
   SỰ MIÊU TẢ    

Đường kính của Máy rang lá trà xanh dạng xi lanh này là 90cm, và chiều dài của phần thẳng
bên trong là 1240mm. Sử dụng điện áp 220V / 380, có thể xử lý 10 kg lá tươi mỗi mẻ. 

Khả năng cách nhiệt, giữ nhiệt và tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, sử dụng tấm canxi silicat,
tăng hiệu quả giữ nhiệt và đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm.
Tăng khả năng cách nhiệt của tấm phía trước của trống, hệ thống điều khiển nhiệt độ thông
minh, dễ vận hành và điều khiển chính xác, điều khiển tích hợp bằng tay và tự động, đảm
bảo kép.
Đầu vào lớn, dễ nạp và xả nhanh hơn. Độ khô của sản phẩm ra trước và sau đều hơn, kích
thước côn dài hơn, không bị rơi vật liệu.
Hình trụ bên trong sử dụng một tấm thép có độ dày 2,5mm để ngăn chặn sự biến dạng của
hình trụ ở nhiệt độ cao. Công việc có thể tích trữ năng lượng, ít mất nhiệt hơn, thay đổi nhiệt
độ nhỏ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

   CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ
NỔ    
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① Bảng điều khiển ⑧ Tản nhiệt
② Nhiệt kế ⑨ Xử lý
③ Thùng ngoài ⑩ Hộp số
④ Thùng bên trong ⑪ Chốt cân bằng
⑤ Bánh xe hỗ trợ ⑫ Xi lanh giảm
⑥ Công tắc đánh lửa ⑬ Khu đốt cháy
⑦ Bánh xe dưới cùng ⑭ Hỗ trợ khung

 

   LỢI THẾ    

1. Máy có bánh xe, dễ di chuyển.



2. Với chức năng khung hỗ trợ để tránh làm hỏng bánh xe nylon.

3. Độ nghiêng trục lăn có thể điều chỉnh, máy cũng có thể được sử dụng ở những nơi không
bằng phẳng.

4. Tiểu đội lửa đốt hình chữ T bao trùm thùng cố định chè, diện tích đốt đến 100%.

5. Thiết kế giảm sóc bằng khí nén, máy tự động lùi, tốc độ rơi ổn định.

   ĐƠN XIN    

Máy rang lá trà  thích hợp để chế biến trà xanh / ô long / trà thảo mộc, sau đây là thời gian
làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà xanh  4-8 phút

 Trà Oolong  4-8 phút
 Trà thảo mộc  4-8 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    
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Danh sách thông số kỹ thuật của Máy rang lá trà xanh xi lanh :

Người mẫu DL-6CST-90
Kích thước 1230 × 2100 × 1840 mm

Vôn 380/50 V / Hz
Đường kính bên trong trống 900 mm
Chiều dài bên trong trống 1240 mm

Lái xe máy
Sức mạnh 0,75 KW

Tốc độ, vận tốc 1390 vòng / phút
Vôn 380 V

Quạt thông gió
Sức mạnh 85 W

Tốc độ, vận tốc 2200 vòng / phút
Vôn 220 V

https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine


Tốc độ trống 5-37 vòng / phút
Loại sưởi ấm Khí lỏng

Công suất mỗi lần 10 kg / lần
Hiệu quả 100 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy chế biến chè rang .

Người mẫu 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Đường kính trống 50 cm 70 cm 90 cm 100 cm
Chiều dài trống 60 cm 100 cm 124 cm 125 cm

Dung tích 25 kg / giờ 50 kg / giờ 100 kg / giờ 150 kg / giờ

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

   CHI TIẾT    

Tốc độ của máy cố định chè có thể được điều chỉnh, tùy theo chè của các khu vực sản xuất
khác nhau, có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau
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Thiết kế giảm sóc bằng khí nén, máy tự động lùi, tốc độ rơi ổn định.

 



Hệ thống giảm tốc tối ưu, tốc độ máy ổn định mà vẫn đảm bảo mô-men xoắn đủ lớn và vận
hành êm ái.

 



Có ba van ở phía dưới, có thể tự châm lửa trong trường hợp mất điện, vì vậy lá trà không bị
lãng phí.

 



Thiết kế van điện từ tự động, làm nóng tự động khởi động và dừng, van điện từ tự động đóng
lại khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt, máy ngừng đun. Khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cài
đặt, van điện từ sẽ mở ra và máy sẽ nóng lại, có thể tiết kiệm nhiên liệu.

   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-6CST-90
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 ↓ ↓


