
   SỰ MIÊU TẢ    

Các Tea Leaves nhào Máy được sử dụng chủ yếu cho công tác xoắn lá trà. Chức năng của
máy xoắn là khác nhau đối với các lá trà khác nhau.
Các bộ phận của máy cán chè được làm bằng thép không gỉ đảm bảo chè được sạch và hợp
vệ sinh.
Phần giá đỡ được làm bằng thép hợp kim cường độ cao có khả năng chịu tải tốt đảm bảo cho
máy hoạt động trơn tru. 
Thanh thép được thiết kế chính xác có thể làm cho hình dạng trà chặt hơn trong quá trình
hình thành thanh mà không làm hỏng lá. Một trong những thiết bị cần thiết để pha trà chất
lượng cao.
Chúng tôi có thể cung cấp thanh đồng và máy cán đồng, liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần.

   LỢI THẾ    

1. Đĩa, thanh răng, thùng và nắp được làm bằng thép không gỉ;
2. Một tay nâng áp suất, dễ sử dụng và nhỏ gọn;
3. Thiết kế chuyên nghiệp của xẻng và góc gầu giúp tốc độ tạo hình của trà nhanh hơn;
4. Thiết kế chiều cao của xà gồ được tạo hình bằng khuôn một lần, sao cho chiều cao và góc
của các thanh đều nhau, để các thanh trà được gọn và đẹp hơn.

   CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ
NỔ    
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① Tay ngang ⑧ Cột hỗ trợ
② Nắp thùng ⑨ Đĩa lăn
③ Trống thép không gỉ ⑩ Quay tay
④ Tay quây ⑪ Hỗ trợ khung
⑤ Hộp truyền động ⑫ Tay cầm xả trà
⑥ Đai truyền động ⑬ Cửa hàng trà
⑦ Lái xe máy ⑭ Chân đỡ

 

   ĐƠN XIN    

Máy Nhào Lá Chè  thích hợp để chế biến chè đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau
đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.
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 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  30-90 phút
 Trà xanh  4-6 phút

 Trà Oolong  4-6 phút
 Trà thảo mộc  4-6 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 đặc điểm kỹ thuật của thiết bị nhào trà :

Người mẫu DL-6CRT-25
Kích thước 720 * 640 * 945 mm

Điện áp đầu vào 220V / 50Hz
Đường kính đĩa trà 485 mm
Đường kính thùng 250 mm
Chiều cao thùng 180 mm

Phù hợp với
động cơ

Sức mạnh 0,37 kW
Tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút

Điện áp định mức 220 V
Tốc độ thùng 42 vòng / phút

Cân nặng 70 kg
Công suất tối đa mỗi lần 3 kg / lần

Dung tích trà xanh 3-30 kg / giờ
Dung tích trà đen 3-6 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả Tea Kneader .

Người mẫu Đường kính thùng Chiều cao thùng Dung tích
6CRT-25 25 centimet 18 cm 3 kg / mẻ
6CRT-30 30 cm 21 cm 5 kg / mẻ
6CRT-35 35 cm 26 cm 8 kg / mẻ
6CRT-40 40 cm 25 centimet 11 kg / mẻ
6CRT-45 45 cm 28 cm 15 kg / mẻ
6CRT-50 50 cm 28 cm 20 kg / mẻ
6CRT-55 55 cm 40 cm 35 kg / mẻ
6CRT-65 65 cm 48 cm 60 kg / mẻ

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

   CHI TIẾT    
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Máy cán chè DL-6CRT-25 đường kính trống là 25cm, cao 18cm, có thể cho khoảng 3kg một
mẻ, để chế biến chè xanh, công suất 3-30kg một giờ, cho chế biến chè đen, công suất 3-6 kg
một giờ.

 



Thùng cán, đĩa cán, thanh cán đều được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo vệ sinh và thân
thiện với môi trường.

 



Thiết kế độc đáo của đĩa lăn và góc nghiêng của thanh lăn, tốc độ tăng 30% so với các hãng
khác.

 



Thiết kế độc đáo của nắp của máy cán nhỏ và giữa có thể xoay để cải thiện tỷ lệ chè dạng
dải.

   HÌNH ẢNH    











   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-6CRT-25
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 ↓ ↓


