
   KETERANGAN    

Mesin pencampur dan penyedap teh terutama digunakan untuk operasi pencampuran dan
pencampuran teh CTC, teh herbal, teh tradisional, teh campuran, dll. Pada saat yang sama,
dapat menyemprotkan cairan yang dikabutkan ke dalam mesin, yang dapat sangat
mencampur bahan internal secara merata.
Mesin dapat diatur dengan fungsi semprotan waktu dan fungsi semprotan intermiten untuk
memenuhi standar pencampuran yang berbeda untuk bahan yang berbeda.
Dengan fungsi kontrol waktu dan fungsi penyegelan penutup, bahkan jika bagian dalamnya
adalah bahan tepung, tidak akan bocor dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
Perangkat pemulihan tekanan sisa digunakan untuk menghentikan penyemprotan segera
setelah menghentikan penyemprotan, dan tekanan sisa akan secara otomatis kembali ke
tangki air untuk menghindari penyemprotan yang berlebihan.

   KEUNTUNGAN    

1. Penghenti pintu elektromagnetik untuk memastikan bahwa pintu dapat disegel untuk
mencegah bahan berdebu keluar;
2. Seluruh mesin terbuat dari 304 stainless steel food grade, yang kokoh dan tahan lama;
3. Mengadopsi struktur penutup penuh, yang meningkatkan estetika;
4. Fungsi pencucian air dapat digunakan untuk memudahkan pembersihan dan
pemeliharaan;
5. Bagian bawah memiliki fungsi penampung air untuk mencegah air mengalir langsung ke
tanah;
6. Dengan fungsi waktu, secara otomatis akan alarm ketika waktunya habis.

   APLIKASI    

Mixer penyemprot teh cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap /
herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hitam  2-10 Menit
 Teh hijau  2-10 Menit
 Teh putih  2-10 Menit
 Teh oolong  2-10 Menit
 Teh CTC  2-10 Menit
 Teh herbal  2-10 Menit

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

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi mixer blender penyemprot teh  :

https://www.delijx.id/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://www.delijx.id/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://www.delijx.id/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html


Model DL-6CJB-300
Ukuran 115 × 110 × 150cm
Voltase 220V 50 / 60HZ

Kekuatan Total 1500W
Diameter Drum 60cm
Panjang Drum 60cm

Mengendarai motor
Voltase 220V 50 / 60HZ

Kekuasaan 1.1kw
Kecepatan 1400rpm

Pengaturan kecepatan Kontrol PKS
Fungsi semprotan ya

Bahan: SS 304
Volume Pencampuran yang Efektif 0,3 m³



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-6CJB-300
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


