
   SỰ MIÊU TẢ    

Các loại ba lô Cơ Trà Harvester được sử dụng chủ yếu cho hái chè ở miền núi, đồi, đồng bằng
và khác địa hình. Nó được sản xuất với công nghệ tiên tiến quốc tế. Nó có ưu điểm là tiếng ồn
thấp, lượng không khí lớn, chất lượng ổn định và hiệu quả sản xuất cao. Nó là một chiếc máy
lý tưởng để hái chè.

Máy tuốt chè 4C-H3 sử dụng động cơ xăng HONDA GX35 4 thì, 35 CC, 1,35KW, độ ồn thấp
hơn 2 thì và tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ 2 thì. Hiệu suất ổn định hơn và sẽ không bị dập
tắt ở nhiệt độ cao. Hái chè hiệu quả hơn và hiệu quả gấp 40 lần so với lao động thủ công.

   LỢI THẾ    

1. Dây đeo vai mở rộng và dày dặn tùy chỉnh. Chiều rộng của dây đeo được nới rộng thêm
30% và độ dày được tăng lên 20%. Vai sẽ không bị nhức mỏi trong quá trình sử dụng.

2. Thiết kế tay cầm tiện dụng, trọng lượng chiếu nghỉ dao cân bằng hợp lý, tiết kiệm sức lao
động hái chè hơn.

3. Cánh quạt và vỏ quạt được thiết kế độc lập, quạt nhựa và quạt nhôm có độ bền cao hơn và
lượng không khí vừa đủ hơn.

4. Thép công cụ carbon SK5 đã được tôi luyện với độ cứng cao và khả năng chống mài mòn
mạnh. Nó có thể cắt trực tiếp cành dày 1 cm.

   CHI TIẾT    

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


Đối với những vùng sản xuất chè có lá lớn và nhu cầu đặc biệt trong việc hái hoa oải hương
và các loại hoa khác, chúng tôi đã phát triển một loại tháp tăng mới, cao hơn 10 cm so với
tháp thông thường, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả hái.



Mỗi bộ máy hái chè được tặng kèm một túi vải nylon dài 6 mét, chống mài mòn và bền. Túi có
dây buộc, có thể điều chỉnh độ dài làm việc tùy ý.



Máy Thu Hoạch Chè Bằng Xăng Cơ Sau 20 năm không ngừng tối ưu và cải tiến, hiện nay tất
cả các bộ phận đều do chính chúng tôi sản xuất, chúng tôi đảm bảo rằng mọi bộ phận đều có
chất lượng tốt nhất và tuổi thọ tăng 100% so với các công ty cùng ngành!

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


Cấu trúc của ống thổi được tối ưu hóa. Lượng không khí của mỗi ống đồng đều và gió mạnh
hơn, lá trà vào túi trà nhanh hơn.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy thu hoạch chè bằng xăng :

Người mẫu DL-4C-H3
Chiều rộng cắt 40/50/60 cm

Mô hình động cơ HONDA GX35
Đột quỵ 4 cú đánh

Sự dịch chuyển 35CC
HP 1.8HP

Sức mạnh 1,35 KW
Tổng khối lượng 10,2kg

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy thu hoạch chè chạy xăng.

Người mẫu Động cơ Đột quỵ Sức mạnh
DL-4C-H3 HONDA GX35 4 cú đánh 1,35 KW
DL-4C-H2 HONDA GX25 4 cú đánh 0,81 KW

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


DL-4C-Z KOMATSU G26LS 2 cú đánh 0,81 KW
DL-4C-T MITSUBISHI TU26 2 cú đánh 0,7 KW
DL-4C-S HUASHENG 1E34F 2 cú đánh 0,7 KW
DL-4C-A NATIKA 1E34F 2 cú đánh 0,7 KW

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

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

   HÌNH ẢNH    







   LIÊN HỆ    

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để
nhận được giá cả.

↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑

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


Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía
dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓


