
   KETERANGAN    

Mesin pemetik teh menggunakan mesin bensin G4K 2 tak, 41.5CC, 2.2KW milik kita sendiri,
daya keluaran lebih besar dari 4 tak, harap diperhatikan bahwa rasio oli mesin terhadap
bensin adalah 25:1. Performanya lebih stabil, dan tidak akan padam pada suhu tinggi.
Pemetikan teh lebih efisien dan efisiensi 40 kali lipat dari tenaga kerja manual.

Rak Mesin Pemanen Teh Dua Orang menggunakan paduan aluminium kekuatan tinggi,
mencapai keunggulan kekuatan tinggi, ringan. Ini memiliki keunggulan ringan dan tahan
lama, pengoperasian yang mudah, konsumsi oli rendah, kebisingan rendah, getaran kecil,
tingkat kehilangan rendah. Ini Pria Ganda Gunakan Tea Leaf Harvester mengadopsi kepala
paten kerja, volume udara yang besar, struktur perusahaan, efisiensi memetik tinggi. Saluran
udara dan kipas mengadopsi bahan impor, lebih tebal dan kokoh, masa pakai lebih lama.

   KEUNTUNGAN    

1. Desain gesper tipe gigi, kekuatan tinggi, tidak longgar, proses pemetikan teh lebih santai.

2. Kopling dan desain sakelar throttle terintegrasi, terbuat dari paduan kekuatan tinggi, masa
pakai meningkat 100%.

3. Bilah kipas dan penutup kipas yang dirancang secara independen, kipas plastik dan kipas
aluminium tersedia untuk kekuatan yang lebih tinggi dan volume udara yang lebih memadai.

   RINCIAN    
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Mesin bensin kami yang dikembangkan sendiri memiliki kebisingan yang rendah, daya yang
cukup, dan lebih hemat bahan bakar.



Sejak delapan tahun lalu, kami tidak puas menggunakan aksesori gearbox dengan kualitas
buruk yang sama dengan rekan-rekan lainnya. Kami menghabiskan ratusan ribu dolar untuk
membuat komponen girboks kami sendiri, yang meningkatkan umur alat berat hingga 100%



Baja perkakas karbon SK5 telah dipadamkan dengan kekerasan tinggi dan ketahanan aus
yang kuat. Dapat langsung memotong cabang setebal 1 cm.



Mesin Pemanen Daun Teh Dua Orang setelah 20 tahun pengoptimalan dan peningkatan
berkelanjutan, sekarang semua bagian diproduksi oleh kami sendiri, kami memastikan bahwa
setiap bagian memiliki kualitas terbaik, dan masa pakai meningkat 100% dibandingkan
dengan rekan-rekan!

   SPESIFIKASI    

Daftar spesifikasi Double Men Use Tea Leaf Harvester :

Model DL-4CP-1210
Model mesin G4K

Lebar pemotongan 1210/1140/1000 mm
Tenaga mesin 2.2kw / 2.9HP
Langkah mesin 2 pukulan

Pemindahan 41.5CC
Jenis pendingin Pendingin udara

Jenis pisau Tipe lurus
Ukuran kemasan: 142 × 52 × 45cm

Berat 29kg

Spesifikasi dari Double Men Use Tea Leaf Harvester .
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Model Memotong Lebar Mesin Kekuatan
DL-4CP-1210 1210/1140/1000 mm G4K 2.2 KW
DL-4CH-1210 1210/1140/1000 mm G4K 2.2 KW

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan
pelanggan.

   FOTO    









   KONTAK    

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk
mendapatkan harga.

Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-4CP-1210
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di
bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu
sekitar 10 menit


