
*** SỰ MÔ TẢ ***

Automatic Tea Bag Packing Machine Tea Bags Packer là một máy đóng gói thông minh cao,
nó có tốc độ cao, hiệu quả cao, trục trặc nhỏ, v.v., máy là một công cụ lý tưởng để đóng gói
trà xong.
Máy đóng gói túi trà cho trà bao bì cao cấp, chia và nói sau gói túi nhựa, tiện lợi sau thủ tục
(đóng gói chân không), nhưng cũng phản ánh tốt hơn điểm của sản phẩm.

*** THUẬN LỢI ***

Automatic Tea Bag Packing Machine Thích hợp với trà ô long, trà đen, trà xanh và như vậy, và
nó cũng phù hợp với số lượng nhỏ số lượng lớn các hạt trong hợp đồng phụ.

1. Áp dụng một loại kết hợp làm việc, hoạt động thuận tiện;
2. Thiết bị điều chỉnh chiều dài túi, chiều dài túi có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào, tiết
kiệm vật liệu;
3. Máy có thể đóng gói túi nhựa, túi nylon, túi không dệt và nhiều loại túi khác.

*** SỰ CHỈ RÕ ***

Small tea bag packing machine Danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu DL-6CND-16
Túi có chiều rộng 70 mm Mm. Mm. Mm. Mm.
Phạm vi dài túi 35-100 mm.

Túi cuộn Chiều rộng 160 mm
Chiều rộng túi cuối cùng 70 mm

Hiệu quả làm việc 6 kg / h (7g)
Điện áp hoạt động. 220 V.

Kích thước. 450 * 560 * 920 mm
Tốc độ, vận tốc 30-40 túi / phút

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

*** Ảnh ***
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TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng
tôi để có được giá.

Nhấp vào biểu tượng để có được giá mới nhất trực tiếp ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CND-16
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên lạc của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn trong khoảng 10 phút ↓


