
   KETERANGAN    

DL-6CBRP-70 Oolong Tea TieGuanYin Canvas Wrapping Balling And Rolling Machine cocok
untuk proses pembuatan teh sebelum membentuk dan menguleni teh oolong jenis kantong
dan menggantikan operasi pengadukan jenis kantong manual yang berat. Ini memiliki fungsi
pengencangan tas listrik dan adonan jenis tas, sangat meningkatkan efisiensi beberapa kali,
memproses daun teh menjadi bentuk pir atau bentuk setengah bola untuk membuat
penampilan lebih menarik, sangat meningkatkan kualitas teh, dan merupakan salah satu alat
penting untuk pengolahan teh oolong.

   KEUNTUNGAN    

1. Mengadopsi baja sudut standar nasional, persegi, lurus, tebal dan tahan lama
2. Mekanisme pengangkatan listrik diadopsi, yang lebih nyaman digunakan.
3. Rusuk nampan dirancang secara ilmiah untuk membuat teh lebih cepat terbentuk.
4. Kolom atas rahang bawah mengadopsi metode dukungan enam bantalan untuk membuat
mekanisme berjalan dengan lancar.

   APLIKASI    

Mesin Pembungkus Balling And Rolling Kanvas Teh Oolong  cocok untuk mengolah teh hitam /
hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh
di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  3-5 Menit
 Teh hijau  3-5 Menit
 Teh oolong  3-5 Menit

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

   SPESIFIKASI    

daftar spesifikasi:

Model DL-6CBRP-70
Daya Masukan 380V / HZ

Dimensi (L * W * H) 710 × 710 × 1320mm
Diameter cakram bergulir: 700mm

Motor penggerak
cakram bergulir

Kekuatan 1.1kW
Kecepatan Putar 1400r / mnt

Tegangan Terukur 380V

Rolling disc  motor
atas / bawah

Kekuatan 0.38kW
Kecepatan Putar 1400r / mnt

Tegangan Terukur 380V

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

https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html


   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 : 6CBRP-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


