
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy pha trà và hương liệu chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động pha chế và pha chế trà
CTC, trà thảo mộc, trà truyền thống, trà pha trộn, v.v. Đồng thời, nó có thể phun chất lỏng
nguyên tử vào máy, giúp trộn đều các nguyên liệu bên trong rất nhiều.
Máy có thể được thiết lập với chức năng phun định thời và chức năng phun ngắt quãng để
đáp ứng các tiêu chuẩn trộn khác nhau cho các vật liệu khác nhau.
Với chức năng kiểm soát thời gian và chức năng làm kín nắp, dù bên trong là vật liệu bột
cũng không bị rò rỉ ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.
Thiết bị thu hồi áp suất dư được sử dụng để ngừng phun ngay sau khi ngừng phun, áp suất dư
sẽ tự động quay trở lại bình chứa nước để tránh hiện tượng phun quá nhiều.

   LỢI THẾ    

1. Nút chặn cửa điện từ để đảm bảo rằng cửa có thể được bịt kín để ngăn các vật liệu bụi
thoát ra ngoài;
2. Toàn bộ máy được làm bằng thép không gỉ thực phẩm 304, rất chắc chắn và bền;
3. Áp dụng kết cấu bao trọn, tăng tính thẩm mỹ;
4. Chức năng rửa nước có thể được sử dụng để tạo điều kiện làm sạch và bảo trì;
5. Đáy có chức năng thu nước ngăn nước chảy trực tiếp xuống đất;
6. Với chức năng hẹn giờ, nó sẽ tự động báo khi hết thời gian.

   ĐƠN XIN    

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

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  2-10 phút
 Trà xanh  2-10 phút
 Trà trắng  2-10 phút
 Trà Oolong  2-10 phút
 Trà CTC  2-10 phút
 Trà thảo mộc  2-10 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 đặc điểm kỹ thuật máy trộn máy xay sinh tố  :

https://www.delijx.vn/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://www.delijx.vn/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://www.delijx.vn/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html


Người mẫu DL-6CJB-300
Kích thước 115 × 110 × 150cm

Vôn 220V 50 / 60HZ
Tổng công suất 1500W

Đường kính trống 60cm
Chiều dài trống 60cm

Lái xe máy
Vôn 220V 50 / 60HZ

Sức mạnh 1,1kw
Tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút

Điều chỉnh tốc độ Kiểm soát VFD
Chức năng phun đúng

Vật liệu SS 304
Khối lượng trộn hiệu quả 0,3 m³



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, 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-6CJB-300
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 ↓ ↓


