
*** MÔ TẢ ***  

Máy đóng gói túi trà tam giác có thể đóng gói túi trà hình tam giác / kim tự tháp, cũng có thể
điều chỉnh túi trà vuông, 1 giờ có thể đóng gói 2000-4500 túi, túi trà có thể được bao bằng túi
nhựa.

Máy này có thể đóng gói túi nylon trà, túi sợi ngô, sử dụng sóng siêu âm niêm phong, túi sẽ
không bị hư hỏng và không có chất độc hại sẽ được sản xuất.

*** TÍNH NĂNG ***  

1. Niêm phong và chức năng cắt bằng sóng siêu âm;
2. Điều khiển PLC và màn hình cảm ứng giúp hoạt động dễ dàng hơn;
3. Các thành phần khí nén SMC, kéo dài tuổi thọ của máy;
4. Áp dụng thiết kế Cơ điện tử, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu mà không cần tắt máy;
5. Theo hình dạng của vật liệu, có thể chọn cân điện tử hoặc cốc trượt để đo lường;
6. Việc sản xuất túi ba chiều tam giác và túi phẳng bốn góc chỉ cần một công tắc chìa khóa.

** THÔNG SỐ ***  

 Danh sách thông số kỹ thuật máy đóng gói túi trà Pyramid :

Người mẫu DL-SJ3000-4C 
Kích thước 390 × 160 × 80 cm

Cuộn túi với 14/12/16 cm
Đường kính cuộn túi 40 cm

Chiều rộng túi trà 5/6/7 cm
Áp suất nguồn không khí 0,6 MPa

Sức mạnh 0,8 kw
Phạm vi trọng lượng 1-15 g

Dung tích 2000-4500 bao / h
Quy mô số lượng  4/6 chiếc

Chúng tôi có thể tùy chỉnh máy đóng gói túi tam giác theo nhu cầu của bạn.

*** ẢNH ***  

https://www.delijx.com/category/tea-bag-packing-packaging-machine
https://www.delijx.com/category/automatic-tea-bag-packing-machine
https://www.delijx.com/category/automatic-tea-bag-packing-machine
















   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 ↓ ↓

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-SJ3000-4C
https://m.me/Shayehuangteamachinery

