శ్రాచి పవర్ సిరీస్

ఉన్న త, బహుళ ప్రయోజన వ్య వసాయ యంత్రం
ప్రోడక్ ట్ వివరాలు

విరాట్ 13HP

పవర్ టిలర్
్ల

భారతదేశ సగర్వ

ఉత్ప త్తి

హై పవర్

తడి, పొడి
నేలలపై
పని
చేస్త ుంది

13HP

ఉత్త మ పనితీరు కోసం కచ్చితత్వంతో తయారు చేయబడింది

మేడ్ ఇన్ ఇండియా

సన్షైన్ ఆరెంజ్

బ్రైట్ డ్యూ యెల్ హెడ్లైట్లు

ఆపన
్ష ల్ సీటు

సబ్సిడీప�ై లభ్యం ● పాన్-ఇండియా సర్వీస్ & విడిభాగాలు
ధాన్యం , గోధుమ, చెరకు, పత్ తి లాంటి అనేక

మామిడి, కొబ్బ రి, జామ, బొప్పా య తదితర

రకాలైన పంటలకి అనువైనది.

ఉద్యా న పంటలకి ఇది అనువైనది.

సులభతరమైన అంతర సాగు.

2 గంటల్లో ఎకరం దున్నగల సామర్థ్యం

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

● ఇంజిను రకం		
● ఇంజిను సామర్థ్యం	
● మొత్తం గేర్లు		
● రోటరీ			
● బరువు			
● బ్డ
లే ్ల సంఖ్య 		

హారిజాంటల్ 4 స్ట్రోక్, డీజిల్
13 HP@2400ఆర్పిఎం
6 ముందుకు & 2 వెనక్కి

2 స్పీడ్ (ప్రత్యామ్నాయం..4 స్పీడ్)
405 కిలోలు

మొత్తం 18 (9+9)

● దుక్కి
● దుక్కి

వెడల్పు 		

2 అడుగులు (600 మిల్మీ
లీ టర్లు)

లోతు		6 అంగుళాలు (గరిష్
టం గా
150 మిల్లీమీటర్లు)

● ఇంధన వినియోగం
గంటకి
● డైమెన్షన్ (L × W × H)	 ×

1.2 లీటర్లు
× 1210

(మిల్లీమీటర్లు)

వీడియో చూడండి

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

8D6 ప్లస్ డీజిల్ పవర్ వీడర్
భేదాత్మ క గేర్ బాక్సు తో
8D6 పస్
్ల పవర్ వీడర్

8D6
సూపర్
వీడర్

డిచ్చ ర్ బ్డ
లే ్లతో

రోటరీ బ్డ
లే ్లతో

ఇంజిను మోడల్

188F ఇంజిను

ఇంజిను రకం

డీజిల్ ఇంజిను

ఇంజిను సామర్ ్థ యం

10HP+

బ్డ
లే ్ల సంఖ్య

10

20

పొలం పనులలో శ్రమలేకుండా తిప్ప డానికి
స్టీరింగ్ ఫంక్షన్ ఉన్న భేదాత్మ క గేర్బాక్స్

బహుళ జోడింపులు
గల సింగిల్ వీడర్

అత్యంత

విశిష్టమైన
బహుళ ప్రయోజన వీడర్

సుస్థిరమైన వీడర్
ఐచ్ఛి కమైన బ్యా క్
రోటరీతో

డిచ్చ ింగ్ యూనిట్తో
డ్యుయెల్ మోడ్ రోటరీ మూమెంట్
(సవ్య దిశ & అపసవ్య దిశ)

లీఫ్లెట్ని డౌన్లోడ్
చేసుకోండి

6D3 పవర్ వీడర్ బహుళ
జోడింపులు గల వీడర్

• 6HP @ 3600 RPM
• 178F డీజిల్ ఇంజిను
• 32 అడ్జసబు
్ట ల్ బ్ లేడ్లు

�ైన్స్

ట
్యాండ్

ల
డ్రై

టో

టా

పొ

75Z పవర్ వీడర్ కలుపు తీయుటకు అత్యంత
విశిష్టమ�ైన వీడర్.

