1.1 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 380 ვ

ვენტილატორის
ძრავა

Ძალა 120 ვტ
სიჩქარე 2200 rpm

Ვოლტაჟი 220 ვ
ორმხრივი რხევის სიჩქარე 5-35 rpm

კარდინგის ღარის ზომა 10 × 800 მმ
კარდინგ ღარის რაოდენობა 12

ეფექტურობა დროში 24 კგ/სთ

ყველა ნემსის ზოლის ჩაის ჩამოყალიბების აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი Groove რაოდენობა გათბობის ტიპი ტევადობა
DL-6CLT-8005 5 ც ელექტრო 10 კგ/სთ
DL-6CLT-8007 7 ც ელექტრო 14 კგ/სთ
DL-6CLT-8010 10 ც ელექტრო 20 კგ/სთ
DL-6CLT-8012 12 ც ელექტრო 24 კგ/სთ
DL-6CLT-8016 16 ც ელექტრო 33 კგ/სთ
DL-6CLT-8018 18 ნაწილი ელექტრო 37 კგ/სთ

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

   ფოტოები    
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   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-6CLT-8012
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


