ஷ்ராச்சி பவர் ஸீரிஸ்
உயர்தரமான
, பல செயல்பாட்டு விவசாய
-இயந்திரங
 ்கள்

ப�ொருட்களின் பட்டியல்

விராட்

13HP

பவர் டில்லர்

இந்தியாவின் பெருமைமிக்க தயாரிப்பு

ஆற்ற

ஈரமான ல்மிக்க
மற்றும்
வறண்ட
நிலத்திலும்
வேலை

13HP

செய்யக்கூடியது

சிறந்த செயல்திறனுக்காக துல்லியமாக தயாரிக்கப்பட்டது

இந்தியாவில்
தயாரிக்கப்பட்டது

பிரகாசமான இரட்டை
முன் விளக்குகள்

சூரியஒளி ஆரஞ்சு

விருப்ப இருக்கைகள்

மானியத்துடன் கிடைக்கும் • பேன்• இந்தியா சர்ஸ்&
வீ
ஸ்பேர்பார்ட்ஸ்
நெல், க�ோதுமை, கரும்பு, பருத்தி மற்றும்

மேலும் மாங்காய், தென்னை, க�ொய்யா, பப்பாளி மற்றும்

பல்வேறு வகையான பயிர்கள்

பல்வேறு வகையான த�ோட்டபயிர்களுக்கும் ப�ொருந்தும்

எளிய ஊடுபயிர் சாகுபடி

2 மணிநேரத்தில் 1 ஏக்கர் நிலத்தை உழவு செய்யும்திறன்

Eligible for Subsidy | Tested by FMTTI | 300+ Dealer & Service Network | Trusted by 1,00,000+ Farmers

● இயந்திர வகை			கிடைமட்ட 
● இயந்திர ஆற்றல் 		

● எடை				

405 Kg

4 ஸ்ட்ரோக், டீசல்

● பிளேடுகளி்ன் எண்ணிக்கை	

18 எண்ணிக்கை. (9+9)

13 HP@2400 ஆர்பிஎம்

● உழுதல்  அகலம்		

2 அடி (600 மிமீ )

● கியர் வேகத்தின் எண்ணிக்கை 	
6 ஃபார்வேர்ட் & 

● உழுதல் ஆழம்			
6 அங்குலங்கள் 

2 ரிவர்ஸ்
● ர�ோட்டரி			
2 வேகம்

(அதிகபட்சம் 150 மிமீ )
● எரிபொருள் பயன்பாடு		
1.1 - 1.2 லிட்டர்/ஒரு

(விரும்பினால். 
4 வேகம்)

மணி நேரத்திற்கு
● பரிமாணம் (L × W × H)		

2720 × 865 × 1210 (மிமீ )

காண�ொளியைக்
காண்க

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

8D6 பிளஸ் பவர் வ ீடர்
வேறுபட்ட கியர் பெட்டியுடன் கூடியது
டிட்சர் பிளேட்ஸ் உடன் 
பிளேட்ஸ்டிட்சபிளேட்ஸ்பிளேட்ஸ்

8D6 பிளஸ் பவர் வ ீடர்

8D6

188F இன்ஜின்

இயந்திர வகை

டீசல் என்ஜீன்
10HP+

இயந்திர ஆற்றல்

10

பிளேடுகளி்ன் எண்ணிக்கை

சூப்பர்
வ ீடர்

ர�ோட்டரி பிளேட்ஸ் உடன் பிளேட்ஸ்

இயந்திர மாதிரி

20

புல செயல் பாட்டின் ப�ோது சிரமமின்றி திருப் புவதற் கு
ஸ்டீயரிங் செயல் பாட்டுடன் வேறுபட்ட கியர்பாக்ஸ்
மிகவும்

தனித்துவமான

பல்வேறு இணைப்புகளுடன்
கூடிய ஒற்றை களையெடுப்பான்

பல்வேறு செய-

ல்பாட்டு களையெடுப்பான்

ஓருங்கிணைந்த ர�ோட்டரி களை மற்றும்
குழியெடுக்கும் கருவியுடன் கூடியது
இரட்டை முறை ர�ோட்டரி நகர்வு
(கடிகாரச்சுற்று மற்றும் எதிர்திசைச்சுற்று)

துண
் டு பிரசுரத்தைப்

டில்லர் ப�ோன்ற நிலைத்த
பின்புற ர�ோட்டரியுடன் கூடியது

பதிவிறக்கவும்

6D3 பவர் வ ீடர்
• 6HP @ 3600 RPM
• 178F டீசல் என்ஜீன்
• 32 மாற்றக்கூடிய பிளேடுகள்

ஸ்

ன்

்ட

றண

நில

டை

வ

75Z பவர் வ ீடர்
• 5.5HP @ 3600 RPM
• எஸ் ஆர் 170 F/P பெட்ரோல் என்ஜீன்
• 24 மாற்றக்கூடிய பிளேடுகள்

