
   SỰ MIÊU TẢ    

DL-6CSBG-20 Máy cán màng bọc trà ô long dạng hạt thích hợp cho quy trình pha trà trước khi
tạo hình và nhào trà ô long dạng túi và thay thế cho hoạt động nhào trộn dạng túi thủ công
nặng nhọc. Nó có chức năng thắt chặt túi điện và nhào trộn dạng túi, giúp tăng hiệu quả lên
gấp nhiều lần, chế biến lá trà thành hình quả lê hoặc hình bán bóng để làm cho vẻ ngoài hấp
dẫn hơn, cải thiện đáng kể chất lượng trà, và là một trong những các công cụ quan trọng để
chế biến trà ô long.

   LỢI THẾ    

1. Cầu sau của ô tô dùng làm đầu ra của bánh răng góc, dày và bền;
2. Nâng xà beng để làm cho kích thước gói hàng lớn hơn và hiệu quả hơn;
3.Với động cơ công suất cao, đóng gói chặt chẽ hơn;
4. thiết kế mạch kép, nhiều bảo hiểm hơn. 

   ĐƠN XIN    

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

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  1-3 phút
 Trà xanh  1-3 phút
 Trà Oolong  1-3 phút

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 đặc điểm kỹ thuật của Máy cán màng bọc vải trà  :

Người mẫu DL-6CSBG-20
Kích thước 1060 × 630 × 1010 mm

Điện áp đầu vào 380/50 V / Hz
Chiều cao thanh cọ xát 220 mm

Động cơ dẫn động
trục vít

Sức mạnh 0,75 kW
Tốc độ quay vòng 1400 vòng / phút
Điện áp định mức 380 V

Động cơ truyền
động thanh chà xát

Sức mạnh 1,1 kw
Tốc độ quay vòng 1400 vòng / phút
Điện áp định mức 380 V

Sản lượng mỗi giờ 100 Kg / giờ

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

   HÌNH ẢNH    
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   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 ↑ ↑

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 ↓ ↓
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