
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy cắt lá chè được sử dụng chủ yếu để cắt các loại lá lớn. Cắt lá lớn thành từng miếng nhỏ
để chế biến tiếp theo. Máy được làm bằng thép không gỉ cấp thực phẩm và băng tải cấp thực
phẩm được sử dụng để đảm bảo độ sạch và vệ sinh của nguyên liệu.
Máy này có thể thay thế các lưỡi dao, có thể điều chỉnh kích thước của lá và tốc độ của băng
tải. Máy thích hợp để cắt các loại lá lớn như lá sen, lá dâu, chè Ivan. Nó là thiết bị hỗ trợ hoàn
hảo cho quá trình sản xuất trà thảo mộc.

Với 2 động cơ, lưỡi dao và tốc độ dây đai có thể điều chỉnh, Đây là máy cắt tốc độ có thể điều
chỉnh động cơ kép duy nhất trên thị trường.

   THUẬN LỢI    

1. Thiết kế mới, với chức năng kẹp lá, đảm bảo rằng lá được cắt phẳng và hiệu quả;
2. Dao cắt được làm bằng thép công cụ chất lượng cao, bền;
3. Băng tải cấp thực phẩm được thông qua và các tấm dẫn hướng được làm bằng thép không
gỉ, hợp vệ sinh và thân thiện với môi trường.

   SỰ CHỈ RÕ    

Máy cắt lá chè đặc điểm kỹ thuật l là:

Mô hình DL-6GCQ-50
Kích thước 760 × 1350 × 900 mm

Vôn 220/50 V / Hz

Lái xe máy
Sức mạnh 1,1 KW

Tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút
Vôn 220 V

Chiều rộng băng tải 500 mm
Chiều rộng cắt hiệu quả 490 mm

Hiệu quả 250 kg / giờ

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

   HÌNH ẢNH    

https://www.delijx.com/product/tea-tree-leaf-cutter-machine-for-cutting-banana-tea-leaf-cutting-machine-dl-6gcq-50-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/tea-tree-leaf-cutter-machine-for-cutting-banana-tea-leaf-cutting-machine-dl-6gcq-50-china-manufacturer-factory-supplier


   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-6GCQ-50
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 ↓ ↓


