
   TƏSVİRİ    

Portable Gasoline Tea Yolma Machine əsasən dağ, dağlıq, düz və digər ərazi çay seçmək üçün
istifadə olunur. Beynəlxalq qabaqcıl texnologiya ilə istehsal olunur. Aşağı səs-küy, böyük hava
həcmi, sabit keyfiyyət və yüksək istehsal səmərəliliyi üstünlüklərinə malikdir. Çay yığmaq
üçün ideal maşındır.

4C-A Law Weight Çay Yığım Maşını öz NATIKA 2 vuruşlu, 24.4 CC, 0.7KW benzin mühərriki ilə,
çıxış gücü 4 vuruşdan böyükdür, lütfən nəzərə alın ki, mühərrik yağının benzinə nisbəti 25: 1-
dir. Performans daha sabitdir və yüksək temperatur sönmür. Çay yığmaq daha səmərəlidir və
məhsuldarlıq əl əməyindən 40 dəfə çoxdur.

   ÜSTÜNLÜK    

SK5 karbon alət poladı yüksək sərtlik və güclü aşınma müqaviməti ilə söndürülmüşdür. 1 sm
qalınlığında budağı birbaşa kəsə bilər.

Çay yığan maşının hər bir dəsti aşınmaya davamlı və davamlı olan 6 metr uzunluğunda
neylon parça çanta ilə pulsuzdur. Çantanın bir ipi var və iş uzunluğu özbaşına tənzimlənə
bilər.

20 illik davamlı optimallaşdırma və təkmilləşdirmədən sonra Çay Yarpağı Yıxan Maşın , indi
bütün hissələri özümüz istehsal edirik, hər bir hissənin ən keyfiyyətli olmasını təmin edirik və
həmyaşıdları ilə müqayisədə xidmət müddəti 100% artır!

İri yarpaqlı çay istehsal edən ərazilər və lavanda və digər çiçəklərin yığılması üçün xüsusi
ehtiyaclar üçün biz adi növdən 10 sm yüksək olan, yığım səmərəliliyini xeyli yaxşılaşdıran
yeni artırılmış qüllə hazırlamışıq.

   ƏTRAFLI    

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


Xüsusi genişlənmiş və qalınlaşdırılmış çiyin qayışı. Kəmərin eni 30%, qalınlığı isə 20% artırılır.
Arxa lövhə belə qarşı təbiidir və erqonomikaya uyğundur, istifadə zamanı çiyin və bel
ağrımayacaq.



Erqonomik sap dizaynı, bıçaq dayağının münasib balans çəkisi, daha çox əməyə qənaət edən
çay yığımı



Daha yüksək güc və daha kifayət qədər hava həcmi üçün müstəqil dizayn edilmiş ventilyator
bıçağı və fan örtüyü, plastik fan və alüminium fan mövcuddur



Səkkiz il bundan əvvəl biz digər həmyaşıdları kimi keyfiyyətsiz sürət qutusu aksesuarlarından
istifadə etməklə kifayətlənmirdik. Maşının ömrünü 100% artıran öz sürət qutusu
komponentlərimizi yaratmaq üçün yüz minlərlə dollar xərclədik.

   SPESİFİKASİYA 
  

Benzinli Çay Yığma Maşının spesifikasiya siyahısı:

Model DL-4C-A
Kəsmə eni 40/50/60 sm

Mühərrik Modeli NATIKA 1E34F
Vuruş 2 vuruş

yerdəyişmə 25.4 CC
HP 0,9 at gücü
Güc 0,7 KVt

Ümumi çəki 9,2 kq

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


Bütün Benzin Çay Biçən Maşının spesifikasiyası .

Model Mühərrik Vuruş Güc
DL-4C-H3 HONDA GX35 4 vuruş 1,35 KVt
DL-4C-H2 HONDA GX25 4 vuruş 0,81 KVt
DL-4C-Z KOMATSU G26LS 2 vuruş 0,81 KVt
DL-4C-T MITSUBISHI TU26 2 vuruş 0,7 KVt
DL-4C-S HUASHENG 1E34F 2 vuruş 0,7 KVt
DL-4C-A NATIKA 1E34F 2 vuruş 0,7 KVt

DL-4C-S39 HUASHENG 139FA 4 vuruş 0,7 KVt

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.

   FOTOLAR    

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








   ƏLAQƏ    

Əgər bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiymətini öyrənmək üçün
bizimlə əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün ikona klikləyin ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-4C-60A
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən
sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓


