
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy ép trà được sử dụng chủ yếu cho hoạt động ép bánh trà.
Tất cả các bộ phận của máy tiếp xúc với chè đều được làm bằng inox 304 cấp thực phẩm
đảm bảo an toàn và sạch sẽ trong quá trình sản xuất chè.
Máy có chế độ chỉnh tay và chế độ tự động. Để đảm bảo bánh chè được ép chặt, bạn có thể
điều chỉnh các giá trị áp suất khác nhau và thời gian áp suất tùy theo lá chè khác nhau.
Theo nhu cầu của khách hàng khác nhau, các loại khuôn khác nhau có thể được tùy chỉnh.
Nếu bạn có nhu cầu làm các hình dạng khác của trà, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

   THUẬN LỢI    

1. Thiết kế tích hợp, ngoại hình lớn bao quanh, với bánh xe phía dưới di chuyển, tổng thể đẹp
và thiết thực;
2. Tấm thép kết cấu chính của toàn bộ máy sử dụng tấm thép cường độ cao Q345B;
3. Các bộ phận tiếp xúc với vật liệu được làm bằng thép tấm không gỉ để đảm bảo tuân thủ
vệ sinh;
4. Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động và thiết bị cảm biến áp suất giúp vận hành dễ dàng
hơn.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy Nén Bánh :

Mô hình DL-6CY2-15
Kích thước 1200 × 760 × 1700 mm

Vôn 380/50 V / HZ
Ép hành trình làm việc ≥200 mm
Phương pháp điều áp Thủy lực

Số lượng trạm 2
Áp suất tối đa 20120 kN

Động lực 3 kw
Tốc độ của xe gắn máy 1400 vòng / phút

Điện áp định mức 380 V
Sản lượng mỗi giờ 70 Kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy nén bánh trà .

Mô hình 6CY1-15 6CY2-15 6CY3-15
Loại báo chí Thủy áp

Sức ép 20120 kN
Trạm làm việc 1 2 3

Dung tích 35 kg / giờ 70 kg / giờ 105 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/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine
https://www.delijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine
https://www.delijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine


   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-6CY2-15
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 ↓ ↓


