
   აღწერილობა    

ელექტროსტატიკური სუფთა არის ახალი დაპატენტებული პროდუქტი ჩვენი კომპანია.
ელექტროსტატიკური ჩაის ESP სუფთა sorter ადსორბციული მიერ გამომუშავებული 4-10
ელექტროსტატიკური ლილვაკები ექსტრაქტები მინარევებისაგან ჩაი, როგორიცაა თმის, ცოცხი
ჯაგარი, ჩაის fluff ნაცარი, thatch, ნაქსოვი ჩანთა აბრეშუმის, პლასტიკური scraps, რკინის filings,
და ა.შ.

   უპირატესობა    

მინარევების მოცილების მაჩვენებელი 90%-ზე მეტია, ხოლო პროდუქტიულობა 300-400 კგ
საათში, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მინარევების მოცილების პროცესის ეფექტურობას და
მნიშვნელოვნად ამცირებს შრომის რაოდენობას.
მანქანა აღჭურვილია სხვადასხვა სპეციფიკაციის ეკრანებით და შეუძლია ჩაატაროს სკრინინგის
ოპერაციები ერთდროულად, ჩაასხას ჩაის ნამსხვრევები და ჩაის მტვერი.
მას აქვს ჩაის ერთგვაროვანი გამოყოფის უპირატესობა, მინარევების მოცილების მაღალი
მაჩვენებელი, კომპაქტური სტრუქტურა, საიმედოობა და გამძლეობა და მარტივი მოვლა. ეს არის
ძლიერი გარანტი აღჭურვილობა ჩაის სუფთა ხარისხისთვის.

   განაცხადი    

ჩაის ESP ელექტროსტატიკური მტვრის მოცილება გამწმენდი მანქანა  შესაფერისია შავი / მწვანე /
ოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ჩაის
წარმოებისათვის საჭირო სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  /
 Მწვანე ჩაი  /
 თეთრი ჩაი  /
 Ულუნის ჩაი  /
 Მცენარეული ჩაი  /

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

   სპეციფიკაცია    

ჩაის ESP ელექტროსტატიკური მტვრის მოცილება გამწმენდი მანქანა სპეციფიკაციის სია:

https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html
https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html
https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html


მოდელი DL-6CJZ-135-6B
ზომა 7245 * 2025 * 1885 მმ
Ძალა 2.77 კვტ

როლიკერის სიგრძე 1350 მმ
როლიკებით რაოდენობა 6 ცალი

შეფასება %92%
ტევადობა 00400

ჩაის ყველა ელექტროსტატიკური გამწმენდის სპეციფიკაცია .

მოდელი DL-6CJZ-99-6B DL-6CJZ-135-8B DL-6CJZ-135-10B
ზომა 7245 * 1665 * 1885 წ 7955 * 2025 * 1885 წ 9070 * 2025 * 1885 წ
Ძალა 2.42 კვტ 2.97 კვტ 2.97 კვტ

როლიკერის სიგრძე 990 მმ 1350 მმ 1350 მმ

https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html
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როლიკებით რაოდენობა 6 ცალი 8 ცალი 10 ცალი
შეფასება %92% 95% 95%
ტევადობა 00300 კგ 00400 კგ 00400 კგ

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

   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-6CJZ-135-6B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


