
   SỰ MIÊU TẢ    

Chất tẩy tĩnh điện là một sản phẩm mới được cấp bằng sáng chế của công ty chúng tôi.
Sự hấp phụ của máy phân loại trà tĩnh điện ESP được tạo ra bởi 4-10 con lăn tĩnh điện sẽ loại
bỏ các tạp chất trong trà, chẳng hạn như tóc, lông chổi, tro sợi trà, vải vụn, túi dệt lụa, phế
liệu nhựa, mạt sắt, v.v.

   LỢI THẾ    

Tỷ lệ loại bỏ tạp chất là hơn 90% và năng suất là 300-400 kg mỗi giờ, giúp cải thiện đáng kể
hiệu quả của quá trình loại bỏ tạp chất và giảm đáng kể lượng lao động.
Máy được trang bị các sàng lọc có thông số kỹ thuật khác nhau và có thể thực hiện các thao
tác sàng lọc cùng một lúc, sàng lọc cặn trà và bụi trà.
Nó có ưu điểm là tách trà đồng đều, tỷ lệ loại bỏ tạp chất cao, cấu trúc nhỏ gọn, độ tin cậy và
độ bền, và dễ dàng bảo trì. Nó là một thiết bị đảm bảo mạnh mẽ cho chất lượng sạch của trà.

   ĐƠN XIN    

Máy làm sạch bụi tĩnh điện Tea ESP  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 làm sạch bụi tĩnh điện Tea ESP Danh sách thông số kỹ thuật của máy:
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Người mẫu DL-6CJZ-135-6B
Kích thước 7245 * 2025 * 1885mm
Sức mạnh 2,77 kw

Chiều dài con lăn 1350 mm
Số lượng con lăn 6 chiếc

Tỷ lệ % 92%
Dung tích 00400

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các chất tẩy rửa tĩnh điện trà .

Người mẫu DL-6CJZ-99-6B DL-6CJZ-135-8B DL-6CJZ-135-10B
Kích thước 7245 * 1665 * 1885 7955 * 2025 * 1885 9070 * 2025 * 1885
Sức mạnh 2,42 kw 2,97 kw 2,97 kw

Chiều dài con lăn 990 mm 1350 mm 1350 mm
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Số lượng con lăn 6 chiếc 8 chiếc 10 chiếc
Tỷ lệ % 92% ≥95% ≥95%

Dung tích 00300kg 00400kg 00400kg

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

   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 ↑ ↑
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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 ↓ ↓


