
*** AÇIKLAMA ***  

DL-6CHZ-36 Çay Kurutucu Ekipmanı 2 tepsi rafına sahiptir, her rafta 18 katman vardır, toplam
36 adet tepsiye sahiptir, 34m² kurutma alanı, elektrikli ısıtma teli ile ısıtma, toplam güç 36kw,
maksimum sıcaklık 180 ℃ olabilir.

Elektrikli ısıtmalı kurutucu dış ortamdan, mevsimden, iklimden vb. etkilenmediğinden ve
sürekli olarak birkaç saat çalışabilir ve malzemelerin kalitesini, rengini, görünümünü,
kokusunu iyi garanti edebilir ve kurutma gereksinimlerini karşılayabilir. çeşitli farklı
malzemeler, çay Kurutma işleminin kurutma etkisine ek olarak, deniz ürünleri, et, meyve ve
sebzeler, tohumlar, otlar ve tahıllara
da uygulanabilir. Eşsiz hava kanalı ve döner kurutma tasarımı nedeniyle, bizim makineler
diğer şirketlerin kurutucularından %30 daha verimli!

*** 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. Çift kapılı tip çay kurutma makinesi, sektörde kapıyı açmak ve kapatmak için daha uygun,
dayanıklı ve daha iyi sızdırmaz olan konteyner kapı tokası yapısını benimseyen ilk.

*** UYGULAMA ***  

Çay Kurutucu Ekipmanları  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.

*** ÖZELLİK ***  

Çay Kurutma Kurutucu  spesifikasyon listesi:

modeli DL-6CHZ-34
Boyut 2600 × 1800 × 2900mm

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


Gerilim 380/50V/Hz
Isıtma elemanı Elektrikli ısıtma teli

Toplam ısıtma gücü 36 KW
Isıtma elemanı grubu 6 Grup

Motor fanı
Güç 3 KW
Hız 1400 rpm

anma gerilimi 380V

Döner motor paleti
Güç 80W
Hız 1250 rpm

anma gerilimi 220V
Palet dönme hızı 6 rpm

palet tipi Yuvarlak
Kurutma paleti çapı 110 cm
Etkili kurutma alanı 34 m2

Kurutma paleti sayısı 36 adet
Parti başına kapasite 100-170 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 102-170 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

*** FOTOĞRAFLAR
***  
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   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-34
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


