
   KETERANGAN    

The ganda teh pot mutiara mesin memanggang cocok untuk menggoreng dan pengolahan
daun teh spiral. Dengan suhu tinggi dan sekop di dalam pot, daun teh dikeringkan satu per
satu dan digoreng menjadi bentuk spiral. Cocok untuk berbagai jenis teh, juga bisa dibuat teh
hitam.
Sistem kontrol suhu otomatis penuh dan sistem distribusi udara panas memastikan bahwa
udara panas dan lembab di dalam pot dikeluarkan tepat waktu untuk memastikan warna teh
yang cerah.

   KEUNTUNGAN    

1. Mesin ini cocok untuk operasi pengeringan teh dan proses pencetakan manik. Potongan
teh goreng kencang dan kencang, efek pembentukannya bagus, dan warnanya hijau;
2. Panci ganda dibuat dengan pengecoran presisi, bentuk bodi pot rata dan halus, dan lengan
ayun dan bodi pot terikat secara merata, yang menguntungkan untuk membentuk daun teh,
mengurangi laju teh pecah dan secara efektif meningkatkan kecepatan pembentukan;
3. Mengadopsi kontrol suhu otomatis, suhu pot merata, dan efek pengeringan daun teh
bagus.

   SPESIFIKASI    

 Daftar spesifikasi Double-Pot Roasting Machine :

Model DL-6CSG-50
Dimensi (L * W * H) 1800 × 800 × 1050 mm

Voltase 380/50 V / Hz
Elemen pemanas Kawat pemanas

Total daya pemanasan 7.6 kw
Grup elemen pemanas 2

Motor lengan ayun
kekuatan 0,75 kW

Kecepatan putar 1400 putaran / menit
Nilai tegangan 380 V

Motor kipas angin
kekuatan 0,15 kW

Kecepatan putar 1400 putaran / menit
Nilai tegangan 220 V

Jumlah wajan 2
Tingkat kecepatan lengan ayun 3 file yang dapat disesuaikan

Diameter wajan 500 mm
Kapasitas Per Pot Per Waktu 3-4 kg

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

   FOTO    

https://www.delijx.com/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price
https://www.delijx.com/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price








   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-6CSG-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


