
   KETERANGAN    

The teh bambu dengan rak terbuat dari kekuatan tinggi rangka baja galvanis.
Saringan terbuat dari bambu lapisan atas alami murni, masing-masing set berjumlah 20 buah
dengan diameter 110 cm.
Ini terutama digunakan untuk menempatkan daun teh yang baru dipetik, dengan lubang
ventilasi di bagian bawah untuk mempercepat kecepatan layu daun teh dan memfasilitasi
produksi dan pemrosesan selanjutnya.
Cocok untuk memproduksi semua jenis teh, seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, teh Ivan,
teh herbal, dll.
Lapisan atas kulit bambu digunakan tanpa kerusakan dan polusi pada teh. Peralatan
pembuat teh asli mengembalikan esensi teh.
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Untuk saringan, kami dapat
menyediakan semua saringan bambu, semua saringan stainless steel, dan saringan mesh
stainless steel tepi bambu.

   KEUNTUNGAN    

1. Bingkai mengadopsi pipa baja galvanis kekuatan tinggi, yang memiliki daya dukung yang
kuat
2. Rak dapat dilipat, sehingga tidak memakan ruang saat dilipat
3. Kastor di bagian bawah rak, mudah dipindahkan
4. Saringan bambu menggunakan bambu lapisan atas alami murni, tidak ada serangga
5. Alat pembuat teh asli, mengembalikan esensi teh
6. Tahan lama, semakin halus semakin banyak Anda gunakan, semakin baik kualitasnya
7. Mesh di bagian bawah, ventilasi yang baik, daun teh layu lebih merata

   APLIKASI    

Rak Layu Daun Teh Segar cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap /
herbal, berikut waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  17-24 Jam
 Teh hijau  1-3 Jam

 Teh oolong  Sekitar 12 Jam
 Teh putih  Lebih dari 48 Jam
 Teh herbal  1-3 Jam

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

   SPESIFIKASI    

Spesifikasi Rak Layu Teh:

 Model  DL-TQJ-20

https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier


 Diameter baki  110 cm
 Lapisan  20 Lapisan

 Tinggi Lapisan  12 cm
 Bahan Baki  Bambu Alami

 Bahan Bingkai  Baja

Kami juga dapat menyediakan semua nampan dan rak stainless steel.

   RINCIAN    

Rak Layu Teh dapat dilipat, dapat dilipat pada akhir musim minum teh, sehingga tidak
memakan tempat, terdapat roda di bagian bawah rak agar mudah dipindahkan.

 



Palet Layu Teh terbuat dari kulit bambu alami, bambu dapat menyerap air dalam teh,
meningkatkan area penguapan dan mempercepat waktu pelayuan.

 



Jika Anda berada di daerah dengan suhu dan kelembaban tinggi dan khawatir tentang jamur
bambu, kami dapat menyediakan semua palet pelayuan stainless steel.

   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-TQJ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


