
   TANIM    

Tea Leaf Toplama Makinası ağırlıklı dağ, tepelik, düz ve diğer arazilerde çay toplama için
kullanılmaktadır. Uluslararası ileri teknoloji ile üretilmiştir. Düşük gürültü, geniş hava hacmi,
istikrarlı kalite ve yüksek üretim verimliliği avantajlarına sahiptir. Çay toplamak için ideal bir
makinedir.

HUASHENG 139F 4 zamanlı, 31 CC, 0.7KW benzinli motor kullanan 4C-S39  Yeni Çay Toplama
Ekipmanı , gürültü 2 zamanlıdan daha düşüktür ve 2 zamanlı motordan daha fazla yakıt
tasarrufu sağlar. Performans daha kararlıdır ve yüksek sıcaklıkta sönmez. Çay toplama daha
verimlidir ve verimlilik, el emeğinin 40 katıdır.

   AVANTAJ    

Büyük yapraklı çay üretim alanları ve lavanta ve diğer çiçeklerin toplanması gibi özel
ihtiyaçlar için, toplama verimliliğini büyük ölçüde artıran, geleneksel olandan 10 cm daha
yüksek olan yeni bir artırılmış taret türü geliştirdik.

Her set çay toplama makinesi, aşınmaya dayanıklı ve dayanıklı 6 metre uzunluğunda naylon
bez torba ile ücretsizdir. Çantanın bir bağlama ipi vardır ve çalışma uzunluğu isteğe göre
ayarlanabilir.

Yeni Çay Toplama Ekipmanları 20 yıllık sürekli optimizasyon ve iyileştirmeden sonra, şimdi
tüm parçalar kendimiz üretiliyor, her parçanın en iyi kalitede olmasını ve hizmet ömrünün
emsallerine kıyasla %100 artmasını sağlıyoruz!

Üfleme borusunun yapısı optimize edilmiştir. Her kanalın hava hacmi eşittir ve rüzgar daha
güçlüdür, çay yaprağı çay poşetlerine daha hızlıdır.

   DETAYLAR    

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


Ergonomik sap tasarımı, bıçak desteğinin makul denge ağırlığı, daha fazla emek tasarrufu
sağlayan çay toplama.



SK5 karbon takım çeliği, yüksek sertlik ve güçlü aşınma direnci ile söndürüldü. Doğrudan 1
cm kalınlığında dalı kesebilir.



Daha yüksek mukavemet ve daha yeterli hava hacmi için bağımsız olarak tasarlanmış fan
kanadı ve fan kapağı, plastik fan ve alüminyum fan mevcuttur.



Sekiz yıl öncesinden beri diğer emsallerle aynı kalitesiz dişli kutusu aksesuarlarını
kullanmaktan memnun değildik. Makinenin ömrünü %100 artıran kendi dişli kutusu
bileşenlerimizi oluşturmak için yüz binlerce dolar harcadık.

   ŞARTNAME    

Çay Yaprağı Toplama Makinesi spesifikasyon listesi:

modeli DL-4C-S39
Kesme genişliği 40/50/60 cm

Motor Modeli HUASHENG 139F
İnme 4 zamanlı

Yer değiştirme 31 CC
HP 0,9 HP
Güç 0,7 KW

Toplam ağırlık 10.2kg

https://delijx.m.yjzw.net/category/gasoline-engine-tea-plucking-machine


Tüm Çay Yaprağı Toplama Makinesinin Özellikleri .

modeli Motor İnme Güç
DL-4C-H3 HONDA GX35 4 zamanlı 1.35 KW
DL-4C-H2 HONDA GX25 4 zamanlı 0,81 KW
DL-4C-Z KOMATSU G26LS 2 vuruş 0,81 KW
DL-4C-T MITSUBISHI TU26 2 vuruş 0,7 KW
DL-4C-S HUASHENG 1E34F 2 vuruş 0,7 KW
DL-4C-A NATIKA 1E34F 2 vuruş 0,7 KW

DL-4C-S39 HUASHENG 139FA 4 zamanlı 0,7 KW

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   FOTOĞRAFLAR 
  

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








   İLETİŞİM    

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime
geçin.

↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-4C-S39
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle
yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓


