
   SỰ MÔ TẢ    

Mặc dù hiện nay việc hái chè bằng máy ngày càng trở nên phổ biến nhưng vẫn sẽ xuất hiện
những lá chè hay cành chè với nhiều kích cỡ khác nhau. 
Nếu lựa chọn thủ công sẽ tiêu tốn nhiều chi phí nhân công và thời gian. Sau khi máy phân
loại lá tươi được phát triển, chi phí lựa chọn tiếp theo được giảm đáng kể.
Có thể lựa chọn các kích cỡ trà khác nhau để thuận tiện cho quá trình chế biến chọn lọc.
Nguyên liệu tốt được sử dụng để sản xuất chè chất lượng cao và nguyên liệu thô thông
thường được sử dụng để sản xuất chè chất lượng bình thường.
Con lăn được làm bằng tre tự nhiên nguyên chất, đảm bảo vệ sinh và thân thiện với môi
trường, không làm hỏng trà. Là một trong những thiết bị không thể thiếu để chế biến chè
chất lượng cao bằng phương pháp hái chè cơ giới.

   THUẬN LỢI    

1. Trống được làm bằng chất liệu tre, nứa, đảm bảo vệ sinh, thân thiện với môi trường;
2. Sử dụng động cơ điều khiển tốc độ điện từ, tốc độ ổn định và bền.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật máy phân loại lá trà xanh tươi :

Người mẫu DL-6CQFJ-70
Kích thước (L * W * H) 1850 × 900 × 1200 mm

Vôn 380/50 V / HZ
Đường kính của lỗ lớn 20 mm
Đường kính của lỗ nhỏ 15 mm

Động lực 0,37 kW
Tốc độ động cơ 1400 vòng / phút

Điện áp định mức 380V
Tốc độ quay của con lăn 20 vòng / phút

Đầu ra 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-6CQFJ-70
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 ↓ ↓


