
*** MÔ TẢ ***  

Máy băm vụn chè được sử dụng chủ yếu trong quá trình chế biến chè sau đó, băm chè thành
phẩm thành các mảnh nhỏ khoảng 1-3 mm, thuận tiện cho việc đóng gói thành các túi chè để
bán.
Không chỉ có thể cắt nhỏ lá trà mà còn có thể cắt nhỏ các loại lá cây như rau thơm, bạc hà, lá
sen, v.v. Sử dụng thép hợp kim cường độ cao làm trục nghiền, và có thể điều chỉnh kích thước
của bột trà, là thiết bị hỗ trợ lý tưởng để làm túi trà.

Khoảng cách giữa mỗi răng có 4mm, 6mm, 8mm, 10mm và 12mm, bạn có thể lựa chọn con
lăn răng khác nhau tùy theo nhu cầu của mình

*** ƯU ĐIỂM ***  

1. Sử dụng thép hợp kim có độ cứng cao làm cuộn mài, bền hơn.
2. Có thể điều chỉnh kích thước và độ mịn của mảnh trà.
3. Bố trí hợp lý, xay chè đồng đều hơn.
4. Nó không chỉ có thể nghiền trà mà còn có thể chế biến bạc hà khô, hoa khô và các vật liệu
khác.

*** ỨNG DỤNG ***  

Máy băm chè phù hợp để chế biến các loại chè, đóng gói bột và chè vụn thành các túi chè,
sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho việc sản xuất chè trên.

 Loại trà  Kích thước băm nhỏ
 Trà đen  1-12 mm
 Trà xanh  1-12 mm
 Trà trắng  1-12 mm

 Trà Oolong  1-12 mm
 Trà thảo mộc  1-12 mm

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

*** ĐẶC ĐIỂM KỸ
THUẬT ***  

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy nghiền trà :

Người mẫu DL-6CCQ-63
Kích thước 780 * 1000 * 1270 mm

Điện áp đầu vào 380V / 50HZ
Đường kính con lăn cắt 96 mm
Chiều dài con lăn cắt 630 mm

Khoảng cách của con lăn và lưỡi 0,3 mm
Tốc độ con lăn cắt 260 vòng / phút
Công suất động cơ 0,75 kw
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Cpacity 300 kg / giờ

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

*** 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-6CCQ-63
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 ↓ ↓


