শ্ৰাচী পাৱাৰ ছিৰিজ
উন্নত মানৰ, বহুমুখী কৃষিৰ যন্ত্ৰপাতি

পণ্যৰ পুস্তিকা

বিৰাট 13HP
পাৱাৰ টিলাৰ
গ�ৌৰৱ�োজ্জ্বলভাৱে ভাৰতত নিৰ্মিত

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন

ভিজা আৰু 13HP
শুকান দুয়�ো
ধৰণৰ মাটিতেই
কাম কৰে

উৎকৃষ্ট কাৰকু
্য শলতাৰ বাবে নিঁখত
ু ভাবে নিৰ্মিত

ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মিত

ছানছাইন অ’ৰেঞ্জ

উজ্জ্বল দ্বৈত হেডলাইট

বৈকল্পিক আসন

ৰাজসাহায্য উপলব্ধ ● গ�োটেই ভাৰতজুৰি সেৱা আৰু স্পেয়াৰ পাৰ্টচ উপলব্ধ
আম, নাৰিকল, মধুৰীআম, অমিতা আৰু আন বহুত�ো
উদ্যান শস্যৰ বাবে উপয�োগী
প্ৰতি 2 ঘণ্টাত 1 একৰ মাটি চহ�োৱাৰ ক্ষমতা
আন্তঃ-খেতিৰ বাবে সহজে ব্যৱহাৰয�োগ্য
Eligible for Subsidy | Tested by FMTTI | 300+ Dealer & Service Network | Trusted by 1,00,000+ Farmers
ধান, গম, কুঁহিয়াৰ, কপাহ আৰু আন বহুত�ো
বিবিধ শস্য

● ইঞ্জিনৰ প্ৰকাৰ		হৰাইজেণ্টেল 4 ষ্ট্ৰোক, ডিজেল
● ইঞ্জিনৰ শক্তি		
13 HP@2400 rpm
● গিয়াৰৰ সংখ্যা		
6 টা ফৰৱাৰ্ড আৰু 2 টা ৰিভাৰ্চ
● ৰ�োটাৰী			
2 স্পিড (4 স্পিড প�োৱা যায়)
● ওজন			
405 কেজি

● ব্লেডৰ সংখ্যা		
18 খন (9+9)
● চহ�োৱাৰ প্ৰস্থ		
2 ফুট (600 মিমি)
● চহ�োৱাৰ গভীৰতা		
6 ইঞ্চি (150 মিমি সৰ্বাধিক)
● ইন্ধন ব্যয়		
- 1.2 লিটাৰ / ঘণ্টা
● আয়তন (L × W × H)
×
× 1210 (মিমি)

ভিডিঅ’ চাওঁক
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8D6 প্লাছ পাৱাৰ ৱিডাৰ
ডিফাৰেঞ্চিয়েল গিয়াৰ বক্সৰ সৈতে
8D6 প্লাছ পাৱাৰ ৱিডাৰ

8D6
ছুপাৰ
ৱিডাৰ

ডিচ্চাৰ ব্লেডৰ সৈতে

ৰ�োটাৰী ব্লেডৰ সৈতে

ইঞ্জিনৰ মডেল

188F ইঞ্জিন

ইঞ্জিনৰ প্ৰকাৰ

ডিজেল ইঞ্জিন
10HP+

ইঞ্জিনৰ শক্তি
ব্লেডৰ সংখ্যা

10

20

ষ্টিয়াৰিং ফাংচনৰ সৈতে ডিফাৰেন্সিয়েল গিয়াৰবক্স
পথাৰত চল�োৱাৰ সময়ত অনায়াসে ঘূৰ�োৱাৰ বাবে

অতি
অনন্য

চিংগল ৱিডাৰ
একাধিক এটাচ্চমেণ্ট

মাল্টি-ফাংচনেল
ৱিডাৰ

টিলাৰৰ দৰে দৃঢ়তা লগতে
আছে বৈকল্পিক বেক ৰ�োটাৰী

ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰ�োটাৰীৰ সৈতে ৱেডিং
আৰু ডিচ্চিং ইউনিট
ডুৱেল ম�োড ৰ�োটাৰী মুভমেণ্ট (ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত
আৰু ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশত)

6D3 পাৱাৰ ৱিডাৰ

• 6HP @ 3600 RPM
• 178F ডিজেল ইঞ্জিন
• 32 সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

ইনচ
ণ্ড টা

লে

ড্ৰাই

পুস্তিকা ডাউনল�োড কৰক

75Z পাৱাৰ ৱিডাৰ

• 5.5HP @ 3600 পেট্ৰোল ইঞ্জিন
• SR 170 F/P পেট্ৰোল ইঞ্জিন
• 24 সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

