
   SỰ MIÊU TẢ    

Đây Mini Trà máy sấy Máy có 10 khay sàng, đường kính của mỗi khay là 50 cm, tổng diện tích
khô của 2.12m². Nó có thể chế biến 8 kg chè ướt mỗi mẻ.
Máy sấy quay sấy nóng bằng điện thông minh sử dụng bảng điều khiển tích hợp thông minh
thế hệ mới cho phép máy sấy nóng nhanh, kiểm soát nhiệt độ, không khí đều, độ ồn thấp
hơn, trà mất nước êm ái. 
Và màu sắc của lá trà vẫn không thay đổi. Hương thơm của trà đầy đặn và hình dạng không
bị vỡ.
Thiết kế sấy quay và thiết kế ống dẫn khí độc đáo được sử dụng để đảm bảo độ khô đồng đều
của từng lớp. Với dây đốt nóng bằng điện có độ bền cao, băng keo có độ kín khít cao và vật
liệu cách nhiệt thế hệ mới thân thiện với môi trường, ít thất thoát nhiệt độ bên trong. Tiết
kiệm năng lượng hơn và thân thiện với môi trường là thiết bị cần thiết để sản xuất các loại
chè cao cấp.
Chiếc máy này không chỉ sấy được chè mà còn có thể sấy các loại thực phẩm khác nhau như
trái cây, rau củ, thịt, hải sản, v.v.

   LỢI THẾ    

1. Thiết kế ống gió độc đáo, không khí đồng đều hơn và tiếng ồn thấp hơn;
2. Cấu trúc khay sấy quay, sấy đều hơn;
3. Cách nhiệt tuyệt vời, giữ nhiệt và tiết kiệm năng lượng;
4. Việc sử dụng tấm canxi silicat làm tăng hiệu quả cách nhiệt;
5. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, dễ vận hành và điều khiển chính xác;
6. Thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, bảo vệ được đặt nhiều hơn.

   ĐƠN XIN    

Máy sấy trà mini  thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / trà thảo mộc,
sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

 Loại trà  Nhiệt độ  Thời gian làm việc
 Trà đen  80-120 ℃  20-60 phút
 Trà xanh  80-120 ℃  20-60 phút
 Trà trắng  80-120 ℃  20-60 phút

 Trà Oolong  80-120 ℃  20-60 phút
 Trà thảo mộc  80-120 ℃  20-60 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy sấy chè mini :

Người mẫu DL-6CHZ-2QB
Kích thước 710 × 680 × 1350 mm

Vôn 220V 50HZ
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Yếu tố làm nóng Dây điện sưởi ấm
Tổng công suất sưởi 3.0 KW
Nhóm yếu tố sưởi ấm 1 nhóm

Quạt máy
Sức mạnh 0,18 KW

Tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút
Điện áp định mức 220 V

Pallet động cơ quay
Sức mạnh 15 W

Tốc độ, vận tốc 1250 vòng / phút
Điện áp định mức 220 V

Tốc độ quay của pallet 6 vòng / phút
Loại pallet Chung quanh

Khu vực phơi đồ hiệu quả 2,12 m 2

Số lượng pallet sấy 10
Công suất mỗi mẻ 6-8 kg / lần

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy sấy trà Orthodox .

Người mẫu 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
Số lượng khay 10 chiếc 14 chiếc 16 chiếc 16 chiếc 36 chiếc

Đường kính khay 50 cm 70 cm 90 cm 110 cm 110 cm
Khu vực sấy khô 2 m 2 5 m 2 9 m 2 14 m 2 34 m 2

Dung tích 6-8 kg 15-20 kg 27-36 kg 42-56 kg 102-136 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

   HÌNH ẢNH    
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   LIÊN HỆ    

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để
nhận được giá cả.

↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHZ-2QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía
dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓


