
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy làm héo chè thông minh được sử dụng chủ yếu trong quá trình làm héo của sản xuất chè
như chè đen, chè trắng, chè thảo mộc. Thông qua hệ thống điều khiển thông minh tích hợp,
nhiệt độ và thời gian làm héo có thể được điều chỉnh chính xác. Giải quyết vấn đề làm thế
nào để sản xuất trà ngon trong điều kiện thời tiết xấu.

So với các loại máy của các công ty khác, máy làm héo do công ty chúng tôi sản xuất có thể
tháo rời, gấp gọn khi không sử dụng, nhỏ gọn, chi phí vận chuyển thấp. Là một trong những
thiết bị không thể thiếu trong sản xuất chè chất lượng cao.

   LỢI THẾ    

1. Máy làm héo chè này thích hợp để chế biến chè đen, cũng có thể chế biến chè xanh, chè
trắng và chè ô long;

2. Việc sử dụng các mạch tích hợp tiên tiến, kiểm soát thời gian và nhiệt độ trong nháy mắt;

3. Nhiệt độ của gió hộp có thể được kiểm soát, và quá trình làm héo có thể được điều chỉnh
thích ứng trong các mùa khác nhau, để quá trình làm héo của trà đen hảo hạng trở nên đơn
giản hơn.

   ĐƠN XIN    

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

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  3-6 giờ
 Trà xanh  0,5-1 giờ
 Trà trắng  12-16 giờ

 Trà Oolong  2-4 giờ
 Trà thảo mộc  0,5-1 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    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy làm khô trà đen :

Người mẫu DL-6CWD-580
Kích thước 5800 * 1000 * 1050 mm

Vôn 380V 50HZ
Yếu tố làm nóng Dây sưởi

Tổng công suất sưởi 15 KW
Nhóm yếu tố sưởi ấm 3 nhóm

Công suất quạt 250 W
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Tốc độ của xe gắn máy 2200 vòng / phút
Điện áp định mức 220 V

Kích thước đĩa 980 × 5000 × 200 mm
Đầu ra 100 kg / mẻ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các Máng làm héo lá chè .

Người mẫu 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
Khu vực khô héo 2,5 m² 5,0 m² 10m²

Lò sưởi 9 kw 15 kw 18 kw
Dung tích 50kg 100kg 200kg

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

   CHI TIẾT    

Đầu máy làm héo và máng sấy của máy vò chè có thể được tháo rời, và máng sấy khô thông
qua cơ cấu lắp ráp, chỉ cần 1/10 khối lượng ban đầu trong quá trình vận chuyển và có thể tiết
kiệm được 90 %. Thời gian và nhiệt độ có thể được cài đặt thông minh, giúp bạn chế biến trà
chất lượng nhất!
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Chức năng sưởi ấm của máy làm héo thông qua dây điện siêu dày, có hiệu suất sưởi ấm cao
và tuổi thọ dài hơn 50%.



Tấm đáy kiểu dốc có thể đảm bảo đủ luồng không khí ở phần đuôi để đảm bảo độ héo đều.



Tấm lưới thép không gỉ tốt được sử dụng để đảm bảo lượng không khí và sàng lọc các lá bị
hỏng rất nhỏ.



Khối lượng không khí lớn Quạt hướng trục chân không, với lượng không khí lớn, đảm bảo thổi
khí nóng vào toàn bộ máng làm khô, có thể điều chỉnh tốc độ và hoạt động ổn định không
gây tiếng ồn.

   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 ↑ ↑
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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 ↓ ↓


