
   KETERANGAN    

Fungsi utama sangkar pemanggang elektrik adalah untuk menggantikan sangkar
pemanggang karbon, membuat pengeringan teh lebih tepat dan terkendali.
Sebelumnya, pengeringan dan pemanggangan teh terutama diproses dengan membakar
arang, tetapi suhu pemanggangan arang tidak dapat dikontrol, dan kualitas teh yang dibuat
berbeda. Karena perkembangan elektrifikasi, sangkar pemanggang listrik sekarang umum
digunakan untuk pengeringan. 
Karena outputnya yang kecil, mesin ini sangat cocok untuk pabrik teh kecil, toko teh, dan
rumah tangga. Ini juga dapat digunakan untuk mengeringkan jenis makanan lain dan
memiliki berbagai aplikasi.
Mesin ini juga dapat digunakan untuk memanggang teh oolong kering dan teh putih,
meningkatkan aromanya. Ini juga bisa digunakan untuk dupa parfum.

   KEUNTUNGAN    

1. Kontrol sistem suhu konstan yang cerdas. Operasi sederhana dan cepat, memanggang
lebih akurat dan lebih cerdas;
2. Kerajinan tradisional, tenun tangan. Desain kerajinan yang unik, anyaman bambu moso
alami, menggabungkan kerajinan tradisional dengan teknologi modern;
3. Tabung pemanas molibdenum disilisida yang lebih tebal, pemanasan seragam, tidak ada
polusi, keamanan dan jaminan;
3. Basisnya stabil. Basis dibentuk dengan cetakan, pusat gravitasi rendah, stabilitas yang
baik, kualitas yang baik, tidak mudah cacat, kuat dan tahan lama.

   APLIKASI    

Mesin drum pembuat teh cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap /
herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  30-60 Menit
 Teh hijau  30-60 Menit
 Teh putih  30-60 Menit
 Teh oolong  30-60 Menit
 Teh herbal  30-60 Menit

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

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi mesin pembuat teh drum bambu manual:

Model DL-6CHBL-70
Kapasitas 7500g

Rentang Suhu 30-150  ℃



Voltase 160-230V
Kekuatan 1800W
Ukuran 72*72*62cm

Ukuran drum 65*65*47 cm
Diameter pelat pemanas: 60cm

Ukuran kemasan: 74*74*64 cm
Berat 20 kg

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

 

Model Kapasitas Kekuatan Diameter drum Berat

DL-6CHBL-20 00500g 400W 20cm 1,8 kg
DL-6CHBL-25 0001000g 400W 25cm 2,8 kg
DL-6CHBL-40 0002000g 900W 37cm 4,6 kg
DL-6CHBL-50 2500g 1100W 50cm 8 kg
DL-6CHBL-60 0003000g 1200W 58cm 12 kg
DL-6CHBL-70 7500g 1800W 65cm 20 kg

Spesifikasi semua mesin pembuat teh drum bambu.

   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-6CHBL-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


