
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy định hình chè dạng kim chủ yếu được sử dụng để sản xuất chè dạng que thẳng hình kim.
Trong quá trình cố định trà, trà được định hình và tạo thành trà hình kim dài.
Nồi được làm bằng thép không gỉ hoàn toàn. Sau quá trình xử lý với độ chính xác cao, hình
dạng lá trà được tạo ra đầy đặn và thẳng như hình kim, màu sắc đẹp và hương vị đầy đặn. Nó
là thiết bị cần thiết để sản xuất trà thanh cao cấp!

   THUẬN LỢI    

1. Máy này thích hợp cho trà răng dải;
2.Sử dụng toàn bộ thanh inox, hình dáng nồi đã qua kiểm định nghiêm ngặt, sau đó cố định
khuôn tạo hình, các lá chè được xác định, tròn đều, thẳng như mũi kim;
3. Việc sử dụng các mạch tích hợp tiên tiến, thời gian, nhiệt độ, điều khiển tốc độ xoay, trong
nháy mắt.

   ĐƠN XIN    

Máy vò trà Strip Needle  phù 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  5-10 phút
 Trà xanh  5-10 phút
 Trà trắng  5-10 phút
 Trà Oolong  5-10 phút
 Trà thảo mộc  5-10 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 chải thô trà kim :

Mô hình DL-6CLT-8012
Kích thước 1600 × 1020 × 870 mm

Vôn 380/50 V / Hz
Yếu tố làm nóng Dây nóng điện

Tổng công suất sưởi 24 KW
Nhóm yếu tố sưởi ấm 8 Nhóm

Động cơ xích đu
Sức mạnh 1,1 KW

Tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút
Vôn 380 V

Quạt động cơ
Sức mạnh 120 W

Tốc độ, vận tốc 2200 vòng / phút
Vôn 220 V
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Tốc độ xoay pittông 5-35 vòng / phút
Kích thước rãnh lồng 10 × 800 mm

Số lượng rãnh 12
Hiệu quả mỗi lần 24 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy định hình trà dải kim .

Mô hình Số lượng rãnh Loại sưởi ấm Dung tích
DL-6CLT-8005 5 chiếc Điện 10 kg / giờ
DL-6CLT-8007 7 chiếc Điện 14 kg / giờ
DL-6CLT-8010 10 chiếc Điện 20 kg / giờ
DL-6CLT-8012 12 chiếc Điện 24 kg / giờ
DL-6CLT-8016 16 chiếc Điện 33 kg / giờ
DL-6CLT-8018 18 chiếc Điện 37 kg / giờ

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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   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 ↑ ↑
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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 ↓ ↓


