
*** აღწერილობა
***  

ჩაის ფრაგმენტების გამანადგურებელი მანქანა ძირითადად გამოიყენება ჩაის შემდგომ
დამუშავებაში. მზა ჩაი დაჭერით პატარა ნაჭრებად დაახლოებით 1-3 მმ, რაც მოსახერხებელია
გასაყიდად ჩაის პაკეტებში შესაფუთად.
არა მხოლოდ ჩაის ფოთლების გახეხვა, არამედ მცენარეების ფოთლების გახეხვა, როგორიცაა
მწვანილი, პიტნა, ლოტოსის ფოთლები და ა. მაღალი სიმტკიცის შენადნობის ფოლადის
გამოყენება, როგორც სახეხი როლიკერი და ჩაის ფხვნილის ზომა შეიძლება მორგებული იყოს,
რაც იდეალური დამხმარე მოწყობილობაა ჩაის ჩანთების დასამზადებლად.

თითოეულ კბილს შორის მანძილია 4 მმ, 6 მმ, 8 მმ, 10 მმ და 12 მმ, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ
სხვადასხვა კბილების როლიკერი თქვენი საჭიროებების შესაბამისად

*** უპირატესობა
***  

1. გამოიყენეთ მაღალი სიმტკიცის შენადნობის ფოლადი, როგორც სახეხი, რომელიც უფრო
გამძლეა.
2. ჩაის ფრაგმენტების რეგულირებადი ზომა და წვრილმანი.
3. გონივრული განლაგება, ჩაის უფრო ერთგვაროვანი ფხვნილი.
4. მას შეუძლია არა მხოლოდ ჩაის ჩახშობა, არამედ მშრალი პიტნის, გამხმარი ყვავილების და
სხვა მასალის დამუშავება.

*** განაცხადი ***  

ჩაის გამანადგურებელი მანქანა შესაფერისია ყველა სახის ჩაის დასამუშავებლად და ფხვნილის
და ჩაის ფრაგმენტის ჩაის პაკეტებში შეფუთვა, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის
წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  გახეხვის ზომა
 Შავი ჩაი  1-12 მმ

 Მწვანე ჩაი  1-12 მმ
 თეთრი ჩაი  1-12 მმ
 Ულუნის ჩაი  1-12 მმ

 Მცენარეული ჩაი  1-12 მმ

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

*** სპეციფიკა ***  

ჩაის გამანადგურებელი გამანადგურებელი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CCQ-63
განზომილება 780 * 1000 * 1270 მმ

Შემომავალი ძაბვა 380V / 50HZ

https://www.delijx.com/product/tea-fragment-crushing-shredding-machine-tea-leaf-crusher-for-packing-tea-bag-dl-6ccq-63-tea-leaves-shredder-machine-china-supplier-manufacturer
https://www.delijx.com/product/tea-fragment-crushing-shredding-machine-tea-leaf-crusher-for-packing-tea-bag-dl-6ccq-63-tea-leaves-shredder-machine-china-supplier-manufacturer
https://www.delijx.com/product/tea-fragment-crushing-shredding-machine-tea-leaf-crusher-for-packing-tea-bag-dl-6ccq-63-tea-leaves-shredder-machine-china-supplier-manufacturer


ჭრის როლიკერის დიამეტრი 96 მმ
როლიკერის სიგრძის მოჭრა 630 მმ

როლიკებისა და დანის მანძილი 0.3 მმ
როლიკერის სიჩქარის მოჭრა 260 rpm

ძრავის სიმძლავრე 0.75 კვტ
სიმძლავრე 300 კგ / სთ

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-6CCQ-63
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


