
   აღწერა    

ლავანდის საჭრელი მანქანა ჩვენივე G4K 2 ტაქტიანი, 41.5CC, 2.2KW ბენზინის ძრავის
გამოყენებით, გამომავალი სიმძლავრე 4 ტაქტიანზე მეტია, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ
ძრავის ზეთისა და ბენზინის თანაფარდობა არის 25:1. შესრულება უფრო სტაბილურია და არ
ჩაქრება მაღალ ტემპერატურაზე. ლავანდის კრეფა უფრო ეფექტურია და ეფექტურობა 40-ჯერ
აღემატება ხელით შრომას.

ლავანდის დაბალი სიმაღლის გამო, ჩვეულებრივი მოსავლის აღჭურვილობის მოსაკრეფად
ხალხი მოითხოვს დახრილობას, რაც მათ დისკომფორტს უქმნის ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ.
ჩვენ დავამატეთ თაროს დიზაინი და კრეფის სიმაღლე შეიძლება დარეგულირდეს 20 სმ-ით, რაც
შესანიშნავად ერგება ლავანდის ფერმების უმეტესობას და არის ლავანდის და სხვა ყვავილების
კრეფის მარჯვენა ხელი.

   უპირატესობა    

1. მექანიზმის ტიპის სამაგრის დიზაინი, მაღალი სიმტკიცის, არა ფხვიერი, ჩაის კრეფის პროცესი
უფრო მოდუნებული.
2. თაროებითა და ბორბლებით, არ არის საჭირო დახრილობა, რაც ამცირებს სხეულზე
დატვირთვას.
3. Clutch და throttle switch ინტეგრირებული დიზაინი, დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის
შენადნობიდან, მომსახურების ვადა გაიზარდა 100%-ით.
4. დამოუკიდებლად შექმნილი ვენტილატორის პირი და ვენტილატორის საფარი, პლასტმასის
ვენტილატორი და ალუმინის ვენტილატორი ხელმისაწვდომია უფრო მაღალი სიმტკიცისთვის და
მეტი საკმარისი ჰაერის მოცულობისთვის.

   დეტალები    



ჩვენი თვითგანვითარებული ბენზინის ძრავა აქვს დაბალი ხმაური, საკმარისი სიმძლავრე და მეტი
საწვავის დაზოგვა.



რვა წლის წინ, ჩვენ არ ვიყავით კმაყოფილი გადაცემათა კოლოფის ისეთივე უხარისხო
აქსესუარების გამოყენებით, როგორც სხვა თანატოლები. ჩვენ დავხარჯეთ ასობით ათასი
დოლარი საკუთარი გადაცემათა კოლოფის კომპონენტების შესაქმნელად, რამაც 100% -ით
გაზარდა მანქანის სიცოცხლე.



SK5 ნახშირბადოვანი ხელსაწყოს ფოლადი ჩაქრა მაღალი სიმტკიცით და ძლიერი აცვიათ
წინააღმდეგობით. მას შეუძლია პირდაპირ 1 სმ სისქის ტოტის მოჭრა.

   სპეციფიკაცია    

ლავანდის მოსავლის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-4CP-1210W
ძრავის მოდელი G4K

ჭრის სიგანე 1210 მმ
Ძრავის ძალა 2.2 კვტ / 2.9 ცხ

ძრავის ინსულტი 2 დარტყმა
გადაადგილება 41.5cc

გაგრილების ტიპი ჰაერის გაგრილება
დანის ტიპი სწორი / მრუდი ტიპი

შეფუთვის ზომა 142 × 52 × 45 სმ
წონა 50 კგ

ყველა One Men Use Lavender Herb Harvester-ის სპეციფიკაცია .

მოდელი ჭრის სიგანე ძრავი Ძალა

https://www.delijx.com/category/gasoline-engine-tea-plucking-machine


DL-4CP-1210W 1210/1140/1000 მმ G4K 2.2 კვტ
DL-4CH-1210W 1210/1140/1000 მმ G4K 2.2 კვტ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

   ფოტოები    















 

   კონტაქტი    

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-4CP-1210W
https://m.me/Shayehuangteamachinery


შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო
ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით
დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓


