
   TƏSVİRİ    

Sırt növü Mechanical Tea Harvester 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 səmərəliliyinin üstünlüklərinə malikdir. Çay
yığmaq üçün ideal maşındır.

HONDA GX35 4 vuruşlu, 35 CC, 1.35KW benzinli mühərrikdən istifadə edən 4C-H3 çay
doldurma maşını , səs-küy 2 vuruşdan aşağıdır və 2 vuruşlu mühərrikdən daha çox yanacaq
qənaət edir. Performans daha sabitdir və yüksək temperaturda sönməyəcəkdir. Çay yığmaq
daha səmərəlidir və səmərəlilik əl əməyindən 40 dəfə çoxdur.

   AVANTAJI    

1. Xüsusi genişləndirilmiş və qalınlaşdırılmış çiyin qayışı. Kəmərin eni 30% genişlənir və
qalınlığı 20% artırılır. İstifadə zamanı çiyin ağrımayacaq.

2. Erqonomik sap dizaynı, bıçaq dayağının ağlabatan balans çəkisi, daha çox əməyə qənaət
edən çay yığımı.

3. Müstəqil dizayn edilmiş fan bıçağı və fan qapağı, plastik fan və alüminium fan daha yüksək
güc və daha kifayət qədər hava həcmi üçün mövcuddur.

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

   Ətraflı məlumat 
  

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/battery-operated-tea-plucking-machine


Böyük yarpaqları olan çay istehsal edən sahələr və xüsusi olaraq lavanda və digər çiçəklərin
yığılması üçün, yığılmış məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıran, adi birindən 10 sm
yüksək olan yeni bir qüllə hazırladıq.



Çay yığma maşınının hər dəsti, aşınmaya davamlı və dayanıqlı 6 metr uzunluğunda neylon
parça çantası ilə pulsuzdur. Çantanın qalstuk ipi var və iş uzunluğu özbaşına tənzimlənə bilər.



20 illik davamlı optimallaşdırma və təkmilləşdirmədən sonra mexaniki benzinli çay biçən
maşın , indi bütün hissələri özümüz istehsal edirik, hər hissənin ən keyfiyyətli olmasını və
xidmət müddətinin yaşıdları ilə müqayisədə 100% artırılmasını təmin edirik!

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


Boru kəmərinin quruluşu optimallaşdırılmışdır. Hər kanalın hava həcmi vahiddir və külək daha
güclüdür, çay yarpağı çay paketlərinə daha sürətli daxil olur.
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Benzin Çay biçən maşın spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-4C-H3
Kəsmə genişliyi 40/50/60 sm

Motor Modeli HONDA GX35
Zərbə 4 vuruş

Yerdəyişmə 35CC
HP 1.8 at gücü
Güc 1,35 kVt

Ümumi çəki 10.2 kq

Bütün benzinli çay biçən maşınların spesifikasiyası.

Model Mühərrik Zərbə Güc
DL-4C-H3 HONDA GX35 4 vuruş 1,35 kVt
DL-4C-H2 HONDA GX25 4 vuruş 0.81 kVt
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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 düzəldilə bilər.

   FOTOLAR    







   ƏLAQƏ    

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə
əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-4C-H3
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Əlaqə saxlaya bilərsiniz contact Əlaqə məlumatlarınızı aşağıya da
buraxa bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə
saxlayırıq ↓ ↓


