
   KETERANGAN    

The Tea Winnowing Sorting Machine menggunakan motor volume udara yang besar untuk
ukuran layar yang berbeda dari daun teh (yang berbeda dalam ukuran dan berat teh) oleh
tiupan angin. 
Kecepatan angin yang berbeda dapat disesuaikan untuk daun teh yang berbeda untuk
mencapai efek penyaringan terbaik.
Itu dapat menyaring bubuk teh, teh terfragmentasi, teh strip dengan panjang berbeda, teh
granular dengan ukuran berbeda, dll. Sangat cocok untuk sebagian besar produksi teh dan
merupakan perangkat penyaringan yang sangat diperlukan untuk pabrik teh. 
Selain menyaring teh, bahan lain juga dapat disaring, seperti untuk menghilangkan kotoran
herbal, mengupas kacang, biji, dan rimpang, dll., yang merupakan perangkat ideal untuk
menyaring bahan kecil dan menengah. 

   KEUNTUNGAN    

1. Ini mengadopsi kipas volume udara yang besar dan dapat dilengkapi dengan motor
kecepatan yang dapat disesuaikan 5. Dapat digunakan untuk menyortir bahan yang berbeda;
2. Perlindungan dan sanitasi lingkungan hopper stainless steel;
3. Saluran masuk dan keluar kerekan dilengkapi dengan penurunan getaran, dan bahan
blanking lebih tersebar dan lebih seragam.

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Mesin Sortasi Penampi Teh :

Model DL-6CFX-40
Dimensi (L * W * H) 4080 × 760 × 2130 mm

tegangan / frekuensi 380/50 V / Hz
Metode pemberian makan pengangkat

Nilai 4 Tingkat
Mode kontrol kecepatan kipas Pengaturan kecepatan YCT

Kekuatan kipas 1,5 kW
Kecepatan motor 1400 putaran / menit

Nilai tegangan 380 V
Kekuatan angkat 1,1 kW

Mengangkat Tinggi 1560 mm
Menyampaikan Bandwidth 225 mm

Keluaran per jam 500 Kg / jam

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

   FOTO    

https://www.delijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine
https://www.delijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine








   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-6CFX-40
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


