ริปเปอร์ ใส่ ป๋ ุยแบบ MPI
RIPPER WITH FERTILIZER
K91‐02KMPI

ข้ อมููลทางเทคนิค/ Technical Data

K91-02KMPI

ขนาดแรงม้าที่ตอ้ งการ (Power Requirement) (HP)

85HP

ประสิ ทธิภาพการทํางาน (Efficiency)(Rai/Day)

35-40 Rai/Day

การติดตั้ง (Mounting)

CAT II

ขนาด (ก×ย×ส)
(
) (Dimension)(m)
( i i )( )

2 40 2 20 1 98 m.
2.40×2.20×1.98

ความเร็ วในการทํางาน (Working Speed)

4-5 Rai/hr

ความจุถงั ปุ๋ ย (Fertilizer Tank)

350 kg.

ระยะความกว้างในการทํางาน (Working Width)

1.5-1.8 m.

ความลึกของริ ปเปอร์ (Working Depth)

450-480 mm.

อัตราการใช้ปุ๋ย (Rete capacity) (kg./Rai)

50 kg/Rai

นํ้าหนักเครื่ อง (Weight)

880 kg.

*บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทางเทคนิคโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า/The company serve the right to make change in specification without prior notice.

สนใจติดต่ อ : บริษัท กมลอินดัสตรี จํากัด

Kamol Industry Co., Ltd.

สํานักงาน : 63 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสาร กรุ งเทพฯ 10400
โทร. (02)277-2750, 277-7074 แฟกซ์ (02)276-4392
โรงงาน : 119 ถ.เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทร. (02) 315-4161-4 แฟกซ์ (02)706-4450, 315-4160
Email : Sales@kamolindustry.com www.kamolindustry.com

Office: 63 Soi Srimuang Anusorn, Suthisarn Rd, Bangkok 10400
Tel. (02)277-2750, 277-7074 Fax: (02)276-4392
Factory: 119 Thepharak Rd, K.m.21, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. (02) 315-4161-4 Fax: (02)706-4450, 315-4160

เครื่ องริปเปอร์ ใส่ ป๋ ุย
Ripper with Fertilizer
M d l : K91-04
Model
K91 04

ข้ อมลทางเทคนิ
ขอมู
ลทางเทคนค/Technical
ค/Technical Date

K91-04
K91
04

ขนาดแรงม้าที่ตอ้ งการ (Power Requirement) (HP)

95HP

ประสิ ทธิภาพการทํางาน (Efficiency) (Rai/Day)

30 - 35 Rai / day

การติดตั้ง (Mounting)

CAT II

ขนาด (กxยxส) (Dimension) (mm)

2200 x 2230 x 1780

ความเร็ วในการทํางาน (Working Speed)

4 - 5 Rai / hr

ความจุถงั ปุ๋ ย (Fertilizer Tank)

160 kg (80x2)

ระยะความกว้างในการทํางาน (Working Width)

1.5 - 1.8 m.

ความลึกของริ ปเปอร์ (Working Depth)
ความลกของรปเปอร

400 - 450 mm.

อัตราการใช้ปุ๋ย (Rete capacity (kg./Rai)

50 Kg / Rai

นํ้าหนักเครื่ องรวม (Weight (kg)

850 Kg

* บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทางเทคนิคโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า /The company serve the right to make changes in specification without prior notice.

บริษัท กมลอินดัสตรี จํากัด

Kamol Industry Co.,th,

สํ านักงาน : 63 ซอยสี ม่วงอนุสรณ์ ถ.สุ ทธิสาร กรุ งเทพฯ 10400
โทร. (02)277-2750, 277-7074 แฟกซ์ (02)276-4392
โรงงาน : 119 ถ.เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมุทรปราการ 10570
โทร. (02)315-4161-4 แฟกซ์ (02)706-4450, 315-4160

Office: 63 Soi Srimuang Anusorn, Suthisarn Rd, Bangkok 10400
Tel. (02)277-2750, 277-7074 Fax: (02)276-4392
Factory: 119 Thepharak Rd, K.m.21, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. (02)315-4161-4 Fax: (02)706-4450, 315-4160

E-mail: Sales@kamolindustry.com www.kamolindustry.com

