
*** აღწერილობა
***  

ორი ადამიანის მიერ ჩაის მოხსნის მანქანა ჩვენივე G4K 2 ინსულტის, 41.5CC, 2.2KW ბენზინის
ძრავის გამოყენებით, გამომავალი სიმძლავრე 4 ინსულტზე მეტია, გთხოვთ გაითვალისწინოთ,
რომ ძრავის ზეთისა და ბენზინის თანაფარდობა არის 25: 1. შესრულება უფრო სტაბილურია და
არ ჩაქრება მაღალ ტემპერატურაზე. ჩაის კრეფა უფრო ეფექტურია და ეფექტურობა 40 -ჯერ
აღემატება ხელით შრომას.

ორი კაცის ჩაის ამკრეფის თარო  იყენებს მაღალი სიმტკიცის ალუმინის შენადნობას, აღწევს
მაღალი სიმტკიცის, მსუბუქი წონის უპირატესობებს. მას აქვს მსუბუქი წონის და გამძლე,
მოსახერხებელი მუშაობის უპირატესობა, ზეთის დაბალი მოხმარება, დაბალი ხმაური, მცირე
ვიბრაცია, დანაკარგების დაბალი მაჩვენებელი. ეს ორი ინსულტის ჩაის მოხსნის მანქანა იღებს
პატენტის სამუშაო ხელმძღვანელს, ჰაერის დიდ მოცულობას, მყარ სტრუქტურას, კრეფის მაღალ
ეფექტურობას. საჰაერო არხი და ვენტილატორი იღებს იმპორტირებულ მასალას, უფრო სქელ და
მყარ, ხანგრძლივ მომსახურებას.

   უპირატესობა    

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

2. 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

3. ორი ადამიანის მიერ ჩაის მოხსნის მანქანა 20 წლიანი უწყვეტი ოპტიმიზაციისა და
გაუმჯობესების შემდეგ, ახლა ყველა ნაწილი ჩვენ მიერ არის წარმოებული, ჩვენ
უზრუნველვყოფთ, რომ თითოეული ნაწილი იყოს საუკეთესო ხარისხის და მომსახურების ვადა
100% -ით გაიზარდა თანატოლებთან შედარებით!

   დეტალები    
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ჩვენს მიერ შემუშავებულ ბენზინის ძრავას აქვს დაბალი ხმაური, საკმარისი სიმძლავრე და მეტი
საწვავის დაზოგვა.



გადაცემათა კოლოფის დიზაინი, მაღალი სიმტკიცე, არ არის ფხვიერი, ჩაის კრეფის პროცესი
უფრო მოდუნებულია



Clutch და throttle switch ინტეგრირებული დიზაინი, დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის
შენადნობისგან, მომსახურების ვადა გაიზარდა 100% -ით



დამოუკიდებლად შემუშავებული ვენტილატორის დანა და ვენტილატორის საფარი, პლასტმასის
ვენტილატორი და ალუმინის გულშემატკივარი ხელმისაწვდომია უფრო მაღალი სიმტკიცისა და
ჰაერის უფრო საკმარისი მოცულობისთვის

   სპეციფიკაცია    

ორი ადამიანის მიერ ჩაის მოხსნის აპარატის  სპეციფიკაციის სია:

მოდელი DL-4CH-1210
ძრავის მოდელი G4K

ჭრის სიგანე 1210/1140/1000 მმ
Ძრავის ძალა 2.2 კვტ / 2.9 ცხენის ძალა

ძრავის დარტყმა 2 დარტყმა
გადაადგილება 41.5CC

გაგრილების ტიპი ჰაერის გაგრილება
დანის ტიპი მოსახვევი ტიპი

შეფუთვის ზომა 142 × 52 × 45 სმ
წონა 29 კგ

ორი ადამიანის მიერ ჩაის მოხსნის აპარატის სპეციფიკაცია .
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მოდელი ჭრის სიგანე ძრავა Ძალა
DL-4CP-1210 1210/1140/1000 მმ G4K 2.2 კვტ
DL-4CH-1210 1210/1140/1000 მმ G4K 2.2 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-4CH-1210
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


