
*** KETERANGAN
***

Ini Electric Heating Tea Leaf Dryer memiliki 16 nampan ayakan, diameter setiap nampan 110
cm, luas pengeringan total 14,5m². Dapat memproses 60-75 kg teh basah per batch.
Lebih dari 50% dari keseluruhan mesin mengadopsi desain modular, waktu produksi yang
lebih singkat untuk pesanan batch, dan penggantian suku cadang yang lebih mudah.
Mesin pengering teh tipe pintu ganda, yang pertama di industri mengadopsi struktur gesper
pintu kontainer, yang lebih nyaman untuk membuka dan menutup pintu, tahan lama, dan
lebih baik disegel.
Desain kontrol suhu ganda, secara otomatis memotong daya ketika suhu melebihi batas,
untuk mencegah suhu yang berlebihan merusak teh.
Menggunakan struktur kontrol suhu komputer mikro, menambahkan modul batas suhu
mekanis untuk memastikan bahwa kontrol suhu sangat mudah dan tidak akan merusak teh
karena suhu tinggi.

*** KEUNTUNGAN
***

1. Desain pengeringan putar, daun teh dipanaskan secara merata dan mengering lebih
cepat;
2. Penggunaan nampan saringan stainless steel tidak akan menghasilkan zat berbahaya,
memastikan kebersihan produksi teh;
3. Menggunakan engsel baja dan gagang pintu berkekuatan tinggi, masa pakai alat berat
meningkat 40% dibandingkan dengan perusahaan lain;
4. Desain saluran udara yang dipatenkan memungkinkan bagian bawah setiap baki saringan
masuk ke udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan
meningkatkan efisiensi pengeringan.

*** APLIKASI ***

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

Jenis Teh Suhu Waktu kerja
Teh hitam 80-120 20-60 Menit
Teh hijau 80-120 20-60 Menit
Teh putih 80-120 20-60 Menit

Teh oolong 80-120 20-60 Menit
Teh herbal 80-120 20-60 Menit

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

*** SPESIFIKASI
***
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Double-door Tea Dryer Machine daftar spesifikasi:

Model DL-6CHZ-14
Dimensi 143×163×2320 mm
Voltase 380V 50HZ

Elemen pemanas Kawat pemanas listrik
Total daya pemanasan 18.0 KW
Grup elemen pemanas 3 Grup

Motor kipas angin
Kekuasaan 0,75 KW
Kecepatan 1400 rpm

Nilai tegangan 380 V

Motor putar palet
Kekuasaan 40 W
Kecepatan 1250 rpm

Nilai tegangan 220 V
Kecepatan putar palet 6 rpm

Jenis palet Bulat
Area pengeringan yang efektif 14,5 m2

Jumlah palet pengeringan 16
Kapasitas per batch 60-75 kg/waktu

.

Model 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
Jumlah Baki 10 buah 14 buah 16 buah 16 buah 36 buah

Diameter baki 50 cm 70 cm 90 cm 110 cm 110 cm
Area Pengeringan 2 m2 5 m2 9 m2 14 m2 34 m2

Kapasitas 6-8 kg 15-20 kg 27-36 kg 60-75 kg 102-136 kg

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

*** FOTO ***
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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-6CHZ-14
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


