
*** DESKRIPSI ***  

Mesin penghancur serpihan teh terutama digunakan dalam pemrosesan teh selanjutnya.
Hancurkan teh yang sudah jadi menjadi potongan-potongan kecil sekitar 1-3 mm yang
nyaman untuk dikemas ke dalam kantong teh untuk dijual.
Tidak hanya dapat merobek-robek daun teh, tetapi juga merobek-robek daun tanaman
seperti herba, mint, daun teratai, dll. Menggunakan baja paduan kekuatan tinggi sebagai rol
gerinda, dan ukuran bubuk teh dapat disesuaikan, yang merupakan peralatan pendukung
yang ideal untuk membuat teh celup.

Jarak antara setiap gigi memiliki 4mm, 6mm, 8mm, 10mm dan 12mm, Anda dapat memilih
roller gigi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan Anda

*** KEUNTUNGAN
***  

1. Gunakan baja paduan kekerasan tinggi sebagai gulungan gerinda, yang lebih tahan lama.
2. Ukuran dan kehalusan potongan teh yang dapat disesuaikan.
3. Tata letak yang wajar, penghancuran teh yang lebih seragam.
4. Tidak hanya dapat menghancurkan teh, tetapi juga memproses mint kering, bunga kering,
dan bahan lainnya.

*** APLIKASI ***  

Mesin Penghancur Teh cocok untuk memproses semua jenis teh, dan mengemas bubuk dan
fragmen teh ke dalam kantong teh, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk
produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Ukuran Penghancuran
 Teh hitam  1-12 mm
 Teh hijau  1-12 mm
 Teh putih  1-12 mm

 Teh oolong  1-12 mm
 Teh herbal  1-12 mm

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

*** SPESIFIKASI
***  

Daftar spesifikasi Mesin Penghancur Teh Penghancur Teh :

Model DL-6CCQ-63
Dimensi 780 * 1000 * 1270 mm

Tegangan masukan 380V / 50HZ
Memotong diameter rol: 96 mm
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Memotong panjang rol: 630 mm
Jarak roller dan blade 0,3 mm

Memotong kecepatan rol 260 rpm
Tenaga motor 0,75 kw

kapasitas 300 kg / jam

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-6CCQ-63
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


