
   SỰ MIÊU TẢ    

Các Tea sàng lọc phân loại máy sử dụng một động cơ thể tích không khí lớn vào màn hình
kích cỡ khác nhau của lá trà (khác nhau về kích thước và trọng lượng của trà) bằng cách thổi
của gió. 
Các tốc độ gió khác nhau có thể được điều chỉnh cho các lá trà khác nhau để đạt được hiệu
quả sàng lọc tốt nhất.
Nó có thể sàng lọc bột trà, trà rời, trà dải có độ dài khác nhau, trà dạng hạt có kích thước
khác nhau, v.v. Nó phù hợp với hầu hết các ngành sản xuất chè và là thiết bị sàng lọc không
thể thiếu cho các nhà máy sản xuất chè. 
Ngoài sàng lọc trà, các vật liệu khác cũng có thể sàng lọc như thảo mộc loại bỏ tạp chất, tách
vỏ lạc, hạt, thân rễ, ... là một thiết bị lý tưởng để sàng lọc các vật liệu vừa và nhỏ. 

   LỢI THẾ    

1. Nó sử dụng quạt khối lượng không khí lớn và có thể được trang bị động cơ có thể điều
chỉnh tốc độ 5. Nó có thể được sử dụng để phân loại các vật liệu khác nhau;
2. Phễu thép không gỉ bảo vệ và vệ sinh môi trường;
3. Đầu vào và đầu ra của vận thăng được trang bị giảm rung, và vật liệu phôi được phân tán
hơn và đồng đều hơn.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy phân loại Tea Winnowing :

Người mẫu DL-6CFX-40
Kích thước (L * W * H) 4080 × 760 × 2130 mm

tần số điện áp 380/50 V / Hz
Phương pháp cho ăn Hoister

Lớp 4 cấp độ
Chế độ điều khiển tốc độ quạt Điều chỉnh tốc độ YCT

Công suất quạt 1,5 kw
Tốc độ của xe gắn máy 1400 vòng / phút

Điện áp định mức 380 V
Lực nâng 1,1 kw
Nâng tạ 1560 mm

Băng thông Conoveying 225 mm
Sản lượng mỗi giờ 500 Kg / giờ

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

   HÌNH ẢNH    

https://www.delijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine
https://www.delijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine








   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-6CFX-40
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 ↓ ↓


