
   აღწერილობა    

ამ ტიპის ჩაის ფიქსაციის შემწვარი მანქანა შესაფერისია სხვადასხვა სახის ჩაის
დასაფიქსირებლად და გასაშრობად. ერთი მანქანა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორი მიზნით. ამ
აპარატის დამუშავების შემდეგ, ჩაის ფოთლებს აქვთ ნათელი ფერები, მდიდარი არომატი და
მჭიდრო.
ეს მანქანა იყენებს ხის ნახშირის გათბობას, რომელსაც შეუძლია აირჩიოს ხის ქვანახშირი ან
გრანულების საწვავი გათბობისთვის. 
მასალის ღირებულება დაბალია და ადვილად მოსაპოვებელი. ეს შესაფერისია ჩაის ბაღებში
შორეულ ადგილებში. 6 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტით, ტემპერატურა სტაბილურია და მცირეა
სითბოს დაკარგვა. ერთიანი, იგივე ხარისხის, უფრო სურნელოვანი!

   განაცხადი    

ჩაის შემწვარი საშრობი მანქანა  შესაფერისია შავი / მწვანე / ოოლონგის / თეთრი / მუქი /
მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის
საჭირო სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  ფიქსაციის დრო  გაშრობის დრო
 Შავი ჩაი  /  15-30 წუთი

 Მწვანე ჩაი  4-6 წუთი 15-30 წუთი
 Ულუნის ჩაი  4-6 წუთი 15-30 წუთი

 Მცენარეული ჩაი  4-6 წუთი 15-30 წუთი

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

   სპეციფიკაცია    

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine
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ჩაის შემწვარი საშრობი აპარატის  სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CSTP-CM90
განზომილება 2100 × 1100 × 1840 მმ

Ვოლტაჟი 220V / 380V
ბარაბნის შიდა დიამეტრი 900 მმ

ბარაბნის შიდა სიგრძე 1000 მმ

წამყვანი ძრავა
Ძალა 0.75 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 220V / 380V

გამონაბოლქვი ძრავა
Ძალა 0.18 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 220V / 380V

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine


აფეთქების ძრავა
Ძალა 0.15 კვტ

სიჩქარე 2800 rpm
Ვოლტაჟი 220 ვ

დასარტყამი სიჩქარე 5-37 rpm
გათბობის ტიპი ხე / ქვანახშირი
ეფექტურობა 80 კგ / სთ

ჩაის შემწვარ ყველა საშრობი აპარატის სპეციფიკაცია

მოდელი 6CSTP-CM90 6CSTP-CM110
დრამის დიამეტრი 90 სმ 110 სმ

დრამის სიგრძე 100 სმ 100 სმ
ტევადობა 80 კგ / სთ 100 კგ / სთ

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

   ფოტოები    
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   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-6CSTP-CM90
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


