
   აღწერილობა    

Tea კრეფა მანქანა ძირითადად გამოიყენება ჩაის კრეფა მთის, მთიანი, უბრალო და სხვა
რელიეფის. იგი მზადდება საერთაშორისო მოწინავე ტექნოლოგიით. მას აქვს დაბალი ხმაურის,
ჰაერის დიდი მოცულობის, სტაბილური ხარისხის და წარმოების მაღალი ეფექტურობის
უპირატესობა. ეს არის იდეალური მანქანა ჩაის მოსაკრეფად.

4C-Z Mini Tea Leaf Picking Machine using our own engine KOMATSU G26 2 ინსულტი, 25.4 CC,
0.81KW ბენზინის ძრავა, გამომავალი სიმძლავრე 4 ინსულტზე მეტია, გთხოვთ გაითვალისწინოთ,
რომ ძრავის ზეთის თანაფარდობა ბენზინზე არის 25: 1. შესრულება უფრო სტაბილურია და
მაღალი ტემპერატურა არ ჩაქრება. ჩაის კრეფა უფრო ეფექტურია და ეფექტურობა 40 -ჯერ
აღემატება ხელით შრომას.

   უპირატესობა    

აფეთქების სტრუქტურა ოპტიმიზირებულია. თითოეული სადინარის ჰაერის მოცულობა
ერთგვაროვანია და ქარი უფრო ძლიერია, ჩაის ფოთოლი ჩაის პაკეტებში უფრო სწრაფად.

ჩაის კრეფის აპარატის თითოეული ნაკრები უფასოა 6 მეტრიანი ნეილონის ქსოვილის ჩანთით,
რომელიც აცვიათ მდგრადი და გამძლეა. ჩანთას აქვს ჰალსტუხი თოკი და სამუშაო სიგრძის
თვითნებურად მორგება.

ჩაის ფოთლების კრეფის მანქანა 20 წლიანი უწყვეტი ოპტიმიზაციისა და გაუმჯობესების შემდეგ,
ახლა ყველა ნაწილი ჩვენ მიერ არის წარმოებული, ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თითოეული
ნაწილი იყოს საუკეთესო ხარისხის, ხოლო მომსახურების ვადა 100% -ით გაზრდილი
თანატოლებთან შედარებით!

საბაჟო გაფართოებული და გასქელებული მხრის სამაჯური. სამაჯურის სიგანე გაფართოვებულია
30% -ით, სისქე კი 20% -ით. უკანა დაფა ბუნებრივია წელის საწინააღმდეგოდ და შეესაბამება
ერგონომიკას, მხრისა და წელის გამოყენებისას არ გტკივა.

   დეტალები    
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რვა წლის წინ, ჩვენ არ ვკმაყოფილდებოდით ისეთივე ცუდი ხარისხის გადაცემათა კოლოფის
აქსესუარების გამოყენებით, როგორც სხვა თანატოლებს. ჩვენ დავხარჯეთ ასობით ათასი
დოლარი საკუთარი გადაცემათა კოლოფის კომპონენტების შესაქმნელად, რამაც აპარატის
სიცოცხლე 100% -ით გაზარდა



SK5 ნახშირბადის ინსტრუმენტის ფოლადი ჩაქრეს მაღალი სიმტკიცით და ძლიერი ცვეთის
წინააღმდეგობით. მას შეუძლია პირდაპირ 1 სმ სისქის ტოტი გაჭრა.



ჩაის მწარმოებელი ადგილებისთვის დიდი ფოთლებით და ლავანდისა და სხვა ყვავილის კრეფის
განსაკუთრებული საჭიროებებით, ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი ტიპის გაზრდილი კოშკი, რომელიც 10
სმ -ით მაღალია ვიდრე ჩვეულებრივი, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს კრეფის ეფექტურობას.



ჩაის კრეფის აპარატის თითოეული ნაკრები უფასოა 6 მეტრიანი ნეილონის ქსოვილის ჩანთით,
რომელიც აცვიათ მდგრადი და გამძლეა. ჩანთას აქვს ჰალსტუხი თოკი და სამუშაო სიგრძის
თვითნებურად მორგება.

   სპეციფიკაცია    

მინი ჩაის ფოთლის კრეფის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-4C-Z
ჭრის სიგანე 40/50/60 სმ

ძრავის მოდელი G26LS
ინსულტი 2 ინსულტი

გადაადგილება 25.4 სსკ
HP 1.1HP

Ძალა 0.81 კვტ
Სრული წონა 9.2 კგ

ბენზინის ჩაის ამკრეფი აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი ძრავა ინსულტი Ძალა
DL-4C-H3 HONDA GX35 4 ინსულტი 1.35 კვტ
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DL-4C-H2 HONDA GX25 4 ინსულტი 0.81 კვტ
DL-4C-Z KOMATSU G26LS 2 ინსულტი 0.81 კვტ
DL-4C-T MITSUBISHI TU26 2 ინსულტი 0.7 კვტ
DL-4C-S HUASHENG 1E34F 2 ინსულტი 0.7 კვტ
DL-4C-A NATIKA 1E34F 2 ინსულტი 0.7 კვტ

DL-4C-S39 HUASHENG 139FA 4 ინსულტი 0.7 კვტ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

   ფოტოები    











   კონტაქტი    

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

დააწკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑

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


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


