
   KETERANGAN    

Mesin pembuat teh jenis jarum terutama digunakan untuk produksi teh berbentuk tongkat
lurus berbentuk jarum. Dalam proses fiksasi teh, teh dibentuk dan dibuat menjadi teh
berbentuk jarum panjang berbentuk tongkat.
Panci terbuat dari stainless steel penuh. Setelah diproses dengan presisi tinggi, bentuk daun
teh yang dihasilkan penuh dan lurus, seperti berbentuk jarum, indah warnanya dan penuh
rasa. Ini adalah peralatan penting untuk memproduksi teh bar kelas atas!

   KEUNTUNGAN    

1. Mesin ini cocok untuk teh gigi strip;
2. Penggunaan semua batang baja tahan karat, bentuk pot telah diuji secara ketat, dan
kemudian membentuk cetakan tetap, daun teh ditentukan, bulat, penuh, lurus seperti jarum;
3. Penggunaan sirkuit terintegrasi canggih, waktu, suhu, kontrol kecepatan ayunan, sekilas.

   APLIKASI    

Mesin Carding Teh Jarum Strip  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  5-10 Menit
 Teh hijau  5-10 Menit
 Teh putih  5-10 Menit
 Teh oolong  5-10 Menit
 Teh herbal  5-10 Menit

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

   SPESIFIKASI    

 Daftar spesifikasi Mesin Carding Teh Jarum :

Model DL-6CLT-8012
Dimensi 1600 × 1020 × 870 mm
Voltase 380/50 V / Hz

Elemen pemanas Kawat pemanas listrik
Total daya pemanasan 24 KW
Grup elemen pemanas 8 Grup

Motor ayun
Kekuatan 1.1 KW
Kecepatan 1400 rpm

Voltase 380 V
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Motor kipas angin
Kekuatan 120 W
Kecepatan 2200 rpm

Voltase 220 V
Kecepatan berayun bolak-balik 5-35 rpm

Ukuran alur carding 10 × 800 mm
Jumlah alur carding 12
Efisiensi per waktu 24 kg / jam

Spesifikasi dari semua Mesin Pembentuk Teh Jarum Strip .

Model Kuantitas alur Jenis Pemanasan Kapasitas
DL-6CLT-8005 5 buah Listrik 10 kg / jam
DL-6CLT-8007 7 buah Listrik 14 kg / jam
DL-6CLT-8010 10 buah Listrik 20 kg / jam
DL-6CLT-8012 12 buah Listrik 24 kg / jam
DL-6CLT-8016 16 buah Listrik 33 kg / jam
DL-6CLT-8018 18 potong Listrik 37 kg / jam

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

   FOTO    
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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-6CLT-8012
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


