
   KETERANGAN    

Mesin Roller Daun Teh Teh dapat digunakan untuk sebagian besar teh seperti teh hitam, teh
hijau, dan teh oolong, untuk teh hijau (non-fermentasi) terutama digunakan untuk
membentuk jenis strip, untuk teh hitam (teh fermentasi) terutama digunakan untuk
menghancurkan sel-sel daun teh segar, sehingga jus dalam teh dapat mengalir keluar dan
memfasilitasi fermentasi selanjutnya.

Melalui kekuatan eksternal mesin rol teh, jus daun teh meluap, sel-sel teh rusak, daun teh
segar dipelintir dan digulung menjadi bentuk strip, jus di daun teh segar diperas. Saat
diseduh, rasanya lebih kuat, warna sup teh lebih cerah dan kualitas teh lebih baik.

   KEUNTUNGAN    

1. Rolling barrel terbuat dari stainless steel, rolling plate, dan rolling strip terbuat dari
aluminium, tidak akan berkarat dan tidak menghasilkan zat berbahaya bagi tubuh manusia.
2. Desain profesional sudut kemiringan pelat adonan dan radian strip adonan, kecepatan
pembentukan teh 30% lebih cepat.
3. Sisi lebih tinggi dari piring, mencegah daun teh jatuh dari mesin penggulung teh.
4. kami juga dapat menyesuaikan semua jenis stainless steel dan semua jenis tembaga, jika
Anda membutuhkannya, beri tahu kami.
5. Desain profesional sudut kemiringan pelat adonan dan radian strip adonan, kecepatan
pembentukan teh 30% lebih cepat.

   TAMPILAN
Meledak    
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① Lengan melintang ⑧ kolom dukungan
② Penutup barel ⑨ Cakram bergulir
③ Drum baja tahan karat ⑩ Roda tangan
④ Engkol ⑪ Bingkai dukungan
⑤ Rumah transmisi ⑫ Pegangan pelepasan teh
⑥ Sabuk transmisi ⑬ Gerai teh
⑦ Mengendarai motor ⑭ Dukungan kaki

   APLIKASI    

Mesin Tea Leaf Roller  cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap /
herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
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 Teh hitam  30-90 menit
 Teh hijau  4-6 menit

 Teh oolong  4-6 menit
 Teh herbal  4-6 menit

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

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Mesin Tea Leaf Roller :

Model DL-6CRT-35
Dimensi 820 * 900 * 1260 mm

Tegangan masukan 220V / 50Hz
Diameter cakram teh 720 mm

Diameter barel 350 mm
Tinggi barel 260 mm

Motor yang cocok
Kekuasaan 1,1 kW
Kecepatan 1400 RPM

Nilai tegangan 220 V
Kecepatan barel 42 RPM

Berat 145 Kg
Kapasitas maksimum per batch 8 kg/batch

Kapasitas untuk teh hijau 8-80 kg / jam
Kapasitas untuk teh hitam 8-16 kg / jam

Spesifikasi dari semua Mesin Roller Daun Teh .

Model Diameter barel Tinggi barel Kapasitas
6CRT-25 25 cm 18 cm 3 kg/batch
6CRT-30 30 cm 21 cm 5 kg/batch
6CRT-35 35 cm 26 cm 8 kg/batch
6CRT-40 40 cm 25 cm 11 kg/batch
6CRT-45 45 cm 28 cm 15 kg/batch
6CRT-50 50 cm 28 cm 20 kg/batch
6CRT-55 55 cm 40 cm 35 kg/batch
6CRT-65 65 cm 48 cm 60 kg/batch

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

   RINCIAN    
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DL-6CRT-35 tea roller table\'s barrel terbuat dari SS304, diameter tong 35cm, tinggi 26cm,
kapasitas sekitar 8 kg per batch.

Untuk waktu rolling teh hijau membutuhkan waktu sekitar 4-6 menit, kapasitas sekitar 8-80
kg per jam.

Untuk teh hitam rolling time membutuhkan waktu sekitar 30-90 menit, kapasitas sekitar 8-16
kg per jam.

 



Desain unik sudut kemiringan rolling disc dan rolling bar, kecepatannya meningkat 30%
dibandingkan dengan perusahaan lain.

 



Desain tinggi dari tong bergulir dapat mencegah daun teh jatuh.

 



Desain unik penutup mesin rolling kecil dan menengah dapat diputar untuk meningkatkan
laju teh tipe strip.

   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-6CRT-35
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


