
   TANIM    

Çay karıştırma ve tatlandırma makinesi esas olarak CTC çayı, bitki çayı, geleneksel çay,
harmanlanmış çay vb.\'nin karıştırma ve harmanlama işlemleri için kullanılır. Aynı zamanda, iç
malzemeleri büyük ölçüde karıştırabilen makineye atomize sıvı püskürtebilir.
Makine, farklı malzemeler için farklı karıştırma standartlarını karşılamak için zamanlamalı
püskürtme işlevi ve aralıklı püskürtme işlevi ile ayarlanabilir.
Zaman kontrol fonksiyonu ve kapak sızdırmazlık fonksiyonu ile içi toz malzeme olsa bile dışarı
sızmaz ve çevre kirliliğine neden olmaz.
Artık basınç kurtarma cihazı, püskürtmeyi durdurduktan hemen sonra püskürtmeyi
durdurmak için kullanılır ve aşırı püskürtmeyi önlemek için kalan basınç otomatik olarak su
deposuna geri döner.

   AVANTAJ    

1. Tozlu malzemelerin kaçmasını önlemek için kapının sızdırmazlığını sağlamak için
elektromanyetik kapı durdurucu;
2. Tüm makine, sağlam ve dayanıklı olan 304 gıda sınıfı paslanmaz çelikten yapılmıştır;
3. Estetiği artıran, tam kapalı bir yapı benimsemek;
4. Suyla yıkama işlevi, temizlik ve bakımı kolaylaştırmak için kullanılabilir;
5. Altta, suyun doğrudan yere akmasını önlemek için bir su toplama işlevi vardır;
6. Zamanlama fonksiyonu ile süre dolduğunda otomatik olarak alarm verir.

   UYGULAMA    

Çay püskürtücü karıştırıcı , siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için
uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Siyah çay  2-10 Dakika
 Yeşil çay  2-10 Dakika
 Beyaz çay  2-10 Dakika
 Oolong çayı  2-10 Dakika
 CTC Çayı  2-10 Dakika
 Bitki çayı  2-10 Dakika

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

   ŞARTNAME    

Çay püskürtücü blender karıştırıcı  özellikleri listesi:

https://tr.delijx.com/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://tr.delijx.com/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://tr.delijx.com/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html


modeli DL-6CJB-300
Boy 115 × 110 × 150cm

Gerilim 220V 50 / 60HZ
Toplam güç 1500W
Tambur Çapı 60cm

Tambur Uzunluğu 60cm

Motor sürmek
Gerilim 220V 50 / 60HZ

Güç 1.1kw
Hız 1400rpm

Hız regülasyonu VFD kontrolü
Sprey fonksiyonu Evet

Malzemeler SS 304
Etkili Karıştırma Hacmi 0,3 m³



Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   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-6CJB-300
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


