
   KETERANGAN    

The cleaner elektrostatik adalah produk dipatenkan baru dari perusahaan kami.
The teh elektrostatik ESP bersih penyortir adsorpsi dihasilkan oleh 4-10 rol elektrostatik
ekstrak kotoran dalam teh, seperti rambut, bulu sapu, abu teh bulu, ilalang, tas anyaman
sutra, potongan-potongan plastik, serbuk besi, dll

   KEUNTUNGAN    

Tingkat penghapusan pengotor lebih dari 90%, dan produktivitas 300-400 kg per jam, yang
sangat meningkatkan efisiensi proses penghapusan pengotor dan sangat mengurangi jumlah
tenaga kerja.
Mesin ini dilengkapi dengan layar dengan spesifikasi yang berbeda dan dapat melakukan
operasi penyaringan pada saat yang sama, menyaring ampas teh dan debu teh.
Ini memiliki keunggulan pemisahan teh yang seragam, tingkat penghilangan pengotor yang
tinggi, struktur yang kompak, keandalan dan daya tahan, dan perawatan yang mudah. Ini
adalah peralatan jaminan yang kuat untuk kualitas teh yang bersih.

   APLIKASI    

Teh ESP Electrostatic Dust Removal Clearner Machine  cocok untuk mengolah teh
hitam/hijau/oolong/putih/gelap/herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi
teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  /
 Teh hijau  /
 Teh putih  /
 Teh oolong  /
 Teh herbal  /

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

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Mesin Pembersih Debu Elektrostatik Teh ESP:
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Model DL-6CJZ-135-6B
Ukuran 7245*2025*1885mm

Kekuasaan 2.77 kw
Panjang Rol 1350 mm

Kuantitas Rol 6 buah
Kecepatan %92%
Kapasitas 00400

Spesifikasi dari semua Tea Electrostatic Cleaner .

Model DL-6CJZ-99-6B DL-6CJZ-135-8B DL-6CJZ-135-10B
Ukuran 7245 * 1665 * 1885 7955 * 2025 * 1885 9070 * 2025 * 1885

Kekuasaan 2.42 kw 2.97 kw 2.97 kw
Panjang Rol 990 mm 1350 mm 1350 mm
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Kuantitas Rol 6 buah 8 buah 10 buah
Kecepatan %92% 95% 95%
Kapasitas 00300kg 00400kg 00400kg

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

   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-6CJZ-135-6B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


