ಶ್ರಾಚಿ ಪವರ್ಸಿರೀಸ್

ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ, ಬಹು-ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕೃಷಿ ಯಂತ�್ರೋಪಕರಣ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರ

VIRAT 13HP

ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್

ಮೇಡ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಮ್ಮೆ

ಅಧಿಕ

ಹಸಿ-ಒಣ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ
ಎರಡೂ 13HP
ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ
ಉಪಯುಕ್ತ

ಅತ್ಯುತಮ
್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆಗಾಗಿ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ

ಸನ್ಶ�ೈನ್ ಕಿತ್ತಳ ೆ ಬಣ್ಣ

ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜ�ೋ�ಡಿ ಹೆಡ್ಲ�ೈಟ್ಗಳು

ಐಚ್ಛಿಕ ಆಸನ

ಸಹಾಯಧನದ�ೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯ • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ�ೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು
ಭತ್ತ, ಗ�ೋ�ಧಿ, ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ ಬಗೆಯ
ಬೆಳೆಗಳು

ಮಾವು, ತೆಂಗು, ಪ�ೇರಲ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ
ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ

ಅಂತರ ಬ�ೇಸಾಯಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರ

ಪ್ರತಿ 2 ತಾಸಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

Eligible for Subsidy | Tested by FMTTI | 300+ Dealer & Service Network | Trusted by 1,00,000+ Farmers
● ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ		
● ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
● ಗಿಯರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ವ�ೇಗ)
● ರ�ೋ�ಟರಿ		
● ತೂಕ			

ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಡೀಸೆಲ್
13 HP@2400 ಆರ್ಪಿಎಂ
6 ಮುಮ್ಮುಖ & 2 ಹಿಮ್ಮುಖ
2 ಸ್ಪೀಡ್ (4 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ)
405 ಕೆ.ಜಿ.

● ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		
● ಉಳುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ		
● ಉಳುವ ಆಳ		
● ಇಂಧನ ಬಳಕೆ		
● ಅಳತೆ (ಉದ್ದ × ಅಗಲ × ಎತರ್ತ )

(9+9)
2 ಅಡಿ (600 ಮಿ.ಮೀ.)
6 ಇಂಚುಗಳು (ಗರಿಷ್ಠ 150 ಮಿ.ಮೀ.)
1.2 ಲೀಟರ್/ಗಂಟೆಗೆ
×

× 1210 (ಮಿ.ಮೀ.)

ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

shrachiagrimech.com • 91632 20000 • btlmktg@shrachi.com

8D6 PLUSಪವರ್ ವೀಡರ್
ವಿಭಿನ್ನ ಗಿಯರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ �ೊಂದಿಗೆ 
8D6 ಪ್ಲಸ್ಪವರ್ವೀಡರ್

ಆಳಕ್ಕೆ ಅಗೆಯುವ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ

188F ಎಂಜಿನ್

ಎಂಜಿನ್ಮಾಡೆಲ್
ಎಂಜಿನ್ವಿಧ

8D6
ಸುಪರ್
ವೀಡರ್

ರ�ೋ�ಟರಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ

ಡೀಸೆಲ್ಎಂಜಿನ್

ಎಂಜಿನ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

10

10HP+

20

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿತಿರುಗಿಸಲು ಅವಲುಕೂಲವಾಗುವ
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗ�ೇರ್ಬಾಕ್ಸ್

ಅತ್ಯಂತ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಹು
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ
ವೀಡರ್

ಒಂದ�ೇ ಕಳೆ ನಾಶಕ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬಹು
ಉಪಕರಣ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಹಿಂಬದಿ ರ�ೋ�ಟರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಟಿಲ್ಲರ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ
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100H ಪವರ್ ವೀಡರ್

ಟರಿ

ರ�ೋ�

• 5.5 HP @ 3600 RPM
• ಹ�ೋ�ಂಡಾ GX200ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
• 24 ಹ�ೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು
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ಗಿಲ

�ೇ
ವನ

• 7.8HP @ 3600 RPM
• 270G ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
• / /32 ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು

• 5.5HP @ 3600 RPM
• SR170 F/P ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
• 24 ಹ�ೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು

2R ಪ್ಯಾಡಿ ವೀಡರ್

• 2 HP @ 7000 RPM
• ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
• 12 ಇಂಚುಗಳ ಕಳೆ ನಾಯಕ ಚಕ್ರ

