
   KETERANGAN    

The pemanas listrik mesin fiksasi terus menerus terutama digunakan untuk produksi batch
teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh Ivan, dll
Ini memiliki keuntungan dari suhu yang dapat dikontrol, efisiensi produksi yang tinggi, dan
biaya tenaga kerja yang rendah.
Mesin fiksasi semacam ini menggunakan pemanas gas, menggunakan tiga tahap pelat api,
suhu kerja setiap bagian dapat disesuaikan. Karena fiksasi teh mengikuti urutan dari suhu
tinggi ke suhu rendah. Oleh karena itu, teh yang dibuat dengan mesin ini lebih merata,
warnanya lebih hijau, dan aromanya lebih memadai.
Dinding bagian dalam mesin terbuat dari pelat baja setebal 3,5 mm, dengan perangkat
sirkulasi gas panas di dalamnya. Perubahan suhu di dalam mesin kecil, kehilangan panas
kecil, dan hemat energi dan lebih ramah lingkungan.
Dilengkapi dengan sistem pembuangan uap air untuk mengeluarkan gas buang panas dan
lembab dari mesin agar warna teh terlihat bagus dan menghindari penurunan kualitas.

   KEUNTUNGAN    

1. Insulasi panas yang sangat baik, pelestarian panas dan hemat energi.

2. Penggunaan papan kalsium silikat meningkatkan efek isolasi.

3. Mengadopsi sistem pembuangan uap air yang dapat dikontrol untuk menghemat energi.

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

5. Pipa pemanas listrik padat mengelilingi seluruh drum fiksasi untuk memastikan panas
seragam papan silinder, memperbaiki teh lebih merata.

6. Menggunakan pelat baja ultra-tebal 3.5mm, perubahan suhu kecil dan pelestarian panas
yang baik, daun teh tidak akan rusak, (pabrik lain hanya menggunakan pelat baja 2mm)

   APLIKASI    

Electric Heating Continuous Tea Fixing Machine  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 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    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine
https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


Daftar spesifikasi Mesin Pembuat Teh Pemanas Listrik Berkelanjutan :

Model DL-6CST-L60D
Dimensi 900 × 3500 × 1516 mm
Voltase 380/50 V / Hz

Daya masukan 62 KW
Diameter drum bagian dalam: 600 mm
Panjang drum bagian dalam: 3000 mm

Mengendarai motor
Kekuatan 0,75 W
Kecepatan 1400 rpm

Voltase 380 V

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


motor knalpot
Kekuatan 370 W
Kecepatan 1400 rpm

Voltase 220 V
Kecepatan drum 5-37 rpm
Jenis pemanas Kawat pemanas listrik

Efisiensi 100 kg / jam

Spesifikasi semua Mesin Pembuat Teh Pemanas Listrik Berkelanjutan .

Model 6CSTL-D60 6CSTL-D80
Diameter Drum 60 cm 80 cm
Panjang Drum 300 cm 400 cm

Kapasitas 100 kg / jam 200 kg / jam

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

   FOTO    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine




   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-6CSTL-D60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


