SỰ MIÊU TẢ
Matcha có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại (200-400 sau Công nguyên), lá trà đầu tiên được
cố định (khử xanh / khử enzym) và sau đó sấy khô, sau đó nghiền thành bột với đá tự nhiên.
Máy xay đá matcha được làm bằng đá granit được cắt thành một mảnh. Sau quá trình xay
ban đầu, không có bột đá hay xỉ bị mất đi trong quá trình sử dụng, đảm bảo độ sạch và an
toàn của trà matcha.
Vì cối đá xay lá trà thành bột matcha theo trọng lượng của chính nó, kích thước của cối đá
càng lớn thì kích thước hạt của matcha xay càng mịn và chất lượng của matcha càng tốt.

THUẬN LỢI
1. Đường kính matcha nhỏ hơn 0,025mm, bột siêu mịn, matcha chất lượng cao;
2. Đá granit tự nhiên nguyên chất, quy trình nghiền matcha truyền thống, khôi phục lại
những gì tinh túy nhất của matcha;
3. Sử dụng thiết bị truyền động cầu sau của ô tô, mômen xoắn lớn, tiết kiệm năng lượng tốt,
mài đều.

ĐƠN XIN
Máy xay trà matcha đá xay chủ yếu là xử lý matcha, sau đây là thời gian làm việc cần thiết
cho sản xuất trà trên.
Loại trà

Thời gian làm việc

Trà đen

Giờ

Trà xanh

Giờ

Trà trắng

Giờ

Trà Oolong

Giờ

Trà thảo mộc

Giờ

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 máy xay trà đá matcha:
Mô hình

DL-6CYM-70

Kích thước

115 × 112 × 133 cm

Vôn

220V / 380V

Sức mạnh

1,5 kw

Đường kính tấm

70 cm

Độ dày tấm

26 cm × 2

Vật liệu tấm

Đá tự nhiên

Kích thước matcha

0,00.025mm

Dung tích

15 kg / giờ

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 ↑ ↑

