
SỰ MÔ TẢ

DL-3CXP-110 Tea Plant Pruning Machine Sử dụng động cơ 2 hành trình Mitsubishi TU33., công
suất 1.0kw 1.25Hp., dịch chuyển 32.6cc, với lưỡi kiếm 1140mm., thích hợp cho việc cắt tỉa
vườn cây phẳng, cắt tỉa hiệu quả hơn.

Cái này Petrol Tea Pruning Machine là một thiết kế chuyên nghiệp, quy trình sản xuất sử
dụng tiền mặt, vì vậy nó có hình dạng nhỏ gọn, chất lượng đáng tin cậy, hiệu quả làm việc
cao, là công cụ lý tưởng cho vườn trà, đường phố, đường cắt tỉa hàng rào.

THUẬN LỢI

1. Tay cầm phía trước Sử dụng chế biến lớp phủ nhúng, ngoại hình đẹp, thoải mái.
2. Thiết kế tay cầm hoạt động hoàn toàn ứng dụng kỹ thuật cơ thể người, nhiều phù hợp với
hoạt động cơ thể người.
3. Sử dụng cao su chất lượng cao làm vật liệu hấp thụ sốc, tốt hơn làm giảm cường độ lao
động của các nhà khai thác.

SỰ CHỈ RÕ

Tea Plant Pruning Machine Danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu DL-3CXP-110
Mô hình điện MITSUBISHI TU33

Quyền lực 1,0 kw.
HP 1,25 hp.

Cắt chiều rộng 1140mm
Lưỡi kiếm loại Kiểu thẳng

Cân nặng 23kg.

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

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng
tôi để có được giá.

Nhấp vào biểu tượng để có được giá mới nhất trực tiếp ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-3CXP-110
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