SPR1200 ಪವರ್ ರೀಪರ್

• 2.7 HP @ 1800 RPM
• ಹ�ೋ�ಂಡಾ GX120ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
• 24 ಮೇಲ್ಮೈ ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು
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100G ಪವರ್ ವೀಡರ್

75Z ಪವರ್ ವೀಡರ್

ೆ

ಬ
ಹಿಂ

ತಿರ

• 6HP @ 3600 RPM
• 178F ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್
• 32 ಹ�ೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು

ಲು

ಕರಪತ್ರ ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಿ
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ದ್ವಿ ವಿಧಾನ ರ�ೋ�ಟರಿ ಚಲನೆ 
(ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ)

6D3 ಪವರ್ ವೀಡರ್

ಾಡ

 ಮ

ಹದ

ರ�ೋ�ಟರಿ ಕಳೆ ನಾಶಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಕ�ೊರೆಯುವ
ಸಾಧನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ

ಏಕ

ಲು

ಗಿ
ನ�ೇ

● ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		
40 ಹ�ೊಂದಿಸಬಲ್ಲವು
● ಎಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್		
186F
Eligible
for
Subsidy
|
Tested
by
FMTTI
|
300+
Dealer
&
Service
Network
| Trusted by 1,00,000+ Farmers
● ತೂಕ			
126 ಕೆ.ಜಿ.
● ಎಂಜಿನ್ವಿಧ		
4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಡೀಸೆಲ್ಎಂಜಿನ್
● ಎಕರೆ/ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ
● ಎಂಜಿನ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
7.4 HP@3000 RPM
● ಇಂಧನ ವ್ಯಯ		
0.8 (ಲೀಟರ್/ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ)
● ಗಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸಂಖ್ಯೆ	
2 ಮುಮ್ಮುಖ & 1 ಹಿಮ್ಮುಖ
● ವರ್ಕಿಂಗ್ಡೆಪ್ಥ್
ಇಂಚುಗಳು
● ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಮೋಡ್
ಪಿಟಿಒ ಶಾಫ್ಟ್ಮೂಲಕ
● ಸರಾಸರಿ ಕಟಿಂಗ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ
4.5 ಅಡಿ ವರೆಗೆ
ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಬ್ರಷ್ಕಟರ್

• 35CC/43CC/52CC ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
• ಹ�ೋ�ಂಡಾ ಮತ್ತು ಓಇಎಂ ಎಂಜಿನ್ಗಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
• ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್
• ಆಯ್ದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ

ಹ�ೋ�ಂಡಾ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್

ಶ್ರಾಚಿ  ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸರಣಿ

ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು
ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲೆಂದ�ೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಶ್ರಾಚಿ 4R-P
ಪವರ್ ರೀಪರ್
ಕ್ಲಚ್ನ �ೊಂದಿಗೆ ನ�ೇರ ಗಿಯರ್ ಡ್ರೈವ್
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 5.5 HP ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
● 170F3/P ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
● 24 ಸ್ವಯಂ ಗರಗಸದಂಥ ಬ್ಲೇಡುಗಳು

ಶ್ರಾಚಿ -100S
ಪವರ್ ವೀಡರ್

ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಶ್ರಾಚಿ  6D-3S
ಪವರ್ ವೀಡರ್

● 5.5HP @ 3600 RPM
● ಡೀಸೆಲ್ಎಂಜಿನ್
● 24 / 16 ಹ�ೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡುಗಳು

● 5.5HP @ 3600 RPM
● ಪೆಟ�್ರೋಲ್ಎಂಜಿನ್
● 24 / 16 ಹ�ೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡುಗಳು

ಬಿಟಿಎಲ್ ಇಪಿಸಿ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಶ್ರಾಚಿ ಅಗ್ರಿಮೆಕ್)

ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ಕಚ�ೇರಿ: ಶ್ರಾಚಿ ಟವರ್, 686, ಆನಂದಪುರ, ಇ.ಎಂ. ಬ�ೈಪಾಸ್ಜಂಕ್ಷನ್, ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತ – 107 700 • +
btlmktg@shrachi.com • ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಕಚ�ೇರಿ: 2, ಜೆಸ�್ಸೋರ್ರಸ್ತೆ, ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತ – 028 700
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