
   TANIM    

Bu tür çay sabitleme kavurma makinesi , çeşitli çay türlerinin sabitlenmesi ve kurutulması
için uygundur. Bir makine iki amaç için kullanılabilir. Bu makine tarafından işlendikten sonra
çay yaprakları parlak renklere, zengin aromalara ve sıkılığa sahiptir.
Bu makine, ısıtma için odun kömürü veya pelet yakıtı seçebilen odun kömürü ısıtmasını
kullanır. 
Malzeme maliyeti düşüktür ve elde edilmesi kolaydır. Uzak bölgelerdeki çay bahçelerinde
kullanıma uygundur. 6 mm kalınlığında çelik levha ile sıcaklık sabittir ve ısı kaybı azdır.
Üniforma, aynı kalite, daha fazla koku!

   UYGULAMA    

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

 Çay Türü  Fiksasyon Süresi  Kuruma zamanı
 Siyah çay  /  15-30 Dakika
 Yeşil çay  4-6 Dakika 15-30 Dakika

 Oolong çayı  4-6 Dakika 15-30 Dakika
 Bitki çayı  4-6 Dakika 15-30 Dakika

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

   ŞARTNAME    
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Çay Kavurma Kurutma Makinesi  teknik özellik listesi:

modeli DL-6CSTP-CM90
Boyut 2100 × 1100 × 1840 mm

Gerilim 220V / 380V
İç tambur çapı 900 mm

İç tambur uzunluğu 1000 mm

Motor sürmek
Güç 0.75 kw
Hız 1400 rpm

Gerilim 220V / 380V

egzoz motoru
Güç 0.18 kw
Hız 1400 rpm

Gerilim 220V / 380V
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Fan motoru
Güç 0.15 kw
Hız 2800 rpm

Gerilim 220V
Davul hızı 5-37 rpm
Isıtma tipi Odun / Kömür
Yeterlik 80 kg / saat

Tüm Çay Kavurma Kurutma Makinesinin Özellikleri

modeli 6CSTP-CM90 6CSTP-CM110
Tambur Çapı 90 cm 110 cm

Tambur Uzunluğu 100 cm 100 cm
Kapasite 80 kg / saat 100 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-6CSTP-CM90
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


