
*** TƏSVİRİ ***  

Öz G4K 2 vuruşlu, 41.5CC, 2.2KW benzinli mühərrikdən istifadə edən iki adamla işləyən çay
yığma maşını, çıxış gücü 4 vuruşdan böyükdür, motor yağının benzinə nisbətinin 25: 1
olduğunu unutmayın. Performans daha sabitdir və yüksək temperaturda sönməyəcəkdir. Çay
yığmaq daha səmərəlidir və səmərəlilik əl əməyindən 40 dəfə çoxdur.

Two Men Tea Plucker rafı  yüksək gücü alüminium ərintisindən istifadə edir, yüksək gücün,
yüngüllüyün üstünlüklərinə nail olur. Yüngül və dayanıqlı, rahat əməliyyat, az yağ istehlakı,
aşağı səs -küy, kiçik vibrasiya, aşağı itki dərəcəsi üstünlüyünə malikdir. Bu iki vuruşlu çay
çəkmə maşını patent iş başlığını, böyük hava həcmini, möhkəm quruluşu, yüksək yığma
səmərəliliyini qəbul edir. Hava kanalı və fan, daha qalın və möhkəm, daha uzun xidmət ömrü
olan idxal materialı qəbul edir.

   AVANTAJI    

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

2. Səkkiz il əvvəl bəri, digər həmyaşıdları kimi keyfiyyətsiz sürət qutusu aksesuarlarından
istifadə etmək bizi qane etmirdi. Maşının ömrünü 100% artıran öz sürət qutusu
komponentlərimizi yaratmaq üçün yüz minlərlə dollar xərclədik.

3. 20 il davamlı optimallaşdırma və təkmilləşdirmədən sonra iki adamla işləyən çay yığma
maşını , indi bütün hissələri özümüz istehsal edirik, hər hissənin ən keyfiyyətli olmasını və
xidmət müddətinin yaşıdları ilə müqayisədə 100% artırılmasını təmin edirik!

   Ətraflı məlumat 
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Öz inkişaf etdirdiyimiz benzin mühərrikimiz aşağı səs-küyə, kifayət qədər gücə və daha çox
yanacaq qənaətinə malikdir.



Dişli tipli toka dizaynı, yüksək gücü, boş deyil, çay yığma prosesi daha rahatdır



Debriyaj və qaz açarı inteqrasiya edilmiş dizayn, yüksək güclü ərintidən hazırlanmışdır,
xidmət müddəti 100% artmışdır



Daha yüksək güc və daha kifayət qədər hava həcmi üçün müstəqil olaraq hazırlanmış fan
bıçağı və fan qapağı, plastik fan və alüminium fan mövcuddur

   TƏSVİRİ    

İki nəfərlə işləyən çay kəsmə maşınının  texniki siyahısı:

Model DL-4CH-1210
Motor modeli G4K

Kəsmə genişliyi 1210/1140/1000 mm
Motor gücü 2.2kw / 2.9 HP

Motor vuruşu 2 vuruş
Yerdəyişmə 41.5CC

Soyutma növü Hava soyutma
Bıçaq növü Əyri tip

Qablaşdırma ölçüsü 142 × 52 × 45 sm
Ağırlıq 29 kq

İki Kişinin İşlətdiyi Çay Çıxarma Maşınının hamısının spesifikasiyası .

Model Kəsmə genişliyi Mühərrik Güc
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DL-4CP-1210 1210/1140/1000 mm G4K 2.2 KVt
DL-4CH-1210 1210/1140/1000 mm G4K 2.2 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-4CH-1210
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


