
TANIM

Çay haddeleme makinesi, siyah çay, yeşil çay ve oolong çayı gibi çayların çoğu için
kullanılabilir, yeşil çay için (fermente edilmemiş) esas olarak şerit tipini şekillendirmek için
kullanılır, siyah çay için (fermente çay) esas olarak yok etmek için kullanılır taze çay
yapraklarının hücreleri, böylece çaydaki meyve suyu dışarı akabilir ve sonraki fermantasyonu
kolaylaştırabilir.

Çay silindiri makinesinin dış kuvveti ile çay yaprağının suyu taşar, çay hücreleri zarar görür,
taze çay yaprağı bükülür ve şerit şeklinde kıvrılır, taze çay yapraklarındaki meyve suyu sıkılır.
Demlenirken, tadı daha güçlü, çay çorbasının rengi daha parlak ve çayın kalitesi daha iyi.

AVANTAJ

1. Türbin sonsuz dişli kutusu tasarımı, yavaşlama kararlı ve dayanıklıdır.
2. Alt boşaltma kolu tasarımı, kolu hafifçe itin, çay kolayca düşebilir.
3. Yuvarlanan namlunun yükseltilmiş tasarımı, çay yapraklarının düşmesini önleyebilir.
4. Makinenin destekleyici kısmı, güçlü ve dayanıklı olan dökme demirden yapılmıştır.
5. Yuvarlanma çubuğunun yayı onlarca yıldır geliştirildi ve en uygun tasarım elde edildi. Şerit
tipi olan çay yapraklarının verimi %30 oranında arttırılmıştır.

PARÇALARINA
AYRIŞTIRILMIŞ
GÖRÜNÜM



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

BAŞVURU

Tea Rolling Table Machine siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayının işlenmesi için
uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


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

Tea Rolling Table Machine şartname listesi:

modeliiii DL-6CRT-65T
Boyut 1490*1390*1620 mm

Giriş gerilimi 380V / 50Hz
Çay diski çapı 1210 mm

namlu çapı 650 mm
namlu yüksekliği 480 mm

eşleşen motor
Güç 4 kW
Hız 1400 devir/dakika

anma gerilimi 380V
namlu hızı 44 dev/dak

Ağırlık 495Kg
Parti başına maksimum kapasite 60 kg/parti

Yeşil çay kapasitesi 60-600 kg/saat
Siyah çay kapasitesi 60-120 kg/saat

Malzemeler Pirinç / Bakır

Tüm özellikleri Tea Rolling Table Machine.

Model 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

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine
https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


Her makinenin en kaliteli çayı yapabilmesini sağlamak için her makinenin hadde namlusu ile
hadde diski arasındaki mesafe farklıdır.



Makinenin destekleyici kısmı, güçlü ve dayanıklı olan dökme demirden yapılmıştır.



Çift kollar, güçlü bir taşıma kapasitesine ve istikrarlı bir çalışmaya sahip olan çift kollu bir açık
kapak yapısını benimser.



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

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-65T
https://m.me/Shayehuangteamachinery

