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เคร�องสับยอยอเนกประสงคเคร�องสับยอยอเนกประสงค

     เคร � ่องส ับย อยอเนกประสงค   ดาวบ ิน  ร ุ น  FWC2F
เหมาะสำหร ับการย อยพ �ช เพ � ่อ เล ี ้ยงส ัตว   เม ื ่อส ับแล วสามารถให ส ัตว ก ินได  เลย 
หร �อ  บรรจ �ถ ุง เพ � ่อก ินอ ีกคร ั ้ งภายหล ัง  หร �อ เพ � ่อจำหน าย
     ใช ห ั ่นหร �อส ับพ �ช เพ � ่อนำไปเป นอาหารส ัตว   ได  แก 
หญ า เน เป ยร  ,ต นข าวโพด,ผ ักตบชวา,ฟางข าว,หยวกกล วย
และหญาอ ื ่นๆท ี ่ เป นอาหารส ัตว 
     โครงสร างแข ็งแรง ทำด วยเหล ็กอย างด ี
     ม ีฝาครอบสายพานเพ � ่อความปลอดภ ัยในการปฎ ิบ ัต ิงาน
     แท น  4 ล อ  ่ เพ � ่อความสะดวกในการเคล ื ่อนย าย
     ม ีระบบล ็อคล อให หย ุดในขณะใช งาน
     ช องทางออกม ีฝาป ด เพ � ่อป องก ันการกระจาย
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มุ งมั ่นสรางสรรคสินคาที ่มีมาตรฐานอยางตอเนื ่อง สงมอบตรงเวลา การบร�การหลังการขายที ่ดี เพ� ่อความพ�งพอใจของลูกคามุ งมั ่นสรางสรรคสินคาที ่มีมาตรฐานอยางตอเนื ่อง สงมอบตรงเวลา การบร�การหลังการขายที ่ดี เพ� ่อความพ�งพอใจของลูกคา

เคร� ่องยนตเบนซ�ล FG55
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ถาดปอนวัสดุ

ชองทางออก

ฝาครอบปองกันการกระจายฝาครอบปองกันการกระจาย

ระบบ ฟด ที่สามารถดึงวัสดุยอยเขาไดเอง

ดามบังคับเลี้ยว

ลูกลอขับเคล�อน

ฝาปด

ฝาครอบสายพาน

บร �ษ ัท  เอส.ท ี . ไอ .  อ ิน เตอร  เนช ั ่นแนล จำก ัด
ผล ิตในประ เทศ
www.st i- inter .com

คุณสมบัติทางเทคนิค เคร� ่องสับยอยอเนกประสงค
รุ น

ใบมีด

ความหนาของเหล็กโครงสรางภายนอก

ปร�มาณวัสดุที ่หั ่นยอยได

ขนาดความโตของวัสดุยอยได

รุ น

ขนาดกระบอกสูบ x  ระยะชัก มม.

ปร�มาณแทนที ่ลูกสูบ ลบ.ซม.

ประเภท
แรงมาสูงสุด @3600 รอบ/นาที

นํ ้าหนักสุทธิ กก.

ขนาด กวางxยาวxสูง มม.

ขนาด กวางxยาวxสูง มม.

ความจ�ถังนํ ้ามัน

FWC2F 

8 นิ �ว / 2 ใบมีด ทำดวยเหล็กเกรดพ�เศษชุบแข็ง

6 มิลลิเมตร

ไมเกิน 3 นิ �ว

FG55

68 x 45

163

เคร� ่องยนตเบนซ�ล สูบเดียว 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ

15

5.5 แรงมา

304x362x335

815 x 1420 x 1110

3.1

แทน 4 ลอ พรอมดามบังคับเลี ้ยว เพ� ่อเคลื ่อนยาย

0.52
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600 กิโลกรัม / ชั ่วโมง

ความจ�นํ ้ามันเคร� ่อง

อุปกรณ
,มีระบบ ฟ�ด ที ่สามารถดึงวัสดุที ่จะยอยเขาไดเอง,ฝาครอบสายพาน

* หมายเหตุ คุณลักษณะขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลงโดยไมแจงลวงหนา


