
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy tuốt chè điện DL-4CD-35 chiều rộng cắt 35cm, dùng pin lithium 24V 10Ah, thời gian làm
việc có thể kéo dài 10 giờ, 1 giờ có thể tuốt được 150kg lá chè tươi.

   LỢI THẾ    

1. Thiết kế tiện dụng, tăng cường sự cân bằng, tay không bị mỏi khi làm việc;

2. Động cơ không chổi than, không sợ nhiệt độ cao và môi trường độ ẩm cao, 100% không
thấm nước;

3. Tăng cường rào chắn hái chè để nâng cao hiệu quả hái chè;

4. Pin lithium dung lượng lớn 10Ah, an toàn hơn, thời gian làm việc lên đến 10 giờ!

   ĐƠN XIN    

Máy thu hoạch trà chạy bằng pin DL-4CD-35 chủ yếu được sử dụng để tuốt lá trà, cũng có thể
tuốt hoa oải hương, lá cây gai dầu, v.v. An toàn hơn, bảo vệ môi trường, hiệu quả cao

   SỰ CHỈ RÕ    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy thu hoạch chè mini không chổi than :

Người mẫu DL-4CD-35
Sức mạnh 200W (TỐI ĐA 400W)

Điện áp động cơ 24 V
Pin 24V 12Ah

Tốc độ của xe gắn máy 5200 vòng / phút
Tốc độ làm mờ 1730 vòng / phút

Tỉ số truyền 3: 1
Trọng lượng pin 2 kg
Trọng lượng máy 1,6 kg
Tổng khối lượng 6,4 kg

Kích thước đóng gói 620 * 280 * 190 mm

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

   HÌNH ẢNH    

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












   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-4CD-35
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 ↓ ↓


