
   TANIM    

Çay Yaprakları Yoğurma Makinesi ağırlıklı çay yapraklarının büküm çalışmaları için kullanılır.
Büküm makinesinin işlevi, farklı çay yaprakları için farklıdır.
Yuvarlama makinesinin çay ile temas eden kısımları, çayın temiz ve hijyenik olması için
paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Destek parçası, makinenin sorunsuz çalışmasını sağlamak için güçlü bir yük taşıma
kapasitesine sahip yüksek mukavemetli alaşımlı çelikten yapılmıştır. 
Hassas bir şekilde tasarlanmış çelik çubuk, çubuk oluşturma sürecinde yapraklara zarar
vermeden çay şeklini daha sıkı hale getirebilir. Kaliteli çay için olmazsa olmaz ekipmanlardan
biridir.
Bakır haddeleme çubukları ve bakır haddeleme makinesi sağlayabiliriz, ihtiyacınız olursa
bizimle iletişime geçin.

   AVANTAJ    

1. Disk, diş çubuğu, namlu ve kapak paslanmaz çelikten yapılmıştır;
2. Tek kollu basınç kaldırma, kullanımı kolay ve kompakt;
3. Kürek ve kova açısının profesyonel tasarımı, çayın şekillendirme hızını daha hızlı hale
getirir;
4. Aşıkların yükseklik tasarımı, tek seferlik bir kalıpla oluşturulur, böylece şeritlerin yüksekliği
ve açısı tek tip olur, böylece çay şeritleri daha kompakt ve güzel olur.

   PARÇALARINA
AYRIŞTIRILMIŞ
GÖRÜNÜM   
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① enine kol ⑧ Destek sütunu
② varil kapağı ⑨ yuvarlanan disk
③ Paslanmaz çelik Tambur ⑩ el çarkı
④ Krank ⑪ Destek çerçevesi
⑤ İletim kutusu ⑫ Çay boşaltma kolu
⑥ şanzıman kayışı ⑬ Çay çıkışı
⑦ Motor sürmek ⑭ Destek ayağı

 

   UYGULAMA    

Çay Yaprakları Yoğurma Makinesi  siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için
uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.
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 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Siyah çay  30-90 dakika
 Yeşil çay  4-6 dakika

 Oolong çayı  4-6 dakika
 Bitki çayı  4-6 dakika

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

   ŞARTNAME    

Çay Yoğurma Ekipmanları spesifikasyon listesi:

modeli DL-6CRT-25
Boyut 720*640*945mm

Giriş gerilimi 220V / 50Hz
Çay diski çapı 485 mm

namlu çapı 250 mm
namlu yüksekliği 180 mm

eşleşen motor
Güç 0,37 kW
Hız 1400 dev/dak

anma gerilimi 220V
varil hızı 42 devir/dakika
Ağırlık 70 Kg

Zaman başına maksimum kapasite 3 kg / zaman
Yeşil çay kapasitesi 3-30 kg/saat
Siyah çay kapasitesi 3-6 kg/saat

Tüm Çay Yoğurma Makinesinin özellikleri .

modeli Namlu Çapı Namlu Yüksekliği Kapasite
6CRT-25 25 cm 18 cm 3 kg / parti
6CRT-30 30 cm 21 cm 5 kg / parti
6CRT-35 35 cm 26 cm 8 kg / parti
6CRT-40 40 cm 25 cm 11 kg / parti
6CRT-45 45 cm 28 cm 15 kg / parti
6CRT-50 50 cm 28 cm 20 kg / parti
6CRT-55 55 cm 40 cm 35 kg / parti
6CRT-65 65 cm 48 cm 60 kg / parti

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   DETAYLAR    
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DL-6CRT-25 çay haddeleme makinesi tambur çapı 25cm, yükseklik 18cm, parti başına
yaklaşık 3kg koyabilir, yeşil çay işleme için, kapasite saatte 3-30kg, siyah çay işleme için
kapasite saatte 3-6 kg\'dır.

 



Yuvarlanma tamburu, yuvarlanma diski ve yuvarlanma çubuğunun tümü, hijyenik ve çevre
dostu olan paslanmaz çelikten yapılmıştır.

 



Yuvarlanma diski ve yuvarlanma çubuğu eğim açısının benzersiz tasarımı, hızı diğer şirketlere
kıyasla %30 oranında artırılmıştır.

 



Küçük ve orta haddeleme makinesinin kapağının benzersiz tasarımı, şerit tipi çay oranını
iyileştirmek için döndürülebilir.

   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-6CRT-25
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


