
   KETERANGAN    

Mesin pengepres teh terutama digunakan untuk operasi pengepresan kue teh.
Semua bagian mesin yang merupakan kontak teh terbuat dari 304 stainless steel food grade
untuk memastikan keamanan dan kebersihan dalam produksi teh.
Mesin memiliki mode manual dan mode otomatis. untuk memastikan kue tehnya kencang,
Anda dapat menyesuaikan nilai tekanan dan waktu tekanan yang berbeda sesuai dengan
daun teh yang berbeda.
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda, berbagai jenis cetakan dapat
disesuaikan. Jika Anda perlu membuat teh bentuk lain, silakan hubungi kami. 

   KEUNTUNGAN    

1. Desain terintegrasi, penampilan tertutup besar, dengan roda bawah yang bergerak, secara
keseluruhan indah dan praktis;
2. Pelat baja struktural utama dari seluruh mesin mengadopsi pelat baja kekuatan tinggi
Q345B;
3. Bagian yang bersentuhan dengan bahan terbuat dari pelat baja tahan karat untuk
memastikan kepatuhan sanitasi;
4. Sistem kontrol otomatis dan perangkat penginderaan tekanan membuat pengoperasian
lebih mudah.

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Mesin Kompres Kue Teh :

Model DL-6CY2-15
Ukuran 1200 × 760 × 1700 mm
Voltase 380/50 V / HZ

Menekan stroke kerja 200mm
Metode bertekanan Hidrolik

Jumlah stasiun 2
Tekanan maksimum 20120 kN

Kekuatan Mengemudi 3 kW
Kecepatan Motor 1400 putaran / menit

Tegangan Terukur 380 V
Keluaran per jam 70 Kg / jam

Spesifikasi dari semua Mesin Kompres Kue Teh .

Model 6CY1-15 6CY2-15 6CY3-15
Jenis tekan Tekan Hidrolik
Tekanan 20120 kN

Stasiun kerja 1 2 3
Kapasitas 35 kg / jam 70 kg / jam 105 kg / jam

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

   FOTO    

   KONTAK    

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk
mendapatkan harga.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CY2-15


Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung

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

https://m.me/Shayehuangteamachinery

