
   DESCRIPTION    

The double pot pearl tea roasting machine is suitable for the frying and processing of spiral
tea leaves. By high temperature and a shovel in the pot, the tea leaves are dried one by one
and fried into spiral shapes. Suitable for various kinds of tea, also can be made black tea.
Full-automatic temperature control system and hot air distribution system ensure that the
hot and humid air in the pot is removed in time to ensure the bright color of the tea.

   ADVANTAGE    

1. Máy này thích hợp cho hoạt động sấy chè và quá trình đúc hạt. Dải chè chiên giòn và chắc,
hiệu ứng tạo hình tốt, màu xanh tươi;
2. Nồi đôi được đúc chính xác, hình dáng thân nồi đều và nhẵn, tay xoay và thân nồi liên kết
đều, thuận lợi cho việc tạo hình lá chè, giảm tỷ lệ chè gãy và tăng tốc độ hình thành một
cách hiệu quả;
3. Áp dụng điều khiển nhiệt độ tự động, nhiệt độ của nồi đồng đều, và hiệu quả sấy khô của
lá trà tốt.

   SỰ CHỈ RÕ    

 Danh sách thông số kỹ thuật của Máy rang Double-Pot :

Mô hình DL-6CSG-50
Kích thước (L * W * H) 1800 × 800 × 1050 mm

Vôn 380/50 V / Hz
Yếu tố làm nóng Dây sưởi

Tổng công suất sưởi 7,6 kw
Nhóm yếu tố sưởi ấm 2

Động cơ xoay cánh tay
sức mạnh 0,75 kw

Tốc độ quay 1400 vòng / phút
Điện áp định mức 380 V

Quạt động cơ
sức mạnh 0,15 kw

Tốc độ quay 1400 vòng / phút
Điện áp định mức 220 V

Số chảo 2
Cấp tốc độ xoay cánh tay 3 tệp có thể điều chỉnh

Đường kính chảo 500 mm
Công suất mỗi nồi mỗi lần 3-4 kg

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/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price
https://www.delijx.com/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price








   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-6CSG-50
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 ↓ ↓


