
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy  pha trà ô long là một trong những thiết bị quan trọng trong quy trình sản xuất trà ô
long.
Lồng lắc được làm bằng tre tự nhiên nguyên chất, thân thiện với môi trường và không làm
hỏng lá chè. Lồng lắc có các lỗ nhỏ, có thể lọc các cặn bẩn rơi ra từ lá cây và đóng vai trò làm
sạch.
Máy được trang bị bộ phận điều chỉnh tốc độ, có thể điều chỉnh tốc độ lắc. Hệ thống kiểm
soát thời gian được thêm vào. Khi hết thời gian, nó sẽ tự động ngừng hoạt động. Nó rất dễ
vận hành và tiết kiệm thời gian và công sức. 

   THUẬN LỢI    

1. Trống được làm bằng chất liệu tre, nứa, đảm bảo vệ sinh, thân thiện với môi trường;
2. Sử dụng động cơ điều khiển tốc độ điện từ, tốc độ ổn định và bền;
3. Có thể là thời gian điện tử, dễ vận hành.

   ĐƠN XIN    

Máy lắc trà ô long thích hợp để chế biến trà ô long, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho
việc sản xuất trà trên.

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà Oolong  Tổng cộng khoảng 1 giờ

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

   SỰ CHỈ RÕ    

Đặc điểm kỹ thuật của trống lắc trà ô long DL-6YQT-6015 .

Mô hình DL-6CYQT-6015
Điện áp đầu vào 220V / 380V

Kích thước (L * W * H) 2100 × 800 × 1000 mm
Đường kính con lăn 600 mm
Chiều dài con lăn 1500 mm

Lái xe máy
sức mạnh 1,1 kw

tốc độ, vận tốc 1400 vòng / phút
Điện áp định mức 380 V

Tốc độ làm việc của con lăn 0-30 vòng / phút
Vật liệu con lăn Cây tre

Dung tích 32 kg / lần

Tất cả danh sách thông số kỹ thuật của trống lắc trà .

Mô hình 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
Đường kính trống 60 cm 80 cm 90 cm 90 cm
Chiều dài trống 150 cm 120 cm 250 cm 250 cm
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Số lượng trống 1 chiếc 1 chiếc 1 chiếc 2 chiếc
Dung tích 32 kg 46 kg 120 kg 240 kg

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh máy trống lắc trà ô long theo nhu cầu của bạn.

   THÔNG TIN CHI
TIẾT    

Thiết kế khóa đồng tiện lợi, có chức năng khóa lò xo, có thể đóng mở cửa tre một cách nhanh
chóng.

 



Cửa tre có lỗ có thể lọc bụi lá trà bị hỏng trong quá trình vò trà ô long, đồng thời có thể nâng
cao chất lượng trà.

 



Thiết kế gia cố bằng ống thép và vòng thép, máy chạy êm, độ rung thân máy nhỏ.

 



Bảng điều khiển tích hợp tiếng Trung và tiếng Anh, có chức năng điều khiển thời gian và điều
chỉnh tốc độ, là thiết bị cần thiết để sản xuất trà ô long cao cấp.

   HÌNH ẢNH    













   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 ↑ ↑
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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 ↓ ↓