• 5.5HP @ 3600 RPM
• ఎస్ఆర్ 170 F/P పెట్రోల్ ఇంజిను
• 24 అడ్జసబు
్ట ల్ బ్ లేడ్లు

100G పెటరో్ల్ పవర్ వీడర్ కలుపు తీయుటకు
అత్యంత విశిష్టమ�ైన వీడర్.

• 7.8HP @ 3600 RPM
• 270G పెట్రోల్ ఇంజిను
• 18/24/32 బ్లేడ్లు

ర్
డిగ్గ

యాక్

బ్
ల్
బు
ర్సి

సమీకృత రోటరీ వీడింగ్ మరియు

100H పెట్రోల్ పవర్ వీడర్

• 5.5 HP @ 3600 RPM
• హోండా GX200 పెట్రోల్ ఇంజిను
• 24 అడ్జసబు
్ట ల్ బ్ లేడ్లు

రీ

రోట

లౌ
ప్

2R ప్యాడీ వీడర్

• 2 HP @ 7000 RPM
• పెట్రోల్ ఇంజిను
• 12 అంగుళాల వీడింగ్ వీల్

SPR1200 పవర్ రీపర్ అత్యం త
విశిష్టమైన రీపర్

• 2.7 HP @ 1800 RPM
• HONDA GX120 పెట్రోల్ ఇంజిను
• 24 టాప్ సెర్రేటెడ్ రకం బ్లేడ్లు

రివ

యాడీ

ప్

వీల్
ల్
ింగి

స

లౌ
ప్

● మొత్తం బ్లేడ్ల సంఖ్య
40 అడ్జస్టబుల్
● ఇంజిను మోడల్
186F
Eligible for Subsidy | Tested by FMTTI | 300+
Dealer
&
Service
Network | Trusted by 1,00,000+ Farmers
● బరువు
126 కేజీలు
● ఇంజిను రకం		
4 స్ట్రోక్, డీజిల్ ఇంజిను
● ఎకరాలు/గంటకి
0.3-0.4
● ఇంజిను పవర్
7.4 HP@3000 RPM
● ఇంధన వినియోగం
0.8 (లీటరు/గంట)
● గేర్ స్పీడ్ల సంఖ్య
2 ఫార్వర్డ్ & 1 రివర్స్
● చొచ్చు కుపోయే లోతు
- అంగుళాలు
PTO షాఫ్ ట్ ద్వా రా
● ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్
● సరాసరి దుక్కి వెడల్పు 4.5 అడుగుల వరకు
వీడియో చూడండి

బ్రష్ కటర్

• 35CC/ 43CC/ 52CC లభ్యం
• HONDA & OEM ఇంజినుతో లభ్యం
• పెట్రోల్ ఇంజిను
• ఎంపిక చేసుకున్న మోడళ్ల ప�ై బహుళ
జోడింపులు లభ్యం

వెబ్సై ట్

పవర్ డ్ బై
హోండా

శ్రాచి స్మా ర్ ట్ సిరీస్

స్మార్ట్ వీడర్లు & రీపర్ల ని సొ ంతం చేసుకోవడం ఈజీ

తక్కు వ ఖర్చు తో ఎక్కు వ లాభం పొందేలా రూపకల్ప న

శ్రాచి 4R-P
పవర్ రీపర్
కచ్
్ల తో డైరెక్ ట్ గేర్ డ్రైవ్
అధిక సామర్య ్థ 5.5 HP పెటరో్ల్ ఇంజిను

● 170F 3/P పెట్రోల్ ఇంజిను
● 24 సెల్ప్ -సెర్రేటెడ్ నైవ్స్

శ్రాచి 100-S

వీడియో చూడండి

పవర్ వీడర్

శ్రాచి 6D3-S
పవర్ వీడర్

● 5.5HP @ 3600 RPM
● డీజిల్ ఇంజిను
● 16 / 24 అడ్జసబు
్ట ల్ బ్ లేడ్లు

● 5.5HP @ 3600 RPM
● పెట్రోల్ ఇంజిను

● 16 / 24 అడ్జసబు
్ట ల్ బ్ లేడ్లు

BTL EPC LTD (శ్రాచి అగ్రిమెక్)
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డీలరు స్టాంపు

