
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy nhổ lông Lavender sử dụng động cơ xăng G4K 2 thì 41.5CC, 2.2KW của chính chúng tôi,
công suất đầu ra lớn hơn 4 thì, xin lưu ý rằng tỷ lệ dầu động cơ và xăng là 25: 1. Hiệu suất ổn
định hơn và sẽ không bị dập tắt ở nhiệt độ cao. hái oải hương hiệu quả hơn và hiệu quả gấp
40 lần so với lao động thủ công.

Do hoa oải hương ở độ cao thấp, những người thu hoạch thông thường yêu cầu người dân
phải cúi xuống hái, điều này khiến họ không thoải mái sau một thời gian dài làm việc. Chúng
tôi đã thêm một thiết kế kệ và chiều cao của dụng cụ hái có thể được điều chỉnh thêm 20cm,
hoàn toàn phù hợp với hầu hết các trang trại hoa oải hương và là cánh tay phải để hái hoa oải
hương và các loại hoa khác

   THUẬN LỢI    

1. Thiết kế kiểu móc cài bánh răng, độ bền cao, không lỏng lẻo, quá trình hái chè thoải mái
hơn.
2. Có kệ và bánh xe, không cần phải cúi xuống, giảm bớt gánh nặng cho cơ thể.
3. Thiết kế tích hợp ly hợp và công tắc ga, làm bằng hợp kim có độ bền cao, tuổi thọ tăng
100%.
4. 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.

   THÔNG TIN CHI
TIẾT    



Động cơ xăng do chúng tôi tự phát triển có độ ồn thấp, đủ công suất và tiết kiệm nhiên liệu
hơn.



Kể từ tám năm trước, chúng tôi đã không hài lòng với việc sử dụng các phụ kiện hộp số có
chất lượng kém như các công ty khác. Chúng tôi đã chi hàng trăm nghìn đô la để chế tạo các
bộ phận hộp số của riêng mình, giúp tăng tuổi thọ của máy lên 100%



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 1cm.

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật của máy thu hoạch hoa oải hương:

Mô hình DL-4CP-1210W
Mô hình động cơ G4K
Chiều rộng cắt 1210 mm

Công suất động cơ 2,2kw / 2,9HP
Hành trình động cơ 2 nét

Dịch chuyển 41,5CC
Loại làm mát Làm mát không khí

Loại lưỡi Loại thẳng / cong
Kích thước đóng gói 142 × 52 × 45cm

Trọng lượng 50kg

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả một người đàn ông sử dụng máy thu hoạch thảo mộc hoa oải
hương .

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


Mô hình Chiều rộng cắt Động cơ Sức mạnh
DL-4CP-1210W 1210/1140/1000 mm G4K 2,2 KW
DL-4CH-1210W 1210/1140/1000 mm G4K 2,2 KW

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

   HÌNH ẢNH    















 

   TIẾP XÚC    

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng 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-4CP-1210W
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 ↓ ↓