100G পাৱাৰ ৱিডাৰ

• 7.8HP @ 3600 RPM
• 270G পেট্ৰোল ইঞ্জিন
• /24/ ব্লেড

ৰ

ডিগা
প�োটেট�ো

বেক

100H পাৱাৰ ৱিডাৰ

ৰী

• 5.5 HP @ 3600 RPM
• হ'ণ্ডা GX200 পেট্ৰোল ইঞ্জিন
• 24 সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

ৰ�োটা

লাউ

ল প্

2R পেডী ৱিডাৰ

SPR1200 পাৱাৰ ৰিপাৰ

• 2 HP @ 7000 RPM
• পেট্ৰোল ইঞ্জিন
• -ইঞ্চিৰ ৱিডিং হুইল

• 2.7 HP @ 1800 RPM
• হ'ণ্ডা GX120 পেট্ৰোল ইঞ্জিন
• 24 শীৰ্ষত খাজ কটা 4ED প্ৰকাৰৰ ব্লেড

াৰ্ছিব

ৰিভ

পেডি

হুইল
ল
চিংগ

প্লাউ

● ইঞ্জিনৰ মডেল 		
186F
● ব্লেডৰ সংখ্যা		
40 এডজাষ্টএবল
Eligible
for
Subsidy
|
Tested
by
FMTTI
|
300+
Dealer
&
Service
Network
● ইঞ্জিনৰ প্ৰকাৰ 		
4 ষ্ট্ৰোক, ডিজেল ইঞ্জিন
● ওজন 			
126 কেজি | Trusted by 1,00,000+ Farmers
● ইঞ্জিনৰ শক্তি		
7.4 HP@3000 rpm
● একৰ/ঘণ্টা		
0.4
● গিয়াৰৰ সংখ্যা 		
2 টা ফৰৱাৰ্ড 4 আৰু 1 টা ৰিভাৰ্চ ● ইন্ধন ব্যয়		
0.8 (লিটাৰ/ ঘণ্টা)
● ট্ৰেঞ্চমিছনৰ ম�োড		
PTO শ্বাফ্টৰ দ্বাৰা
● কাৰ্যকৰী গভীৰতা
0.8 ইঞ্চি
● কাটৰ গড় প্ৰস্থ		
4.5 ফুট পৰ্যন্ত

ভিডিঅ’ চাওঁক

ব্ৰাছ কাটাৰ

• 35CC/ 43CC/ 52CC ত উপলব্ধ
• হ'ণ্ডা আৰু অ’ ই এম ইঞ্জিনৰ সৈতে উপলব্ধ
• পেট্ৰোল ইঞ্জিন
• একাধিক এটাচ্চমেণ্ট উপলব্ধ কিছুমান
নিৰ্বাচিত মডেলত

হ'ণ্ডাৰ
শক্তিৰে সমৃদ্ধ
ৱেবছাইট

শ্ৰাচী স্মাৰ্ট ছিৰিজ

সহজেই গৰাকী হ'ব পৰা স্মাৰ্ট ৱিডাৰ আৰু ৰিপাৰ
ন্যূনতম মূল্যত সৰ্বাধিক উপয�োগীতা দিয়াৰ বাবে নিৰ্মিত

শ্ৰাচী 4R-P
পাৱাৰ ৰিপাৰ
ক্লাচ্চৰ সৈতে ডাইৰেক্ট গিয়াৰ ড্ৰাইভ
উচ্চ শক্তি সম্পন্ন 5.5 HP পেট্ৰোল ইঞ্জিন
● 170F3/P পেট্ৰোল ইঞ্জিন
● 24 ছেল্ফ-ছেৰেটেড নাইফ

শ্ৰাচী 100-S
পাৱাৰ ৱিডাৰ

ভিডিঅ’ চাওক

শ্ৰাচী 6D3 S
পাৱাৰ ৱিডাৰ
● 5.5HP @ 3600 RPM
● ডিজেল ইঞ্জিন
● 16 / 24 সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

● 5.5HP @ 3600 RPM
● পেট্ৰোল ইঞ্জিন
● 16 / 24 সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

বিটিএল এপিচি লিমিটেড (শ্ৰাচী এগ্ৰিমেক)
কৰ্প'ৰেট কাৰ্য্যালয়: শ্ৰাচী টাৱাৰ, 686, আনন্দপুৰ, ই.এম. বাইপাছ জাংচন, কলকাতা
● 919163220000
btlmktg@shrachi.com • পঞ্জীকৃত কাৰ্য্যালয়: 2, যশ�োৰ ৰ�োড, কলকাতা – 700 028
শাখা কাৰ্যালয়: কটক ● গুৱাহাটী ● হাইদৰাবাদ ● বাংগালুৰু ● ফৰিদাবাদ ● ত্ৰিচি (চেন্নাই) ● ছাংলি (পুণা)
SHRACHI 100H
MICRO POWER <8HP
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বিক্ৰেতাৰ ষ্টাম্প

