শ্রাচী পাওয়ার সিরিজ
উন্নতমানের, বহুবিধ কাজের কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি
প্রোডাক্ট ক্যাটালগ

বিরাট 13HP

পাওয়ার টিলার

গর্বের সঙ্গে ভারতে তৈরি

উচ্চশক্তির

কাদা ও 13HP
শুকন�ো
জমিতে কাজ
করে

সেরা করদ্ম ক্ষতার জন্য সূক্ষ্মভাবে তৈরি

ভারতে তৈরি

ঝলমলে কমলা রং

উজ্জ্বল ডুয়াল হেডলাইট

আলাদা করে আসন লাগান�ো যায়

সাবসিডি সহ উপলব্ধ • সারা ভারতে পরিষেবা ও স্পেয়ার পার্টস উপলব্ধ
হর্টিকালচার ফসল যেমন, আম, নারকেল, পেয়ারা, পেঁপে
ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত
চাষের ক্ষমতা প্রতি 2 ঘণ্টায় 1 একর
ইন্টার-কাল্টিভেশন-এ উপযুক্ত
Eligible for Subsidy | Tested by FMTTI | 300+ Dealer & Service Network | Trusted by 1,00,000+ Farmers
শস্যের বিস্তৃত সম্ভার, যেমন ধান, গম, আখ, তুলা
ও আরও

● ইঞ্জিনের ধরন 		
হরাইজন্টাল 4 স্ট্রোক, ডিজেল
● ইঞ্জিন পাওয়ার 		
13 HP@2400 আরপিএম
● গিয়ারের গতি সংখ্যা
6টি ফর�োয়ার্ড ও 2টি ● রিভার্স
● র�োটারি 			2 গতি (ঐচ্ছিক 4 গতি)
● ওজন 			405 কেজি

● ব্লেডের সংখ্যা 		
18টি (9 + 9)
● টিল করার প্রস্থ 		
2 ফুট (600 মিমি)
● টিল করার গভীরতা 		
6 ইঞ্চি (সর্বাধিক 150 মিমি)
● জ্বালানী খরচ		
1.1-1.2 লিটার/ঘণ্টা
● আয়তন (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) 	2720 × 865 × 1210 (মিমি)

ভিডিও দেখুন
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8D6 প্লাস পাওয়ার উইডার
বিভিন্ন গিয়ার বক্স সহ
8D6 প্লাস পাওয়ার উইডার

8D6
সুপার
উইডার

ডিচার ব্লেড সহ

র�োটারি ব্লেড সহ

ইঞ্জিন মডেল

188F ইঞ্জিন

ইঞ্জিনের ধরন

ডিজেল ইঞ্জিন
10 HP+

ইঞ্জিন পাওয়ার
ব্লেডের সংখ্যা

10

20

ক্ষেতে কাজ করার সময় অনায়াসে ঘ�োরান�োর জন্য
স্টিয়ারিং কাজকর্ম সহ বিভিন্ন গিয়ারবক্স

সবথেকে
অনন্য

একটি উইডার
একাধিক সংযুক্ত আনুষঙ্গিক

বহুবিধ কাজের
উইডার

ঐচ্ছিক ব্যাক র�োটারি সহ
টিলারের মত�ো স্থায়িত্ব

আগাছা নির্মূলকারী ও খননকারী
সংহত ঘূর্ণায়মান ইউনিট সহ
ডুয়াল ম�োড ঘূর্ণায়মান
(ঘড়ির কাঁটার দিকে ও বিপরীতদিকে)

6D3 পাওয়ার উইডার
কন�ো

শু

ু

আল

ার
খ�োঁড়

র

জমি

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

ন
টাই

• 5.5HP @ 3600 আরপিএম
• এসআর 170 এফ/পি পেট্রোল ইঞ্জিন
• 24টি সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

100H পাওয়ার উইডার

• 5.5 HP @ 3600 আরপিএম
• হ�োন্ডা জিএক্স200 পেট্রোল ইঞ্জিন
• 24টি সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

ারি
র�োট

াঙল

রার

75Z পাওয়ার উইডার

100G পাওয়ার উইডার

• 7.8HP @ 3600 আরপিএম
• 270জি পেট্রোল ইঞ্জিন
• 32/24/18 টি ব্লেড

যন্ত্র

ব্যাক

ক
ভার্স

পুস্তিকা ডাউনল�োড করুন

্য ল
য�োগ

2R প্যাডি উইডার

SPR1200 পাওয়ার রিপার

• 2 HP @ 7000 আরপিএম
• পেট্রোল ইঞ্জিন
• উইড করার চাকা 12 ইঞ্চি

• 2.7 HP @ 1800 আরপিএম
• হ�োন্ডা জিএক্স120 পেট্রোল ইঞ্জিন
• 24টি উচ্চমানের সেরাট4ইডি ধরনের ব্লেড

রি

ইল

র হু

ধানে

াঙল

টি ল
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●Eligible
ইঞ্জিন মডেল		
ব্লেডের সংখ্যা
		
40টি সমন্বয়য�োগ্য
for Subsidy 186F
| Tested by FMTTI | 300+●Dealer
& Service
Network
| Trusted by 1,00,000+ Farmers
● ইঞ্জিনের ধরন	
4 স্ট্রোক, ডিজেল ইঞ্জিন
● ওজন 			126 কেজি
● ইঞ্জিন পাওয়ার		
7.4 HP@3000 আরপিএম
● একর/ঘণ্টা 		
0.3-0.4
● গিয়ার স্পিডের সংখ্যা
2টি ফর�োয়ার্ড ও 1টি রিভার্স
● জ্বালানী খরচ 		
0.8 (লিটার/ঘণ্টা)
● ট্রান্সমিশন ম�োড		
পিটিও শ্যাফটের মাধ্যমে
● কাজ করার গভীরতা
06-08 ইঞ্চি
● কাটার গড় প্রস্থ 		
4.5 ফুট পর্যন্ত
ভিডিও দেখুন

ব্রাশ কাটার

• 35CC/ 43CC/ 52CC-তে উপলব্ধ
• হ�োন্ডা ও ওইএম ইঞ্জিনে উপলব্ধ
• পেট্রোল ইঞ্জিন
• নির্বাচিত মডেলে একাধিক সংযুক্ত
আনুষঙ্গিক উপলব্ধ

হ�োন্ডা দ্বারা
চালিত
ওয়েবসাইট

শ্রাচী স্মার্ট সিরিজ

সহজেই নেওয়া যায়, স্মার্ট উইডার ও রিপার
ন্যূনতম খরচে সেরা উপয�োগিতা দেওয়ার জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি

শ্রাচী 4R-P
পাওয়ার রিপার
ক্লাচ সহ সরাসরি গিয়ার ড্রাইভ
উচ্চ শক্তির 5.5 এইচপি পেট্রোল ইঞ্জিন
● 170F3/P পেট্রোল ইঞ্জিন
● 24টি স্বয়ং বিভক্ত নাইভ

শ্রাচী 100-S
পাওয়ার উইডার

ভিডিও দেখুন

শ্রাচী 6D-3S
পাওয়ার উইডার
● 5.5এইচপি @ 3600 আরপিএম
● ডিজেল ইঞ্জিন
● 16 / 24টি সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

● 5.5এইচপি @ 3600 আরপিএম
● পেট্রোল ইঞ্জিন
● 16 / 24টি সমন্বয়য�োগ্য ব্লেড

বিটিএল ইপিসি লিমিটেড (শ্রাচী অ্যাগ্রিমেক)
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