
   SỰ MIÊU TẢ    

DL-6CBRP-70 Máy cán và cán màng bọc trà bằng vải DL-6CBRP-70 thích hợp cho quy trình
pha trà trước khi tạo hình và nhào trà ô long dạng túi và thay thế cho thao tác nhào trộn
dạng túi thủ công nặng nhọc. Nó có chức năng thắt chặt túi điện và nhào trộn dạng túi, làm
tăng hiệu suất lên gấp nhiều lần, chế biến lá trà thành hình quả lê hoặc hình bán bóng để làm
cho vẻ ngoài hấp dẫn, cải thiện đáng kể chất lượng trà, và là một trong những các công cụ
quan trọng để chế biến trà ô long.

   THUẬN LỢI    

1. Sử dụng thép góc tiêu chuẩn quốc gia, vuông, thẳng, dày và bền
2. Cơ cấu nâng hạ bằng điện được áp dụng, thuận tiện hơn khi sử dụng.
3. Các đường sườn của khay được thiết kế khoa học giúp trà tạo hình nhanh hơn.
4. Trụ trên cùng của hàm dưới áp dụng phương pháp hỗ trợ sáu ổ đỡ để cơ cấu hoạt động
trơn tru.

   ĐƠN XIN    

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

 Loại trà  Thời gian làm việc
 Trà đen  3-5 phút
 Trà xanh  3-5 phút
 Trà Oolong  3-5 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:

Mô hình DL-6CBRP-70
Công suất đầu vào 380V / HZ

Kích thước (L * W * H) 710 × 710 × 1320mm
Đường kính đĩa lăn 700mm

Động cơ ổ đĩa lăn
Sức mạnh 1,1kW

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

Động cơ
lên / xuống đĩa lăn 

Sức mạnh 0,38kW
Tốc độ quay vòng 1400r / phút
Điện áp định mức 380V

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

   HÌNH ẢNH    

https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html








 

   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 : 6CBRP-70
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 ↓ ↓


