
   SỰ MIÊU TẢ    

Các trà tre với giá được làm bằng khung thép mạ kẽm có độ bền cao.
Bộ sàng được làm bằng tre tự nhiên nguyên chất lớp trên cùng, mỗi bộ có tổng cộng 20 chiếc
với đường kính 110 cm.
Nó chủ yếu được sử dụng để đặt những lá chè mới hái, có lỗ thông gió ở phía dưới để đẩy
nhanh tốc độ héo của lá chè và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất và chế biến sau
này.
Thích hợp để sản xuất tất cả các loại trà, chẳng hạn như trà đen, trà xanh, trà ô long, trà
Ivan, trà thảo mộc, v.v.
Lớp trên cùng của da tre được sử dụng mà không có bất kỳ thiệt hại và ô nhiễm nào đối với
trà. Thiết bị pha trà ban đầu khôi phục lại tinh chất của trà.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau. Đối với sàng, chúng tôi có thể cung
cấp tất cả các sàng tre, tất cả các sàng thép không gỉ, và sàng tre cạnh lưới thép không gỉ.

   LỢI THẾ    

1. Khung thông qua ống thép mạ kẽm cường độ cao, có khả năng chịu lực mạnh mẽ
2. Kệ có thể gấp gọn lại nên không tốn diện tích khi xếp lại
3. Bánh xe dưới đáy kệ, dễ dàng di chuyển
4. Sàng tre Sử dụng tre tự nhiên nguyên chất lớp trên cùng, không sâu bọ
5. Dụng cụ pha trà nguyên bản, phục hồi tinh chất của trà
6. Bền, càng dùng càng mịn, chất lượng càng tốt
7. Lưới ở đáy, thoáng khí tốt, lá trà mau héo đồng đều hơn

   ĐƠN XIN    

Giá Chè Tươi Héo phù hợp để chế biến chè đen / xanh / ô long / trắng / đậm / thảo mộc, sau
đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất chè trên.

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  17-24 giờ
 Trà xanh  1-3 giờ

 Trà Oolong  Khoảng 12 giờ
 Trà trắng  Hơn 48 giờ

 Trà thảo mộc  1-3 giờ

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

   SỰ CHỈ RÕ    

Đặc điểm kỹ thuật giá đỡ trà:

 Người mẫu  DL-TQJ-20
 Đường kính khay  110 cm

 Lớp  20 lớp

https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
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 Chiều cao lớp  12 cm
 Vật liệu khay  Tre tự nhiên

 Vật liệu khung  Thép

Chúng tôi cũng có thể cung cấp tất cả các khay và giá đỡ bằng thép không gỉ.

   CHI TIẾT    

Tea Wither Rack có thể gấp gọn, Có thể gấp gọn vào cuối vụ trà nên không tốn diện tích, ở
đây là những bánh lăn dưới đáy kệ để dễ dàng di chuyển.

 



Pallet làm khô trà được làm bằng da tre tự nhiên, tre có thể hút nước trong trà, tăng diện tích
bay hơi và đẩy nhanh thời gian làm héo.

 



Nếu bạn đang ở khu vực có nhiệt độ và độ ẩm cao và lo lắng về sự ẩm mốc của tre, chúng tôi
có thể cung cấp tất cả các pallet thép không gỉ khô héo.

   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-TQJ-20
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 ↓ ↓


