
   KETERANGAN    

Diameter Mesin Pemanggang Daun Teh Hijau Silinder ini adalah 90cm, dan panjang bagian
lurus bagian dalam adalah 1240mm. Menggunakan tegangan 220V / 380, dapat memproses
10 kg daun segar per batch. 

Insulasi panas yang sangat baik, pelestarian panas dan penghematan energi, menggunakan
papan kalsium silikat, meningkatkan efek pelestarian panas dan memenuhi persyaratan
kebersihan makanan.
Peningkatan isolasi pelat depan drum, sistem kontrol suhu cerdas, kontrol yang mudah
dioperasikan dan presisi, kontrol tangan dan integrasi diri, jaminan ganda.
Saluran masuk pakan besar, mudah diberi makan, dan pelepasan lebih cepat. Kekeringan
produk yang keluar sebelum dan sesudah lebih seragam, ukuran lancip lebih panjang, dan
bahan tidak jatuh.
Silinder bagian dalam mengadopsi pelat baja dengan ketebalan 2.5mm untuk mencegah
deformasi silinder pada suhu tinggi. Pekerjaan dapat menyimpan energi, kehilangan panas
lebih sedikit, perubahan suhu lebih kecil dan lebih hemat energi.

   TAMPILAN
Meledak    
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① Panel kendali ⑧ Wastafel panas
② Termometer ⑨ Menangani
③ Barel Luar ⑩ kotak persneling
④ barel bagian dalam ⑪ Baut keseimbangan
⑤ Roda Dukungan ⑫ silinder reduksi
⑥ Saklar pengapian ⑬ Zona Pembakaran
⑦ Roda Bawah ⑭ Bingkai Dukungan

 

   KEUNTUNGAN    

1. Mesin dengan kastor, mudah dipindahkan.



2. Dengan fungsi rangka pendukung untuk mencegah kerusakan pada roda nilon.

3. Kemiringan rol drum yang dapat disesuaikan, mesin juga dapat digunakan di tempat yang
tidak rata.

4. Peleton api pembakaran berbentuk T yang menutupi tong fiksasi teh, area pembakaran
hingga 100%.

5. Desain peredam kejut pneumatik, mesin secara otomatis jatuh kembali, dan kecepatan
jatuhnya stabil.

   APLIKASI    

Mesin Sangrai Daun Teh  cocok untuk mengolah teh hijau / oolong / herbal, berikut waktu
kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hijau  4-8 Menit

 Teh oolong  4-8 Menit
 Teh herbal  4-8 Menit

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

   SPESIFIKASI    
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Daftar spesifikasi Mesin Pemanggang Daun Teh Hijau Silinder :

Model DL-6CST-90
Ukuran 1230 × 2100 × 1840 mm
Voltase 380/50 V / Hz

Diameter dalam drum 900 mm
Panjang bagian dalam drum 1240 mm

Mengendarai motor
Kekuasaan 0,75 KW
Kecepatan 1390 rpm

Voltase 380 V

Kipas angin
Kekuasaan 85 W
Kecepatan 2200 rpm

Voltase 220 V
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Kecepatan drum 5-37 rpm
Jenis pemanas Gas cair

Kapasitas per waktu 10 kg / waktu
Efisiensi 100 kg / jam

Spesifikasi dari semua Mesin Pengolah Pemanggang Teh .

Model 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Diameter Drum 50 cm 70 cm 90 cm 100 cm
Panjang Drum 60 cm 100 cm 124 cm 125 cm

Kapasitas 25 kg / jam 50 kg / jam 100 kg / jam 150 kg / jam

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

   RINCIAN    

Kecepatan mesin fiksasi teh dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari daerah produksi yang
berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan
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Desain peredam kejut pneumatik, mesin secara otomatis jatuh kembali, dan kecepatan jatuh
stabil.

 



Sistem deselerasi yang dioptimalkan, kecepatan mesin stabil, sambil memastikan torsi cukup
besar dan berjalan lancar.

 



Ada tiga katup di bagian bawah, yang dapat dinyalakan secara manual jika listrik padam,
sehingga daun teh tidak terbuang percuma.

 



Desain katup solenoida otomatis, pemanasan otomatis mulai dan berhenti, katup solenoida
secara otomatis menutup ketika suhu mencapai suhu yang disetel, dan mesin berhenti
memanas. Ketika suhu lebih rendah dari suhu yang disetel, katup solenoida terbuka dan
mesin memanas, yang dapat menghemat bahan bakar.

   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-6CST-90
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


