
   TANIM    

İğneli çay şekillendirme makinesi esas olarak iğne şeklindeki düz çubuk şeklindeki çayın
üretimi için kullanılır. Fiksasyon çayı sürecinde, çay şekillendirilir ve uzun çubuk şeklindeki
iğne şeklinde çay haline getirilir.
Tencere tam paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Yüksek hassasiyetli işlemeden sonra, üretilen
çay yaprakları şekli, iğne şeklinde, güzel renkli ve lezzet bakımından dolu gibi tam ve düzdür.
Üst düzey bar çayı üretmek için gerekli ekipman!

   AVANTAJ    

1. Bu makine, şerit diş çayı için uygundur;
2. Tüm paslanmaz çelik çubukların kullanımı, tencere şekli titizlikle test edildi ve daha sonra
kalıp şekillendirme sabitlendi, çay yaprakları belirlendi, yuvarlak, dolu, iğne gibi düz;
3.Bir bakışta gelişmiş entegre devrelerin kullanımı, zaman, sıcaklık, salınım hızı kontrolü.

   UYGULAMA    

Şerit İğne Çay Tarak Makinası  siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için
uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Siyah çay  5-10 Dakika
 Yeşil çay  5-10 Dakika
 Beyaz çay  5-10 Dakika
 Oolong çayı  5-10 Dakika
 Bitki çayı  5-10 Dakika

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

   ŞARTNAME    

İğneli Çay Tarak Makinesi  teknik özellik listesi:

modeli DL-6CLT-8012
Boyut 1600 × 1020 × 870 mm
Voltaj 380/50V/Hz

Isıtma elemanı Elektrikli ısıtma teli
Toplam ısıtma gücü 24 KW

Isıtma elemanı grubu 8 Grup

salıncak motoru
Güç 1.1 KW
Hız 1400 rpm

Voltaj 380V
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Fan motoru
Güç 120W
Hız 2200 rpm

Voltaj 220V
ileri geri sallanma hızı 5-35 rpm

Taraklama oluğu boyutu 10 × 800 mm
Taraklama oluğu miktarı 12
Zaman başına verimlilik 24 kg/saat

Tüm İğne Şeridi Çay Şekillendirme Makinesinin Özellikleri .

modeli oluk Miktarı Isıtma Tipi Kapasite
DL-6CLT-8005 5 adet Elektrik 10 kg / saat
DL-6CLT-8007 7 adet Elektrik 14 kg / saat
DL-6CLT-8010 10 parça Elektrik 20 kg / saat
DL-6CLT-8012 12 adet Elektrik 24 kg/saat
DL-6CLT-8016 16 adet Elektrik 33 kg / saat
DL-6CLT-8018 18 parça Elektrik 37 kg / saat

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-6CLT-8012
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


