
KETERANGAN  

Teh oolong Shaking Machine merupakan salah satu peralatan penting dalam proses produksi
teh oolong.
Sangkar pengocok terbuat dari bambu lapisan atas alami murni, yang ramah lingkungan dan
tidak merusak daun teh. Sangkar pengocok memiliki lubang kecil, yang dapat menyaring
puing-puing yang jatuh dari daun dan memainkan peran pembersihan.
Mesin ini dilengkapi dengan perangkat pengatur kecepatan, yang dapat mengatur kecepatan
guncangan. Sistem kontrol waktu ditambahkan. Ketika waktunya habis, maka secara
otomatis akan berhenti bekerja. Mudah dioperasikan dan menghemat waktu dan tenaga.

KEUNTUNGAN  

1. Drum terbuat dari bahan bambu yang higienis dan ramah lingkungan;
2. Menggunakan motor kontrol kecepatan elektromagnetik, kecepatannya stabil dan tahan
lama;
3. Dapat menjadi waktu elektronik, mudah dioperasikan.

APLIKASI  

Mesin drum pengocok teh oolong cocok untuk mengolah teh oolong, berikut ini adalah waktu
kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh Waktu kerja
Oolong Tea Total sekitar 1 jam

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

SPESIFIKASI  

.

Model DL-6CYQT-6015
Tegangan masukan 220V / 380V
Dimensi (L * W * H) 2100×800×1000 mm

Diameter rol: 600 mm
Panjang rol: 1500 mm

Mengendarai motor
kekuatan 1,1 kW
kecepatan 1400 putaran/menit

Nilai tegangan 380 V
Kecepatan kerja roller 0-30 putaran/menit

Bahan rol Bambu
Kapasitas 32 kg/waktu

.

Model 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2

https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine


Diameter Drum 60 cm 80 cm 90 cm 90 cm
Panjang Drum 150 cm 120 cm 250 cm 250 cm
Jumlah Drum 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah

Kapasitas 32 kg 46 kg 120 kg 240 kg

Kami juga dapat menyesuaikan mesin drum pengocok teh oolong sesuai kebutuhan Anda.

RINCIAN  

Desain kunci tembaga yang nyaman, dengan fungsi pengunci pegas, dapat dengan cepat
membuka dan menutup pintu bambu.

 



Pintu bambu berlubang dapat menyaring debu daun teh yang pecah selama langkah
melempar teh oolong, dan dapat meningkatkan kualitas teh.

 



Tabung baja dan desain tulangan cincin baja, mesin berjalan lancar, dan getaran bodi kecil.

 



Panel kontrol Cina dan Inggris yang terintegrasi, dengan fungsi kontrol waktu dan kecepatan
yang dapat disesuaikan, adalah peralatan yang diperlukan untuk produksi teh oolong
bermutu tinggi.
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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-6CYQT-6015
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


