
   KETERANGAN    

The teh mesin pelayuan cerdas terutama digunakan dalam proses layu produksi teh seperti
teh hitam, teh putih, dan teh herbal. Melalui sistem kontrol cerdas terintegrasi, suhu dan
waktu pelayuan dapat disesuaikan secara akurat. Memecahkan masalah bagaimana
menghasilkan teh halus di bawah kondisi cuaca buruk.

Dibandingkan dengan mesin perusahaan lain, mesin pelayuan kami yang diproduksi oleh
perusahaan kami dapat dilepas, dapat dilipat saat tidak digunakan, memiliki tapak yang
kecil, dan memiliki biaya transportasi yang rendah. Ini adalah salah satu peralatan yang
sangat diperlukan dalam produksi teh berkualitas tinggi.

   KEUNTUNGAN    

1. Mesin pelayuan teh ini cocok untuk mengolah teh hitam, juga dapat mengolah teh hijau,
teh putih dan teh oolong;

2. Sekilas tentang penggunaan sirkuit terintegrasi canggih, kontrol waktu dan suhu;

3. Temperatur angin kotak dapat dikontrol, dan proses pelayuan dapat disesuaikan secara
adaptif pada musim yang berbeda, sehingga proses pelayuan teh hitam halus menjadi lebih
sederhana.

   APLIKASI    

Mesin Layu Daun Teh  ini cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / herbal,
berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  3-6 Jam
 Teh hijau  0,5-1 Jam
 Teh putih  12-16 Jam

 Teh oolong  2-4 Jam
 Teh herbal  0,5-1 Jam

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

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Mesin Layu Teh Hitam :

Model DL-6CWD-580
Dimensi 5800 * 1000 * 1050 mm
Voltase 380V 50HZ

Elemen pemanas Kawat pemanas
Total daya pemanasan 15 KW
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Grup elemen pemanas 3 Grup
Kekuatan kipas 250 W

Kecepatan motor 2200 rpm
Nilai tegangan 220 V

Ukuran disk 980 × 5000 × 200 mm
Keluaran 100 kg/batch

Spesifikasi Semua Palung Layu Daun Teh .

Model 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
Area Layu 2,5 m² 5.0 m² 10m²

Kekuatan Pemanasan 9 kw 15 kw 18 kw
Kapasitas 50kg 100kg 200kg

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

   RINCIAN    

Kepala mesin pelayuan dan palung pelayuan dari mesin pelayuan teh dapat dibongkar, dan
palung pelayuan mengadopsi struktur perakitan, yang hanya membutuhkan 1/10 dari volume
asli dalam proses transportasi, dan pengiriman barang dapat dihemat sebesar 90 %. Waktu
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dan suhu dapat diatur dengan cerdas, membantu Anda memproses teh kualitas terbaik!

Fungsi pemanasan mesin pelayuan mengadopsi kawat pemanas listrik ultra tebal, yang
memiliki efisiensi pemanasan tinggi dan masa pakai 50% lebih lama.



Pelat bawah tipe lereng dapat memastikan aliran udara yang cukup di bagian ekor untuk
memastikan pemerataan pelayuan.



Pelat mesh stainless steel halus diadopsi untuk memastikan volume udara dan menyaring
daun patah yang sangat kecil.



Kipas aliran aksial vakum volume udara besar, dengan volume udara besar, memastikan
bahwa udara panas dapat dihembuskan ke seluruh palung pelayuan, dengan kecepatan yang
dapat disesuaikan dan operasi yang stabil tanpa kebisingan.

   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-6CWD-580
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


