
   KETERANGAN    

Untuk teh non-fermentasi seperti teh hijau: fungsi utama mesin penggulung teh adalah
membentuk. Melalui aksi kekuatan eksternal, mesin penggulung teh membuat daun hancur
dan ringan, gulungan teh berubah menjadi bentuk strip, dan volumenya berkurang, yang
bagus untuk diseduh.

Untuk teh fermentasi seperti teh hitam: Melalui kekuatan eksternal dari mesin pengaduk teh,
jus daun teh meluap, sel-sel teh rusak, mempercepat oksidasi enzimatik senyawa polifenol,
memberikan kondisi untuk fermentasi daun teh berikutnya, Meningkatkan rasa teh jadi dan
membuat kualitas teh lebih baik.

   KEUNTUNGAN    

1. Teh rolling barrel, rolling plate, dan rolling strip terbuat dari stainless steel, tidak akan
berkarat dan tidak menghasilkan zat berbahaya bagi tubuh manusia, 
2. kami juga dapat menyesuaikan semua jenis stainless steel dan semua jenis tembaga, jika
Anda membutuhkan, tolong beritahu kami.
3. Desain profesional sudut kemiringan pelat adonan dan radian strip adonan, kecepatan
pembentukan teh 30% lebih cepat.
4. Sisi lebih tinggi dari piring, mencegah daun teh jatuh dari mesin penggulung teh.

   TAMPILAN
Meledak    



① Lengan melintang ⑧ kolom dukungan
② Penutup barel ⑨ Cakram bergulir
③ Drum baja tahan karat ⑩ Roda tangan
④ Engkol ⑪ Bingkai dukungan
⑤ Rumah transmisi ⑫ Pegangan pelepasan teh
⑥ Sabuk transmisi ⑬ Gerai teh
⑦ Mengendarai motor ⑭ Dukungan kaki

 

   APLIKASI    

Mesin Tea Twister  cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal,
berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  30-90 menit
 Teh hijau  4-6 menit

 Teh oolong  4-6 menit
 Teh herbal  4-6 menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai
dengan situasi aktual.

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Mesin Twister Teh :

Model DL-6CRT-40
Dimensi 860 * 1030 * 1260 mm

Tegangan masukan 380V / 50Hz
Diameter cakram teh 795 mm

Diameter barel 400 mm
Tinggi barel 250 mm

Motor yang cocok
Kekuatan 1,1 kW
Kecepatan 1400 RPM

Nilai tegangan 380 V
Kecepatan barel 42 RPM

Berat 153 Kg
Kapasitas maksimum per batch 11 kg/batch

Kapasitas untuk teh hijau 11-110 kg / jam
Kapasitas untuk teh hitam 11-22 kg / jam

Spesifikasi dari semua Mesin Twister Teh .

Model Diameter barel Tinggi barel Kapasitas
6CRT-25 25 cm 18 cm 3 kg/batch
6CRT-30 30 cm 21 cm 5 kg/batch
6CRT-35 35 cm 26 cm 8 kg/batch
6CRT-40 40 cm 25 cm 11 kg/batch
6CRT-45 45 cm 28 cm 15 kg/batch
6CRT-50 50 cm 28 cm 20 kg/batch
6CRT-55 55 cm 40 cm 35 kg/batch
6CRT-65 65 cm 48 cm 60 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan
pelanggan.

   RINCIAN    

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine
https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin berbeda untuk memastikan bahwa
setiap mesin dapat membuat teh dengan kualitas terbaik.
 



Rolling barrel, rolling disc, dan rolling bar semuanya terbuat dari stainless steel, yang higienis
dan ramah lingkungan.

 



Busur rolling bar telah ditingkatkan selama beberapa dekade, dan desain yang optimal telah
diperoleh. Efisiensi daun teh jenis strip meningkat 30%.

 



Desain pegangan pembuangan bawah, dorong pegangan dengan lembut, teh bisa jatuh
dengan mudah.

   FOTO    









   KONTAK    

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk
mendapatkan harga.

Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-40
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di
bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu
sekitar 10 menit


