
   TANIM    

Bu Döner Çay Kurutma Makinesi  16 elek tepsisine sahiptir, her tepsinin çapı 90 cm, toplam
kurutma alanı 10m²\'dir. Parti başına 27-36 kg yaş çay işleyebilir.
Makineyi tamamen kaplayan, ısının boşa gitmemesi ve %30 enerji tasarrufu sağlanması için 3
cm kalınlığında, çevre dostu, yüksek sıcaklığa dayanıklı, ısıya dayanıklı yeni tip bir yalıtım
malzemesidir. Kapı, sıcak havanın kaçmasını önlemek için makinenin kapısını kapatabilen
yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik kauçuk şeritlerle kaplanmıştır.

Yüksek mukavemetli çelik menteşeler ve kapı kolları kullanılarak makinenin kullanım ömrü
diğer firmalara göre %40 arttırılmıştır, Kurutma makinesinde paslanmaz çelik elek tepsilerinin
kullanılması zararlı madde üretmez, çay üretiminin temizliğini sağlar.

   AVANTAJ    

1. Döner kurutma tasarımı, çay yaprakları eşit şekilde ısıtılır ve daha çabuk kurur.

2. Tüm makinenin %50\'sinden fazlası modüler tasarım, toplu siparişler için daha kısa üretim
süresi ve parçaların daha kolay değiştirilmesini benimser.

3. Patentli hava kanalı tasarımı, her bir elek tepsisinin alt kısmının havaya girmesine izin
verir, bu da çaydaki nemi hızla giderir ve kurutma verimliliğini artırır.

4. Güçlü egzoz havası olan makine, hızlı bir nem egzoz çıkışına sahiptir ve nemin daha hızlı
tahliye edilmesini sağlamak ve üretim verimliliğini artırmak için kurutma başlangıcında hava
çıkışı açılır.

   UYGULAMA    

Küçük Çay Kurutma Makinesi  siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için
uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Hava sıcaklığı  Çalışma zamanı
 Siyah çay  80-120 ℃  20-60 Dakika
 Yeşil çay  80-120 ℃  20-60 Dakika

 Beyaz çay  80-120 ℃  20-60 Dakika
 Oolong çayı  80-120 ℃  20-60 Dakika

 Bitki çayı  80-120 ℃  20-60 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre
belirlenecektir.

   ŞARTNAME    

Çay Kurutma Makinesi teknik özellik listesi:

modeli DL-6CHZ-9B
Boyut 1420 × 1100 × 2190 mm

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine


Gerilim 380V 50HZ
Isıtma elemanı Elektrikli ısıtma teli

Toplam ısıtma gücü 13,5 KW
Isıtma elemanı grubu 1 Grup

Motor fanı
Güç 0.18 KW
Hız 1400 rpm

anma gerilimi 220V

Döner motor paleti
Güç 15W
Hız 1250 rpm

anma gerilimi 220V
Palet dönme hızı 6 rpm

palet tipi Yuvarlak
Etkili kurutma alanı 10.1 m 2

Kurutma paleti sayısı 16
Parti başına kapasite 27-36 kg / zaman

Tüm Ortodoks Çay Kurutma Makinesi Özellikleri .

modeli 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
Tepsi Miktarı 10 parça 14 adet 16 adet 16 adet 36 adet
Tepsi Çapı 50 cm 70 cm 90 cm 110 cm 110 cm

Kurutma Alanı 2 m 2 5 m 2 9 m 2 14 m 2 34 m 2

Kapasite 6-8 kg 15-20 kg 27-36 kg 42-56 kg 102-136 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   FOTOĞRAFLAR 
  

https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine










   İLETİŞİM    

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime
geçin.

↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHZ-9B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle
yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓


