SỰ MÔ TẢ
1. Sự Máy đóng gói trà túi lọc nhúng thích hợp cho việc đóng gói không thể trả lại của túi bên
trong và bên ngoài của các vật liệu dạng hạt nhỏ như: trà, trà thảo mộc, trà sức khỏe loại rễ
cỏ, v.v.
2. Bản vẽ phim bên trong và bên ngoài túi được điều khiển bởi động cơ bước, chiều dài túi ổn
định và định vị chính xác.
3. Bộ điều khiển nhiệt độ được điều chỉnh bằng PID để điều khiển nhiệt độ chính xác hơn.
4. Tổng thể chuyển động của máy được điều khiển bằng PLC, với màn hình hiển thị giao diện
người-máy, đảm bảo sức khỏe của sản phẩm.
5. vật liệu đóng gói, giấy lọc, chỉ, màng ghép và nhãn.

ĐĂNG KÍ
máy đóng gói túi trà nhúng thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo
mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.
Loại trà

Thời gian làm việc

Trà đen

/

Trà xanh

/

Trà trắng

/

Trà Oolong

/

Trà thảo mộc

/

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

SỰ CHỈ RÕ
Máy đóng gói túi trà bên trong và bên ngoài danh sách đặc điểm kỹ thuật:
Người mẫu
Vôn
Kích thước
Quyền lực
Chiều dài túi bên trong
Chiều rộng túi bên trong
Chiều dài túi bên ngoài
Chiều rộng túi ngoài
Tốc độ đóng gói
Lỗi trọng lượng
Áp suất không khí
Trọng lượng máy

DL-LSDP-XBW
220V / 50HZ
1750 * 740 * 1950mm
1,6 kw
40-100 mm
45-75 mm
80-120 mm
75-95 mm
30-40 túi / phút
± 0,2g
≥ 0,4 m³ / phút
430 kg

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

HÌNH ẢNH

TIẾP XÚC

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

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

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

