
 

 
 



  

 
 

MÁY XÉN THẢM CỎ RYAN 

• Máy xén thảm cỏ RYAN là 1 trong những dòng máy lóc thảm cỏ chuyên dụng cho những sân cỏ cảnh quan, 

resort cao cấp và sân Golf...với uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới. 

• Đây là dòng máy xén thảm cỏ được các chuyên gia khuyên dùng vì các tính năng thuận tiện cho người sử 

dụng, thao tác dễ dàng và thoải mái 

• Máy có độ bền và hiêụ suất làm việc cao, mang lại hiệu quả lâu dài và chính xác cho nhiều dự án, công  trình 

lớn nhỏ khác nhau 

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN MÁY XÉN THẢM CỎ RYAN  ? 

 

1. Kiểu dáng, thiết kế 

 Máy xén thảm cỏ  với thiết kế vừa vặn, phù hợp với nhiều 

người sử dụng cho nhiều công trình, dự án cảnh quan 

lớn nhỏ khác nhau 

 Máy có thiết kế bộ giảm xóc bởi các lò xo giảm chấn động 

đến 75 % trong bộ phận xử lý, cách ly quá trình rung 

động từ máy đến tay cầm mang lại cảm giác thoải mái, 

thuận tiện và hiệu suất lâu bền khi sử dụng 

 Bánh nối sau được quay bằng khí nén giúp bạn dễ dàng 

điều chỉnh góc độ , tạo những vết cắt chính xác, nhanh 

chóng phù hợp với nhiều khuôn viên sân vườn, sân golf 

hoặc sân thể thao 

 Sự tùy chọn về lưỡi dao cắt và góc lưỡi cho phép bạn 

nhanh chóng thích nghi với điều kiện đất đai khác nhau. 

Điều chỉnh độ sâu dễ dàng, lựa chọn chiều sâu cắt phù 

hợp 



 

  

2. Hiệu suất hoạt động 

 Máy có khả năng xén nhanh vào lớp thảm cỏ 

với độ chính xác cao, vết cắt gọn gàng, chắc 

chắn mang đến hiệu quả công việc tối ưu 

 

4. Dễ dàng vận hành 

 Công nghệ tự vận hành và lực kéo tối đa được 

cung cấp bởi các bánh xe truyền động bằng kim 

loại.  

 Những bánh xe có những bánh răng mang lại sức kéo và sự ổn định tối ưu trong khi vẫn giữ được 90% trọng 

lượng của thân máy. 

 
3. Bánh sau chạy bằng khí nén 

 Điều chỉnh dễ dàng với những khuôn viên thảm 

cỏ uốn lượn, bánh sau xoay trở dễ dàng, và thực 

hiện việc cắt đường viền với bánh sau ( 9 inch x 

3,5 inch )  giúp tách biệt quá trình rung động.  

 Bánh xe này cũng có thể được khóa vào vị trí cố 

định để tạo ra một cắt gọn àng và thẳng tắp. 

 

 



 

 5. Vỏ hộp số 

 Vỏ hộp số được thiết kế bằng gang mang lại độ bền và 

tuổi thọ dài hơn cho việc sử dụng 

 

7. Quá trình vận hành dễ dàng, thân thiện với 

người dùng 

 Công tắc vận hành , thao tác được đặt thuận tiện trên hoặc 

gần các thanh xử lý để bạn có thể kiểm tra độ sâu lưỡi cắt, 

góc lưỡi, và vị trí động cơ ga ... 

6. Lưỡi dao cắt  

 Lưỡi dao có thể cắt với độ sâu lên đến 5 cm ở tố độ 20 lần 

/ giây để cắt phù hợp và giảm xóc tối đa. 
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NHỮNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM 

Động cơ 

 4 Thì Honda® GX160 ; Công tắc  Bật / Tắt chuyển đổi ; 

Khởi động bằng  tay, có thiết bị đo mức dầu cho máy 

 

Dung tích Xi lanh 

 9.9  cu in (163 cc) 

Lượng  nhiên liệu 

 Dung tích chứa : 3.1 lít 

Dung tích dầu 

 
 Dung tích chứa : 0,58  lít 

Tốc độ cắt thảm cỏ 

 41 m/ phút 

Chiều rộng khi cắt thảm cỏ 

 30 – 45 cm 

Độ sâu khi cắt thảm cỏ 
 64 mm 

 

Trọng lượng máy 

 151 kg 

Kích cỡ  máy 

 Rộng : 63 cm  ; Dài : 134 cm  ; Cao :  101 cm 

CÔNG TY CP CẢNH QUAN THẢM CỎ VIỆT 

 
261/37/21D Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

Email: Thamcoviet@gmail.com 

 

Điện thoại : 0941.991.913 

Website : www.midpitches.com 

 


