
   KETERANGAN    

Diameter Mesin Pemanggang Teh Pemanas Listrik ini adalah 50cm, dan panjang bagian lurus
bagian dalam adalah 600mm. Menggunakan tegangan 380V, dapat memproses 3-5 kg daun
segar setiap kali.
Fiksasi jenis drum dapat dipanaskan dengan listrik (pemanas tabung pemanas listrik opsional
atau pemanas induksi elektromagnetik), suhu secara langsung mempengaruhi dinding
silinder, perlindungan lingkungan dan sanitasi, efek fiksasi yang baik. Teh akan menjadi
warna yang baik, rasa penuh, lengkap, tidak ada kehilangan nutrisi setelah fiksasi. Ini adalah
peralatan yang ideal untuk fiksasi teh dan pemanggangan kacang lainnya!!!
Mesin fiksasi teh terutama digunakan untuk efek fiksasi berbagai jenis teh, terutama cocok
untuk fiksasi teh hijau ortodoks, teh oolong, dan teh kuning. Ini juga dapat digunakan untuk
pengolahan teh jahe, teh herbal, teh daun teratai, teh Ivan, dll.
Mesin fiksasi teh gas kami menggunakan pelat baja setebal 2.5mm untuk mencegah
deformasi drum suhu tinggi. Dan itu dapat menyimpan panas, lebih sedikit kehilangan panas
dan perubahan suhu kecil! Pelat baja dari mesin serupa di pabrik lain hanya 1,5 mm, dan
pelat baja kami 2,5 mm. Mesin kami dapat menghemat 30% bahan bakar!

Perangkat kecil ini juga cocok untuk digunakan di kawasan wisata atau resor yang
menghasilkan teh, dengan output sedang, yang dapat meningkatkan pendapatan resor
wisata, dan juga memungkinkan wisatawan merasakan sendiri kesenangan mengolah teh.

   KEUNTUNGAN    
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① Panel kendali ⑦ Sensor temperatur
② Termometer ⑧ Tabung Pemanas Listrik
③ Barel Luar ⑨ Baut Keseimbangan
④ barel bagian dalam ⑩ Menangani
⑤ Roda Dukungan ⑪ Zona Pembakaran
⑥ Roda Bawah ⑫ Bingkai Dukungan

 

   KEUNTUNGAN    

1. Desain peredam kejut pneumatik, mesin secara otomatis jatuh kembali, dan kecepatan
jatuhnya stabil.



2. Pipa pemanas listrik padat mengelilingi seluruh drum fiksasi untuk memastikan panas
seragam papan silinder, pemasangan teh lebih merata.

3. Sistem deselerasi yang dioptimalkan, kecepatan mesin stabil, sambil memastikan torsi
cukup besar dan berjalan lancar.

4. Saat fiksasi teh, kecepatan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari area produksi
yang berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan.

5. Sebuah kipas angin ditambahkan ke bagian belakang, yang dapat dinyalakan dan
dimatikan secara manual, yang dapat dengan cepat meniup udara panas dan lembab di
dalam mesin untuk mencegah teh menjadi pengap dan mempengaruhi rasa.

   APLIKASI    

Mesin Sangrai Teh Pemanas Listrik  cocok untuk mengolah teh hijau / oolong / herbal, berikut
waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hijau  4-8 Menit

 Teh oolong  4-8 Menit
 Teh herbal  4-8 Menit

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

   SPESIFIKASI    
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Daftar spesifikasi Mesin Penggorengan Listrik Daun Teh :

Model DL-6CST-D50
Ukuran 780 × 1400 × 1530 mm
Voltase 380/50 V / Hz

Diameter dalam drum 500 mm
Panjang bagian dalam drum 600 mm

Kekuatan pemanas 18 KW

Mengendarai motor
Kekuasaan 0,75 KW
Kecepatan 1390 rpm

Voltase 220 V
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Kipas angin
Kekuasaan 85 W
Kecepatan 2200 rpm

Voltase 220 V
Kecepatan drum 5-37 menit
Jenis pemanas Pemanas listrik

Efisiensi 25 kg / jam

Spesifikasi Mesin Penggorengan Listrik Daun Teh .

Model 6CST-D50 6CST-D70
Diameter Drum 50 cm 70 cm
Panjang Drum 60 cm 100 cm

Kapasitas 25 kg / jam 50 kg / jam

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

   RINCIAN    

Pipa pemanas listrik padat mengelilingi seluruh drum fiksasi untuk memastikan panas
seragam papan silinder, pemasangan teh lebih merata.
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Mengadopsi desain kontrol suhu ganda, memastikan kontrol suhu yang tepat dan
memastikan kualitas teh.

 



Saat fiksasi teh, kecepatan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari area produksi
yang berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan.

 



Laras bagian dalam menggunakan jenis baru bahan insulasi tahan api ramah lingkungan,
ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangi kehilangan panas dan menghemat energi
hingga 30%.

 



Menggunakan pelat baja ultra-tebal 2.5mm, perubahan suhu kecil dan pelestarian panas
yang baik, daun teh tidak akan rusak, (pabrik lain hanya menggunakan pelat baja 1.6mm)

   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-6CST-D50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


