
   KETERANGAN    

The teh mesin udara gemetar panas adalah salah satu peralatan penting untuk memproduksi
high-end teh oolong. Drum dilubangi dengan lembaran galvanis, yang indah dan elegan.
Anda juga dapat memilih semua lembaran stainless steel, yang lebih higienis dan ramah
lingkungan.
Dengan panel kontrol cerdas yang sangat terintegrasi, kecepatan pemanggangan, suhu,
waktu pemrosesan, dll. dapat disesuaikan. Anda bisa memilih pemanas listrik atau kayu atau
pemanas arang. 
Melalui rotasi mesin dan pemanasan, kelembaban dalam teh dapat didistribusikan secara
merata, dan pada saat yang sama, fermentasi dapat dilakukan secara perlahan untuk
membuat rasa teh yang sudah jadi lebih harum.
Dengan tungku pemanas, kayu atau arang yang berbeda dapat digunakan untuk membuat
teh dengan rasa kayu yang berbeda. Dan rasa teh yang sudah jadi itu unik! Ini berbeda dari
teh tradisional biasa.

   KEUNTUNGAN    

1. Menggunakan lembaran logam meninju galvanis, penampilannya rata dan indah;
2. Menggunakan kontrol suhu otomatis, waktu kipas utama, waktu drive;
3. Semua menggunakan pemanas listrik, dan memberikan baskom kompor besi cor, yang
kokoh dan tahan lama.

   APLIKASI    

Mesin Layu Daun Teh Pemanas Kayu Dan Batubara  cocok untuk mengolah teh oolong,
berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh oolong  Total 5-6 Jam

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

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Mesin Layu Daun Teh Kayu Dan Batubara :

Model DL-6CZQ-110T
Ukuran 3760 × 1120 × 1450 mm
Voltase 380V 50HZ

Total daya pemanasan 12 kW

Motor penggerak
drum cepat dan

lambat
2 set

Kekuasaan 2.2 kW

Kecepatan 1400 putaran / menit

Voltase 380 V

https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine


Kekuatan kipas 
Kekuasaan 1,5 kW
Kecepatan 1400 putaran / menit

Voltase 380 V
Kecepatan kerja roller 15-30 putaran / menit
 Diameter dalam rol 1100 mm

Panjang rol: 3000 mm
Keluaran 350 Kg / waktu

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

   RINCIAN    

Mesin ini dapat dipanaskan dengan listrik atau arang, Jika arang digunakan untuk
pemanasan, teh dapat menyerap rasa arang. Jika arang dengan aroma yang dipilih, rasa teh
akan sangat unik.

 



Rangka penopang internal meningkatkan kekuatan struktural alat berat dan mengurangi
getaran selama penggunaan.

 



Ukuran mata jaring optimum diperoleh dengan banyak percobaan, teh pecah dan debu teh
disaring selama proses pengocokan teh oolong.

   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-6CZQ-110T
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