100G பவர் வ ீடர்
• 7.8HP @ 3600 RPM
• 270G பெட்ரோல் என்ஜீன்
• 18/24/32 பிளேடுகள்

டி
கு

ழங்

க்கி
ளை

த�ோண்

௨ரு

100H பவர் வ ீடர்
• 5.5 HP @ 3600 RPM
• ஹ�ோண்டா GX200 பெட்ரோல்
• 24 மாற்றக்கூடிய பிளேடுகள்

ரி

ட்ட

புற

ர�ோ

பின்
டிய

கலப்பை

கூ

ய்யக்
செ
ாக

ீழ

என்ஜீன்

2R பேடி வ ீடர்
• 2 HP @ 7000 RPM
• பெட்ரோல் என்ஜீன்
• 12 அங்குல களையெடுக்கும் சக்கரம்

SPR1200 பவர் ரீப்பர்
• 2.7 HP @ 1800 RPM
• ஹ�ோண்டா GX120 பெட்ரோல் என்ஜீன்
• 24 டாப் செர்ரட் 4இடி வகை பிளேடுகள்

வேலை

தலைக

க்க

ரம்
லப்பை
க்க

நெல்ச
ற்றை
ஒ

● இயந்திர மாதிரி
186F
● பிளேட்டுகளி்ன் எண்ணிக்கை 40 மாற்றக்கூடியது
Eligible
for Subsidy |4Tested
byடீசல்
FMTTI
300+
Dealer & Service Network
| Trusted by 1,00,000+ Farmers
● இயந்திர
வகை 		
ஸ்ட்ரோக்,
என்ஜீ|ன்
● எடை		
126 kgs
● இயந்திர ஆற்றல்
7.4 HP@3000 RPM
● ஏக்கர்/மணிக்கு.
0.3-0.4
● கியர் வேகத்தின் எண்ணிக்கை 2 ஃபார்வேர்ட் & 1 ரிவர்ஸ் ● எரிப�ொருள் பயன்பாடு 0.8 (லிட்டர்/மணிக்கு)
● பரிமாற்ற முறை 		
பிடிஓஷேஃப்ட் மூலமாக
● வேலையின் ஆழம்
0.6-0.8 அங்குலம்
● சராசரி வெட்டு அகலம் 4.5 அடி வரை
காண�ொளியைக்
காண்க

பிரஷ் கட்டர்
• 35CC/43CC/52CCஆகியவை கிடைக்கும்
• ஹ�ோண்டா மற்றும் ஒ.இ.எம் என்ஜினுடன்
கிடைக்கும்

• பெட்ரோல் என்ஜீன்
• தேர்வு செய்யப்பட்ட மாதிரிகள் பல்வேறு
இணைப்புகளுடன் கிடைக்கப்பெறும்

ஹ�ோண்டா
மூலம்
இயக்கப்படுகிறது
இணையத்தளம்

ஷ்ராச்சி ஸ்மார்ட் ஸீரிஸ்

ச�ொந்தமாக வைத்திருக்க எளிதானது, திறன்மிக்க களை
அகற்றும் மற்றும் அறுவடை இயந்திரம்

குறைந்தவிலையில் அதிகபலன் தரகூடியது

ஷ்ராச்சி 4R-P
பவர் ரீப்பர்
கிளட்சுடன் நேரடியாக இயங்க ௬டிய கியர்
அதிகஆற்றல் க�ொண்ட 5.5 எச்பி பெட்ரோல்
என்ஜீன்

● 170F3/P பெட்ரோல் என்ஜீன்
● 24 சுயமாக-உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கத்திகள்

ஷ்ராச்சி 100-S
பவர் வ ீடர்

காண�ொளியைக்
காண்க

● 5.5HP

●

@ 3600 RPM
● பெட்ரோல் என்ஜீன்
16/24 மாற்றக்கூடிய பிளேடுகள்

ஷ்ராச்சி 6D3-S
பவர் வ ீடர்

● 5.5HP @ 3600 RPM
● டீசல் என்ஜீன்
● 24/16 மாற்றக்கூடிய
பிளேடுகள்

பிடிஎல் இபிசி லிமிடெட் (ஷ்ராச்சி அக்ரிமெக்)
கார்பரேட் ஆஃபிஸ்: ஷ்ராச்சி டவர், 686, அனந்தபூர், இ.எம். பைபாஸ் ஜங்ஷன், க�ொல்கத்தா-700107.+919163220000
btlmktg@shrachi.com • ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபிஸ்: 2, ஜெஸ்ஸூர் ர�ோட், க�ொல்கத்தா-700 028
கிளை அலுவலகங்கள்: கட்டக். க�ௌஹாத்தி. ஹைதராபாத். பெங்களூரு. ஃபரீதாபாத் . திருச்சி (சென்னை).
சங்க்லி(புனே)
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