MÁY PHUN THUỐC

Máy Phun Thuốc
Cao Cấp Honda
Thoải mái hơn
khi sử dụng lâu

Khả năng
làm việc và vận hành
ưu việt

Động cơ Honda
GX25/35
Hiệu suất cao
và ít tiêu hao nhiên liệu

* Máy phun thuốc WJR 4025T
được trang bị vòi phun khoảng cách xa

HÃY LỰA CHỌN DÒNG MÁY PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA BẠN
Áp lực phun cao thích hợp với việc phun khoảng cách xa (cây

Áp lực phun vừa thích hợp cho việc phun khoảng cách gần

ăn trái,...), diện tích lớn (đồng lúa,...)

(hoa màu,...)

Áp lực phun lớn nhất 4.0 MPa

Áp lực phun lớn nhất 2.5 MPa

THỜI GIAN SỬ DỤNG DÀI NHỜ
ĐỘNG CƠ HONDA TIẾT KIỆM
NHIÊN LIỆU

THOẢI MÁI HƠN KHI SỬ DỤNG
• Cảm giác nhẹ hơn khi sử dụng nhờ thiết
kế nâng trọng tâm lên gần vai.
• Dây đeo thiết kế hình chữ S và bảng lớn
giúp giảm tải cho vai.
• Đệm lưng thiết kế với rãnh dọc và ngang
tạo sự thông thoáng và thoải mái cho
lưng.

THIẾT KẾ CẢI TIẾN, TIỆN LỢI
• Với giá đỡ giữ chặt cần phun vào bình
giúp vận chuyển dễ dàng.
• Hai bên hông bình được thiết kế lõm vào
giúp dễ dàng trong việc nâng, hạ máy.
• Nắp bình được thiết kế rộng giúp châm
thuốc vào bình nhanh hơn.
• Hộp điều khiển được thiết kế chắc chắn,
dễ sử dụng.

Cảm giác nhẹ hơn
khi sử dụng

Nắp bình lớn

nhờ thiết kế nâng
trọng tâm lên gần vai.

giúp đóng/mở/châm thuốc nhanh hơn

Giá đỡ cần phun

Đệm lưng thiết kế
với rãnh dọc và ngang

giúp giữ cần và ống cố định khi vận chuyển

tạo sự thông thoáng và thoải mái
cho lưng.

Vị trí nâng máy

Dây đeo thiết kế hình
chữ S và bản lớn

giúp nâng, hạ, di chuyển máy
dễ dàng hơn

giúp giảm tải cho vai.

ĐỘNG CƠ HONDA 4 THÌ
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU,
GIẢM THIỂU MÙI VÀ KHÓI
KHI HOẠT ĐỘNG

Hộp điều khiển

Hộp điều khiển được
thiết kế chắc chắn,
dễ sử dụng

Model
D x R x C (mm) 1
Trọng lượng khô (kg) 2
Dung tích bình thuốc (lít)
Kiểu
Áp lực khi đóng van (MPa)
Bơm
Lưu lượng hút lớn nhất (l/min)
Dòng/kiểu
Dung tích xilanh (cm3)
Công suất động cơ/tốc độ động cơ (kW/rpm) 3
Động cơ
Moment xoắn lớn nhất/Tốc độ động cơ (N.m/rpm) 3
Dung tích bình nhiên liệu (lít)
Hệ thống khởi động

Bơm ty (18 mm)

Bơm ty (16 mm)

GX35/Giải nhiệt gió, 1 xilanh, 4 thì, xú páp treo

GX25/Giải nhiệt gió, 1 xilanh, 4 thì, xú páp treo

Giật tay

*1: Không kể ống và cần phun *2: Bao gồm nhớt dầu bơm *3: Công suất động cơ được đo tại tốc độ 7000 rpm (công suất lớn nhất), 5500 rpm/5500 rpm (moment xoắn lớn nhất) theo tiêu chuẩn SAE
J1349 . Công suất đầu ra của động cơ được sản xuất hàng loạt có thể sai khác giá trị. Công suất đầu ra thực tế của máy có thể thay đổi phụ thuộc vào tốc độ động cơ, môi trường sử dụng, điều kiện bảo
dưỡng, và những tác nhân khác.

Vì sự an toàn khi sử dụng, hãy lưu ý mang mặt
nạ bảo vệ, mang kính bảo vệ mắt, và thiết bị bảo
hộ khác .
• Thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần
thông báo.
• Đọc hướng dẫn sử dụng và bảo hành thật kĩ trước
khi sử dụng máy.
• Hãy thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy
định kì.
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