
   TANIM    

Oolong Çay Çalkalama Makinesi  , oolong çay üretim sürecinde önemli ekipmanlardan biridir.
Sallama kafesi, çevre dostu ve çay yapraklarına zarar vermeyen saf doğal üst katman
bambudan yapılmıştır. Çalkalama kafesi, yapraklardan düşen kalıntıları filtreleyebilen ve
temizleme rolü oynayabilen küçük deliklere sahiptir.
Makine, sallama hızını ayarlayabilen bir hız düzenleme cihazı ile donatılmıştır. Zaman kontrol
sistemi eklendi. Süre dolduğunda, otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. Çalıştırması
kolaydır ve zamandan ve emekten tasarruf sağlar. 

   AVANTAJ    

1. Davul, hijyenik ve çevre dostu olan bambu malzemeden yapılmıştır;
2. Elektromanyetik hız kontrol motorunu kullanarak, hız sabit ve dayanıklıdır;
3. Kullanımı kolay, elektronik zamanlama olabilir.

   UYGULAMA    

Oolong çay çalkalama tambur makinesi, oolong çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay
üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Oolong çayı  Toplam yaklaşık 1 saat

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

   ŞARTNAME    

DL- 6YQT -6015 oolong çay çalkalama tamburunun özellikleri .

modeli DL-6CYQT-6015
Giriş gerilimi 220V / 380V

Boyutlar (U * G * Y) 2100 × 800 × 1000 mm
silindir çapı 600 mm

silindir uzunluğu 1500 mm

Motor sürmek
güç 1,1 kW
hız 1400 dev / dak

anma gerilimi 380V
Silindirin çalışma hızı 0-30 dev / dak
Silindir malzemeleri Bambu

Kapasite 32 kg / zaman

Çay çalkalama tamburunun tüm özellikleri listesi .

modeli 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
Tambur Çapı 60 cm 80 cm 90 cm 90 cm

Tambur Uzunluğu 150 cm 120 cm 250 cm 250 cm

https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/product/oolong-tea-leaf-shaking-tossing-machine-oolong-tea-drum-dl-6cyqt-6015-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine


Davul Miktarı 1 parça 1 parça 1 parça 2 adet
Kapasite 32 kg 46 kg 120 kg 240 kg

Ayrıca oolong çay çalkalama tambur makinesini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz.

   DETAYLAR    

Yaylı kilitleme işlevine sahip bakır kilidin uygun tasarımı, bambu kapıyı hızlı bir şekilde açıp
kapatabilir.

 



Delikli bambu kapı, oolong çayı savurma adımı sırasında kırık çay yaprağı tozunu eleyebilir ve
çayın kalitesini artırabilir.

 



Çelik boru ve çelik halka takviye tasarımı, makine sorunsuz çalışır ve gövde titreşimi
küçüktür.

 



Zaman kontrol fonksiyonu ve ayarlanabilir hız ile entegre Çince ve İngilizce kontrol paneli,
yüksek kaliteli oolong çayı üretimi için gerekli ekipmandır.

   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-6CYQT-6015
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


