SỰ MÔ TẢ
Máy đóng gói trà túi lọc thủ công thích hợp cho trà ô long, trà đen, trà xanh, vv và cũng thích
hợp cho các lô nhỏ, hạt lớn. Nó thông qua một bảng điều khiển thông minh tích hợp và quản
lý tất cả các hoạt động theo một cách thống nhất.
Hệ thống dỡ hàng quay có thể được sử dụng để đóng gói nhiều loại vật liệu, cân chính xác
hơn, sử dụng công tắc chân để xả rất tiện lợi và nhanh chóng.

THUẬN LỢI
1. Cảm biến cân điện tử với độ chính xác cao, cân chính xác;
2. Hệ thống điều khiển thông minh, hoạt động thuận tiện;
3. Sử dụng chế độ nạp khe thẳng, tốc độ nhanh, hiệu quả cao;
4. Vỏ thép không gỉ, đẹp, phóng khoáng.

SỰ CHỈ RÕ
Danh sách thông số kỹ thuật máy chiết rót trà bằng tay :
Người mẫu

DL-6CFZ-20

Điện áp hoạt động

220 V

Kích thước

42 * 32 * 55cm

Kích thước khay nguyên liệu

300 mm

Phạm vi cân

1-20 g

Lỗi cân

± 0,2 g

Hiệu quả công việc

15-20 bao / phút

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy làm đầy túi thủ công .
Người mẫu

Vôn

Phạm vi trọng lượng

DL-6CFZ-20

110V / 220V

1-20 g

DL-6CFZ-50

110V / 220V

1-50 g

DL-6CFZ-100

110V / 220V

1-100 g

DL-6CFZ-200

110V / 220V

1-200 g

DL-6CFZ-500

110V / 220V

10-500 g

DL-6CFZ-999

110V / 220V

10-999 g

DL-6CFZ-2000

110V / 220V

100-2000 g

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

THÔNG TIN CHI
TIẾT

①

Phễu

⑤

Viewport

②

Nắp khóa

⑥

Bảng điều khiển

③

Tay cầm

⑦

Chỗ thoát

④

Đầu nối nguồn

Máy chiết rót gói túi thủ công này có thể đóng gói nhiều loại vật liệu khác nhau để
đáp ứng nhu cầu đóng gói khác nhau của bạn.

HÌNH ẢNH

TIẾP XÚC

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 ↓ ↓

