
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy lắc trà bằng khí nóng là một trong những thiết bị quan trọng để sản xuất trà ô long cao
cấp. Mặt trống được đục lỗ bằng tôn mạ kẽm, đẹp và trang nhã. Bạn cũng có thể chọn tất cả
các tấm thép không gỉ, vệ sinh hơn và thân thiện với môi trường.
Với bảng điều khiển thông minh tích hợp cao, có thể điều chỉnh tốc độ rang, nhiệt độ, thời
gian chế biến, v.v. Bạn có thể chọn sưởi bằng điện hoặc sưởi bằng gỗ hoặc than. 
Thông qua vòng quay của máy và gia nhiệt có thể phân bố đều độ ẩm trong trà, đồng thời lên
men từ từ giúp trà thành phẩm có vị thơm hơn.
Với lò nung, có thể sử dụng các loại gỗ hoặc than khác nhau để tạo ra các loại trà có hương vị
gỗ khác nhau. Và hương vị của trà thành phẩm là độc nhất vô nhị! Nó khác với trà truyền
thống thông thường.

   LỢI THẾ    

1. Sử dụng tấm kim loại đột dập mạ kẽm, bề ngoài là phẳng và đẹp;
2. Sử dụng điều khiển nhiệt độ tự động, thời gian quạt chính, thời gian truyền động;
3. Tất cả đều sử dụng điện đun nóng, và cho ra một lòng chảo gang, chắc chắn và bền.

   ĐƠN XIN    

Máy làm khô lá chè bằng gỗ và bằng than  thích hợp để chế biến chè ô long, sau đây là thời
gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà Oolong  Tổng cộng 5-6 giờ

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

   SỰ CHỈ RÕ    

Gỗ và than sưởi ấm Máy làm khô lá trà theo danh sách ion cụ thể :

Người mẫu DL-6CZQ-110T
Kích thước 3760 × 1120 × 1450 mm

Vôn 380V 50HZ
Tổng công suất sưởi 12 kw

Động cơ truyền động
trống nhanh và chậm

2 bộ

Sức mạnh 2,2 kW
Tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút

Vôn 380 V

Công suất quạt 
Sức mạnh 1,5 kw

Tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút
Vôn 380 V

Tốc độ làm việc của con lăn 15-30 vòng / phút
 Đường kính bên trong của con lăn 1100 mm
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Chiều dài của con lăn 3000 mm
Đầu ra 350 Kg / lần

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

   CHI TIẾT    

Máy này có thể đun bằng điện hoặc bằng than, Nếu dùng than để đun, chè có thể hấp thụ
mùi vị của than. Nếu chọn loại than có hương thơm thì hương vị của trà sẽ rất độc đáo.

 



Khung đỡ bên trong giúp tăng độ chắc chắn cho kết cấu của máy và giảm rung lắc trong quá
trình sử dụng.

 



Kích thước mắt lưới tối ưu thu được qua nhiều thí nghiệm, trà vụn và bụi trà được sàng lọc
trong quá trình lắc trà ô long.

   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 ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CZQ-110T
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 ↓ ↓


