
*** SỰ MÔ TẢ ***

Full automatic price tea packing machine/Filter tea bag packing machine/Small sachets tea
bag packing machine, được sử dụng để làm túi trà nhúng, túi trà giấy lọc 1-8g có gắn thẻ trà
túi lọc giấy.
Máy chiết rót cân đa năng có niêm phong được làm bằng thép không gỉ với hiệu suất ổn định,
tiêu thụ thấp hơn, hiệu quả cao, an toàn và sạch sẽ, nó là một thiết bị lý tưởng có thể được sử
dụng để đóng gói thực phẩm, trà, thảo mộc, bột khô, hạt, hạt, ngũ cốc, lúa mì, đậu, phần
cứng nhỏ và các thành phần, v.v.

*** THUẬN LỢI ***

1. Vật liệu tiếp xúc hoàn toàn bằng thép không gỉ 304 với tiêu chuẩn GMP, với hệ thống vệ
sinh tốt, dễ dàng làm sạch;
2. Hiệu quả cao, tốc độ đạt 60 bao / phút, với hiệu suất tốt nhất và ổn định;
3. Có thể điều chỉnh nhiệt độ niêm phong, chiều dài niêm phong, thông số kỹ thuật túi trà khi
bạn tùy chỉnh;
4. Đếm tự động, không cần đếm tận tay, tiết kiệm công sức.

*** SỰ CHỈ RÕ ***

Tea bag packing machine danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu DL-LSDP-XB
Kích thước 800 * 700 * 1800 mm

Vôn 220V / 50HZ
Quyền lực 1,6 kw

chiều dài túi 40-100 mm
Chiều rộng túi 45-75 mm

Tốc độ đóng gói 40-60 túi / phút
Lỗi trọng lượng ± 0,2g

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

*** HÌNH ẢNH ***
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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-6CYD-10
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 ↓ ↓


