
   KETERANGAN    

DL-6CPYS-170 mesin sortir layar melingkar bidang daun teh  adalah salah satu mesin
penyaringan khusus untuk pabrik teh primer dan halus. Digunakan untuk memisahkan
panjang teh bengkok dan ukuran blok dalam teknologi pengolahan teh. Sangat cocok untuk
berbagai operasi penyaringan teh hitam, teh hijau dan teh oolong.

   KEUNTUNGAN    

Mesin ini terdiri dari dua bagian: mesin layar melingkar dan ban berjalan. Digerakkan secara
terpisah oleh motor listrik. 
Daun teh yang akan diolah masuk ke ban berjalan dari ember teh, kemudian masuk ke
ayakan melalui ban berjalan. Setelah diayak dengan ayakan empat sisi, daun teh dituangkan
ke dalam palet teh dari outlet teh untuk menyelesaikan operasi pengayakan teh. 
Poros utama mesin dilengkapi dengan blok eksentrik, yang memiliki efek mengurangi
getaran. Ini adalah mesin yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan teh.

   APLIKASI    

Mesin sortir penyaringan teh cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap /
herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  2-10 Detik
 Teh hijau  2-10 Detik
 Teh putih  2-10 Detik
 Teh oolong  2-10 Detik
 Teh herbal  2-10 Detik

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

   SPESIFIKASI    

 Daftar spesifikasi Mesin Sortasi Pengayak Daun Teh :

https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine.html


Model DL-6CPYS-170
Membentuk Satu lapisan empat layar putar

Outlet 5
Sudut kemiringan permukaan layar 6,5 derajat

Ukuran penyaringan 1700 * 700mm
Jari-jari girasi tempat tidur saringan 30mm
Kecepatan tempat tidur saringan 230 Rpm

Kekuatan 1.1KW
Kapasitas 500-700kg / jam
demensia 4100 * 1700 * 2200mm

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



   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-6CYPS-170
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


