
   აღწერა    

პორტატული ბენზინი Tea Plucking მანქანა ძირითადად გამოიყენება ჩაის კრეფა მთის, მთიანი,
უბრალო და სხვა რელიეფის. იგი იწარმოება საერთაშორისო მოწინავე ტექნოლოგიით. მას აქვს
დაბალი ხმაურის, ჰაერის დიდი მოცულობის, სტაბილური ხარისხის და მაღალი წარმოების
ეფექტურობის უპირატესობები. იდეალური მანქანაა ჩაის დასაკრეფად.

4C-A კანონის წონის ჩაის მოსავლის მანქანა ჩვენი საკუთარი ძრავის გამოყენებით NATIKA 2
ტაქტიანი, 24,4 CC, 0,7 კვტ ბენზინის ძრავა, გამომავალი სიმძლავრე 4 ტაქტიანზე მეტია, გთხოვთ
გაითვალისწინოთ, რომ ძრავის ზეთის შეფარდება ბენზინთან არის 25:1. შესრულება უფრო
სტაბილურია და მაღალი ტემპერატურა არ ქრება. ჩაის კრეფა უფრო ეფექტურია და ეფექტურობა
40-ჯერ აღემატება ხელით შრომას.

   უპირატესობა    

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

ჩაის კრეფის აპარატის თითოეული ნაკრები უფასოა 6 მეტრი სიგრძის ნეილონის ნაჭრის პარკით,
რომელიც აცვიათ მდგრადი და გამძლეა. ჩანთას აქვს თოკი, სამუშაო სიგრძის თვითნებურად
რეგულირება შესაძლებელია.

ჩაის ფოთლის საჭრელი მანქანა 20 წლიანი უწყვეტი ოპტიმიზაციისა და გაუმჯობესების შემდეგ,
ახლა ყველა ნაწილს ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ, ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ ყველა ნაწილი იყოს
საუკეთესო ხარისხის, ხოლო მომსახურების ვადა 100%-ით გაზრდილია თანატოლებთან
შედარებით!

ჩაის მწარმოებელი უბნებისთვის დიდი ფოთლებით და ლავანდის და სხვა ყვავილის კრეფის
განსაკუთრებული საჭიროებისთვის, ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი ტიპის გაზრდილი კოშკი, რომელიც
10 სმ-ით მაღალია ჩვეულებრივზე, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს კრეფის ეფექტურობას.

   დეტალები    

https://www.delijx.com/category/gasoline-engine-tea-plucking-machine
https://www.delijx.com/category/battery-operated-tea-plucking-machine
https://www.delijx.com/category/tea-garden-management-equipments


მორგებული გაფართოებული და შესქელებული მხრის სამაჯური. სამაჯურის სიგანე
გაფართოვებულია 30%-ით, ხოლო სისქე გაზრდილია 20%-ით. უკანა დაფა ბუნებრივია წელის
საწინააღმდეგოდ და შეესაბამება ერგონომიკას, მხრები და წელი არ მტკივა გამოყენებისას.



სახელურის ერგონომიული დიზაინი, დანის დასასვენებელი წონასწორობის გონივრული წონა,
მეტი შრომისმოყვარე ჩაის კრეფა



დამოუკიდებლად შექმნილი ვენტილატორის პირი და ვენტილატორის საფარი, პლასტმასის
ვენტილატორი და ალუმინის ვენტილატორი ხელმისაწვდომია უფრო მაღალი სიმტკიცისთვის და
ჰაერის მეტი მოცულობისთვის



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.

   სპეციფიკაცია    

ბენზინზე მომუშავე ჩაის საწური აპარატის სპეციფიკაციების სია:

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

ძრავის მოდელი NATIKA 1E34F
ინსულტი 2 ინსულტი

გადაადგილება 25.4 სკ
HP 0.9 ცხ.ძ

Ძალა 0,7 კვტ
Სრული წონა 9.2 კგ

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


ყველა ბენზინის ჩაის მოსავლის აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი ძრავი ინსულტი Ძალა
DL-4C-H3 HONDA GX35 4 ინსულტი 1,35 კვტ
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 სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

   ფოტოები    

https://www.delijx.com/category/tea-garden-management-equipments








   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-4C-60A
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


