
KETERANGAN

Ini Gas heating Tea Roasting Pot sangat meniru proses pemanggangan teh manual; pot
pertama industri dapat berputar 360 derajat, teh dipanaskan tanpa sudut mati, dan fiksasi
lebih seragam.
Kami adalah perusahaan pertama di industri yang memasang pipa udara panas pada badan
panci. Anda dapat memilih apakah akan meniupkan udara panas ke dalam mesin. Udara
panas dapat dengan cepat mengalirkan uap air dari panci untuk mencegah teh menjadi
penuh dan mempengaruhi kualitas teh.
Teh yang dibuat dari mesin ini memiliki rasa yang hampir sama dengan teh yang dibuat oleh
guru yang berpengalaman. Jika Anda ingin menghasilkan teh berkualitas tinggi, mesin ini
dapat sangat meningkatkan kualitas teh Anda.
Mesin ini menggunakan pemanas gas, hemat energi, dan perlindungan lingkungan, dan
ketebalan pelat baja adalah 6mm. Kualitas tehnya merata, yang benar-benar mendekati teh
yang diproduksi dengan tangan. Ini adalah mesin yang ideal untuk memproduksi teh
bermutu tinggi!

KEUNTUNGAN

1. Peleton api pembakaran berbentuk T yang menutupi tong fiksasi teh, area pembakaran
hingga 100%.
2. Ada tiga katup di bagian bawah, yang dapat dinyalakan secara manual jika listrik padam,
sehingga daun teh tidak terbuang percuma.
3. Desain katup solenoid 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.
4. Pertahankan desain kepala pembakaran dari nyala api konstan, simpan nyala api konstan
setelah penyalaan berhasil, nyalakan kembali dari nyala api yang konstan, kurangi tekanan
jarum pengapian dan koil pengapian, dan tingkatkan kehidupan pelayanan.

APLIKASI

Tea Roasting Pot cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal,
berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh Waktu kerja
Teh hijau 15-20 Menit

Teh oolong 15-20 Menit
Teh herbal 15-20 Menit

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

SPESIFIKASI

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


Gas Heating Tea Roasting Pot daftar spesifikasi:

Model DL-6CSTG-100
Dimensi 1300×1780×1550 mm
Voltase 220/50 V/Hz

Diameter dalam panci 1000 mm
Kedalaman bagian dalam panci 950 mm

Mengendarai
motor

Kekuatan 0,5 KW
Kecepatan 1400 rpm

Voltase 220 V
Kecepatan pot 5-37 rpm
Jenis pemanas Gas

Efisiensi 20 kg/batch

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan
pelanggan.
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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-6CSTG-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


