
   TANIM    

Elektrikli pişirme kafesinin ana işlevi, karbon pişirme kafesini değiştirerek çayın kurutulmasını
daha hassas ve kontrol edilebilir hale getirmektir.
Daha önce, çayın kurutulması ve kavrulması esas olarak kömür yakılarak işlendi, ancak
kömür kavurma sıcaklığı kontrol edilemez ve yapılan çayın kalitesi farklıdır. Elektrifikasyonun
gelişmesi nedeniyle, şimdi kurutma için elektrikli pişirme kafesleri yaygın olarak
kullanılmaktadır. 
Küçük çıkışı nedeniyle, bu makine küçük çay fabrikaları, çay dükkanları ve evler için çok
uygundur. Diğer gıda türlerini kurutmak için de kullanılabilir ve çok çeşitli uygulamalara
sahiptir.
Bu makine aynı zamanda kuru oolong çayı ve beyaz çay pişirmek için de kullanılabilir,
kokularını arttırır. Parfüm tütsü için de kullanılabilir.

   AVANTAJ    

1. Akıllı sabit sıcaklık sistemi kontrolü. İşlem basit ve hızlıdır, pişirme daha doğru ve daha
akıllıdır;
2. Geleneksel zanaat, el dokumacılığı. Benzersiz zanaat tasarımı, doğal moso bambu dokuma,
geleneksel el sanatlarını modern teknolojiyle birleştirir;
3. Daha kalın molibden disilisit ısıtma tüpü, tek tip ısıtma, kirlilik, güvenlik ve garanti yok;
3. Taban stabildir. Taban, kalıplama, düşük ağırlık merkezi, iyi stabilite, kaliteli, deforme
olması kolay değil, güçlü ve dayanıklı.

   UYGULAMA    

Çay pişirme tambur makinesi siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için
uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Siyah çay  30-60 Dakika
 Yeşil çay  30-60 Dakika
 Beyaz çay  30-60 Dakika
 Oolong çayı  30-60 Dakika
 Bitki çayı  30-60 Dakika

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

   ŞARTNAME    

Bambu davul manuel çay pişirme makinesi özellikleri listesi:

modeli DL-6CHBL-70
Kapasite ≤7500g

Sıcaklık Aralığı 30-150  ℃
Voltaj 160-230V



Güç 1800W
Boyut 72*72*62 cm

tambur boyutu 65*65*47 cm
Isıtma plakası çapı 60cm

Paket boyutu 74*74*64 cm
Ağırlık 20 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

 

modeli Kapasite Güç tambur 
çapı Ağırlık

DL-6CHBL-20 00500g 400W 20 santimetre 1.8 kg
DL-6CHBL-25 0001000g 400W 25cm 2,8 kg
DL-6CHBL-40 0002000g 900W 37cm 4,6 kg
DL-6CHBL-50 ≤2500g 1100W 50cm 8 kg
DL-6CHBL-60 0003000g 1200W 58cm 12 kg
DL-6CHBL-70 ≤7500g 1800W 65cm 20 kg

Tüm bambu davul çay pişirme makinesinin özellikleri.

   FOTOĞRAFLAR 
  



   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-6CHBL-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ Ayrıca altta iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Genellikle
yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓


