
*** AÇIKLAMA ***  

Two Man Operated Tea Plucking Machine using our own G4K 2 stroke, 41.5CC, 2.2KW
gasoline engine, output power is larger than 4 stroke, please note that the ratio of engine oil
to gasoline is 25:1. The performance is more stable, and will not extinguish at high
temperature. Tea picking is more efficient and efficiency is 40 times that of manual labor.

Two Men Tea Plucker\'ın rafı  , yüksek mukavemetli alüminyum alaşımı kullanır, yüksek
mukavemet, hafiflik avantajlarına ulaşır. Hafif ve dayanıklı, rahat çalışma, düşük yağ tüketimi,
düşük gürültü, küçük titreşim, düşük kayıp oranı avantajına sahiptir. Bu İki Zamanlı Çay
Yolma Makinesi , patentli çalışma kafası, geniş hava hacmi, sağlam yapı, yüksek toplama
verimliliği benimser. Hava kanalı ve fan, daha kalın ve sağlam, daha uzun hizmet ömrü olan
ithal malzemeyi benimser.

   AVANTAJ    

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

2. 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.

3. İki Adamla Çalışan Çay Toplama Makinesi 20 yıllık sürekli optimizasyon ve iyileştirmeden
sonra, şimdi tüm parçalar kendimiz üretiliyor, her parçanın en iyi kalitede olmasını ve hizmet
ömrünün emsallerine göre% 100 artmasını sağlıyoruz!

   DETAYLAR    
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Kendi geliştirdiğimiz benzinli motorumuz düşük gürültüye, yeterli güce ve daha fazla yakıt
tasarrufuna sahiptir.



Dişli tip toka tasarımı, yüksek mukavemetli, gevşek değil, çay toplama işlemi daha rahat



Debriyaj ve gaz kelebeği anahtarı entegre tasarımı, yüksek mukavemetli alaşımdan
yapılmıştır, hizmet ömrü %100 artmıştır



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

   ŞARTNAME    

İki Adamla Çalışan Çay Yolma Makinesi  teknik özellik listesi:

modeli DL-4CH-1210
motor modeli G4K

Kesme genişliği 1210/1140/1000 mm
Motor gücü 2.2kw / 2.9HP

motor stroku 2 vuruş
Yer değiştirme 41.5CC
Soğutma tipi Hava soğutma

Bıçak tipi Kavisli tip
Paket boyutu 142 × 52 × 45cm

Ağırlık 29kg

Tüm İki Adamla Çalışan Çay Yolma Makinesinin Özellikleri .

modeli Kesme genişliği Motor Güç
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DL-4CP-1210 1210/1140/1000 mm G4K 2.2KW
DL-4CH-1210 1210/1140/1000 mm G4K 2.2KW

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   FOTOĞRAFLAR 
  









   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-4CH-1210
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


