
   SỰ MIÊU TẢ    

 Máy sàng lọc hình tròn dạng phẳng lá chè DL-6CPYS-170 là một trong những loại máy sàng
chuyên dụng dành cho các nhà máy sản xuất chè sơ cấp và tinh chế. Dùng để tách chiều dài
của chè xoắn và kích thước khối trong công nghệ chế biến chè. Nó phù hợp cho các hoạt
động sàng lọc khác nhau của trà đen, trà xanh và trà ô long.

   THUẬN LỢI    

Máy này được cấu tạo bởi hai phần: máy sàng tròn và băng tải. Dẫn động riêng biệt bằng
động cơ điện. 
Lá chè được chế biến đi vào băng tải từ gầu chè, sau đó đi vào sàng qua băng chuyền. Sau
khi được sàng bằng sàng bốn cạnh, lá chè được đổ vào các pallet chè từ vòi chè để hoàn
thành công đoạn sàng chè. 
Trục chính của máy được lắp khối lệch tâm, có tác dụng giảm chấn động. Là một loại máy
không thể thiếu trong quá trình pha trà.

   ĐƠN XIN    

Máy sàng lọc chè phù hợp để chế biến chè đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau
đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  2-10 giây
 Trà xanh  2-10 giây
 Trà trắng  2-10 giây
 Trà Oolong  2-10 giây
 Trà thảo mộc  2-10 giây

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 sàng phân loại lá chè :

https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html


Mô hình DL-6CPYS-170
Hình thức Một lớp bốn màn hình quay
Cửa hàng 5

Góc nghiêng của bề mặt màn hình 6,5 độ
Kích thước sàng lọc 1700 * 700mm

Bán kính hồi chuyển giường sàng 30mm
Tốc độ sàng 230 vòng / phút
Sức mạnh 1,1KW
Dung tích 500-700kg / h

Sa sút trí tuệ 4100 * 1700 * 2200mm

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 ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CYPS-170
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 ↓ ↓


