
SỰ mÔ TẢ

Các chain plate firewood coal drying machine Thích hợp cho sản xuất chè dây chuyền liên
tục, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công. Nó sử dụng tấm thép siêu hợp kim dày 6mm và
đầu đốt diesel chất lượng cao và các thiết bị trao đổi nhiệt hiệu quả cao, với tổn thất nhiệt
nhỏ và làm nóng máy nhanh. Với động cơ công suất cao và khối lượng không khí lớn, nó có
thể nhanh chóng thải không khí nóng và ẩm bên trong máy, đồng thời nó cũng có thiết bị lưu
thông khí nóng, có thể làm giảm hiệu quả sự thay đổi nhiệt độ bên trong máy và tiết kiệm
đáng kể chi phí nhiên liệu.
Máy sử dụng củi và than để sưởi ấm. Nó thích hợp với những vườn chè có nhiều tài nguyên
gỗ. Nhiên liệu dễ kiếm và giá thành rẻ. Phép đo thực tế chỉ cần 120 kg gỗ (20㎡) mỗi giờ và chi
phí nhiên liệu cực kỳ thấp. Đây là một mô hình lý tưởng để sản xuất hàng loạt chè.
Máy có thể điều chỉnh lượng không khí và thời gian sấy cho các loại chè khác nhau, đảm bảo
chè được sấy khô hoàn toàn, tối ưu hóa cấu trúc bên trong, độ ồn thấp, khi nguyên liệu bị rơi
rớt, hư hỏng chè nhỏ nhất. Đảm bảo màu trà đẹp, hương vị tốt, chất lượng cao.
Máy này không chỉ sấy được chè mà còn có thể sấy các loại thực phẩm khác nhau như trái
cây, rau củ, thịt, hải sản,... Hỗ trợ các kiểu dáng inox tùy chỉnh và kích thước máy tùy chỉnh
khi cần thiết.

THUẬN LỢI

1. Sử dụng không khí nóng làm môi chất tiếp xúc liên tục với vật liệu ướt, để nước chứa trong
vật liệu ướt có thể khuếch tán, hóa hơi và bay hơi để loại bỏ nhiệt, do đó đạt được mục đích
làm khô;
2. Áp dụng công nghệ đột dập CNC, lưới phẳng, độ thoáng khí tốt, kết cấu chắc chắn, không
khí phân tầng đi vào, khí nóng xâm nhập mạnh, tốc độ truyền hơi nước nhanh, không đọng
nước trong két. , và hiệu quả cao;
3.Sử dụng công nghệ thu hồi khí nóng mới nhất, làm nóng cơ học nhanh, tổn thất nhiệt nhỏ;
4.Toàn bộ máy mạnh mẽ, ngoại hình rộng rãi, đường nét cứng cáp, thiết kế phễu cực thấp
mới, ổn định và thiết thực, dễ đổ, hiệu quả công việc cao; đồng thời với các bộ phận chất
lượng cao, điều khiển tự động bằng máy vi tính mới, dễ vận hành, chất lượng ổn định Giúp
tiết kiệm thời gian và công sức, là chiếc máy lý tưởng để làm khô vật liệu của bạn.

ĐĂNG KÍ

Chain Plate Tea Drying Machine Thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long / trắng / đậm /
thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà Thời gian làm việc
Trà đen 10-30 phút
Trà xanh 10-30 phút
Trà trắng 10-30 phút

Trà Oolong 10-30 phút
Trà thảo mộc 10-30 phút

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

Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu DL-6CHL-CM30
Kích thước 9050 × 2120 × 2230 mm

Vôn 220V / 3số 80V
Khu vực sấy khô 30 m2

Tấm sấy khô sau đó 8
Thời gian khô 8-90 phút

Yếu tố làm nóng Bếp không khí nóng
Nhiên liệu Nhiên liệu gỗ / than / viên

Mô hình lò nướng FP-120

Lái xe máy
Quyền lực 2,2 KW

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

Động cơ cấp liệu
Quyền lực 0,55 kw

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

Độ ẩm của chè ướt ≈ 50%
Độ ẩm của chè khô ≤5%

Giảm trọng lượng mỗi m² mỗi giờ 3 kg
Công suất cho trà ướt 190 kg / giờ

Công suất chè khô 100 kg / giờ

Tiêu thụ than củi cho mỗi máy:

Khu vực sấy khô 10-20 m2 24-32 m2 40-60 m2

Dung tích 40-105 kg / giờ 140-210 kg / giờ 290-570 kg / giờ
Mô hình bếp FP-100 FP-120 FP-150
Tiêu thụ gỗ 120-140 kg / giờ 170-190 kg / giờ 210-240 kg / giờ

Tiêu thụ than 60-70 kg / giờ 80-90 kg / giờ 110-120 kg / giờ
1kg gỗ = 3000 kilocalorie

1kg than = 6500 kilocalorie

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine.

Người mẫu Khu vực sấy khô Dung tích
(Trà ướt)

Đầu ra
(Trà khô)

6CHL-CM10 10 m2 42 kg / giờ 22 kg / giờ
6CHL-CM16 16 m2 90 kg / giờ 50 kg / giờ
6CHL-CM20 20 m2 105 kg / giờ 55 kg / giờ
6CHL-CM24 24 m2 140 kg / giờ 75 kg / giờ
6CHL-CM30 30 m2 190 kg / giờ 100 kg / giờ
6CHL-CM32 32 m2 210 kg / giờ 110 kg / giờ
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6CHL-CM40 40 m2 295 kg / giờ 155 kg / giờ
6CHL-CM50 50 m2 420 kg / giờ 220 kg / giờ
6CHL-CM60 60 m2 570 kg / giờ 300 kg / giờ

Nguồn dữ liệu trên: chè lá rời địa phương của chúng tôi, độ ẩm của chè ướt: ≈ 50%, độ ẩm
của chè khô: ≤5%.

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-6CHL-CM30
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓


