
KETERANGAN

Mesin penggulung teh dapat digunakan untuk sebagian besar teh seperti teh hitam, teh
hijau, dan teh oolong, untuk teh hijau (tidak difermentasi) terutama digunakan untuk
membentuk jenis strip, untuk teh hitam (teh fermentasi) terutama digunakan untuk
menghancurkan sel-sel daun teh segar, sehingga sari dalam teh dapat mengalir keluar dan
memudahkan fermentasi selanjutnya.

Melalui kekuatan luar mesin rol teh, jus daun teh meluap, sel-sel teh rusak, daun teh segar
dipelintir dan digulung menjadi bentuk strip, jus di daun teh segar diperas. Saat menyeduh,
rasa lebih kuat, warna kuah teh lebih cerah dan kualitas teh lebih baik.

KEUNTUNGAN

1. Desain gearbox cacing turbin, deselerasi stabil dan tahan lama.
2. Desain pegangan pembuangan bawah, dorong pegangan dengan lembut, teh bisa jatuh
dengan mudah.
3. Desain laras yang ditinggikan dapat mencegah daun teh jatuh.
4. Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.
5. Busur rolling bar telah ditingkatkan selama beberapa dekade, dan desain yang optimal
telah diperoleh. Efisiensi daun teh menjadi tipe strip meningkat 30%.

TAMPILAN
Meledak



Lengan melintang Tekan musim semi
Penutup barel kolom dukungan

Drum baja tahan karat Roda tangan
Engkol Bingkai dukungan

Rumah transmisi Cakram bergulir
Sabuk transmisi Gerai teh

Mengendarai motor Dukungan kaki

APLIKASI

Tea Rolling Table Machine cocok untuk pengolahan 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

Tea Rolling Table Machine daftar spesifikasi:

Model DL-6CRT-65T
Dimensi 1490*1390*1620 mm

Tegangan masukan 380V / 50Hz
Diameter cakram teh 1210 mm

Diameter barel 650 mm
Tinggi barel 480 mm

Motor yang cocok
Kekuatan 4 kW
Kecepatan 1400 RPM

Nilai tegangan 380 V
Kecepatan barel 44 RPM

Bobot 495 Kg
Kapasitas maksimum per batch 60 kg/batch

Kapasitas untuk teh hijau 60-600 kg/jam
Kapasitas untuk teh hitam 60-120 kg/jam

bahan Kuningan / Tembaga

Spesifikasi dari semua Tea Rolling Table Machine.

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.



Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda mengadopsi struktur penutup terbuka lengan ganda, yang memiliki daya
dukung yang kuat dan operasi yang stabil.



Desain unik sudut kemiringan rolling disc dan rolling bar, kecepatannya meningkat 30%
dibandingkan dengan perusahaan lain.
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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-65T
https://m.me/Shayehuangteamachinery

