
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy tách bã và sàng lọc chủ yếu là thiết bị hỗ trợ sản xuất chè trân châu (chè hạt).
Sau khi xử lý tạo hình, lá chè sẽ kết thành cục. Lúc này, cần phải có máy tách và sàng để phá
vỡ nó. Đồng thời, có thể thổi không khí nóng vào để làm khô chè lần đầu, thuận tiện cho việc
tạo hình cho chè.
Máy này thường được sử dụng cùng với thiết bị ép chè trân châu (chè hạt), có ưu điểm là
tiếng ồn thấp và hoạt động ổn định.

   THUẬN LỢI    

1. Với đòn bẩy giảm xóc trở lại, dễ vận hành và tiếng ồn thấp;
2. Với một thiết bị khóa trở lại, để loại bỏ vấn đề đầu và đuôi dễ dàng bị rơi khi cho ăn;
3. cấu trúc đơn giản và xuất hiện đẹp;
4. Lò điện không khí nóng tùy chọn, thuận tiện để làm khô lá trà trong khi làm khô miếng bọt
biển.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy tách trà và Máy sàng :

Mô hình DL-6CSST-100R
Vôn 380V 50HZ

Kích thước (L * W * H) 1750 × 1450 × 1570 mm
Đường kính của thùng bên trong 1000 mm

Chiều dài thẳng của thùng bên trong 1000 mm

Động cơ điện
sức mạnh 0,75 kw

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

Tổng công suất sưởi 18 kw
Tốc độ của thùng 36 vòng / phút

Đường kính của sàng 2,5 mm

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-lump-breaker-tea-deblocking-and-sieving-machine


   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-6CSST-100RB
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 ↓ ↓


