
   SỰ MÔ TẢ    

DL-6CRQ-20Z Máy trà rotorvane DL-6CRQ-20Z phù hợp để cán, xoắn, đùn và xé trà trong quy
trình ban đầu của trà CTC, để có được tỷ lệ vỡ tế bào cao hơn và hình dạng hạt tốt hơn.
Chúng tôi cũng cung cấp tất cả các loại máy cán trà xanh, tùy chỉnh nhanh chóng!

   THUẬN LỢI    

1. Khả năng cắt mạnh, cắt nhanh, tạo hạt tốt và nhiệt độ tăng thấp;
2. Sản lượng cao, sản xuất liên tục, cường độ lao động thấp;
3. Cấu trúc nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt, dễ dàng làm sạch và hoạt động trơn tru;
4. Có thể kết hợp với máy đơn hoặc máy kép để tạo thành dây chuyền xử lý cao hơn.

   SỰ CHỈ RÕ    

Đặc điểm kỹ thuật máy pha trà DL-6CRQ-20Z HRS Gyrovane rotorvane CTC:

Người mẫu DL-6CRQ-20Z
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 2500 × 660 × 800 mm

Đường kính của con lăn 200 mm
Chiều dài của con lăn 915 mm

Tốc độ trục chính 34 vòng / phút

Động cơ
sức mạnh 7,5 kw

tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút
Điện áp định mức 380V

Khối lượng tịnh 600 KG
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    











 

   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-6CRQ-20Z
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 ↓ ↓


