MÁY ĐỤC LỖ LAWNAIRE® IV RYAN
• Máy đục lỗ Lawnaire® IV là 1 trong những dòng máy đục lỗ 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 đục lỗ cho 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 ĐỤC LỖ LAWNAIRE® IV RYAN ?
1. Kiểu dáng, thiết kế




Máy đục lỗ với thiết kế vừa vặn,phù hợp với nhiều người sử
dụng cho nhiều công trình, dự án cảnh quan lớn nhỏ khác
nhau
Tay cầm được thiết kế đặc biệt, dễ dàng cho việc di chuyển,
thay đổi góc độ linh hoạt, uyển chuyển tạo sự thoải mái cho
người sử dụng

2. Hiệu suất hoạt động


Máy có khả năng đục lỗ sâu vào lớp thảm cỏ với độ chính xác
cao, vết đục gọn gàng, chắc chắn mang đến hiệu quả công
việc tối ưu

3. Cấu tạo của lưỡi đục lỗ


Được chế tạo từ thép không rỉ và cốt thép gia cố cứng cáp, mang lại độ bền
với sự tin cậy cao dù sử dụng cho nhiều vùng đất trồng có địa hình khắc
nghiệt



Trọng lượng thân máy dễ dàng và tiện lợi trong việc tháo lắp 1 cách dễ dàng
hơn, đồng thời quá trình vận chuyển nhanh hơn, ít tốn kém.

4. Cấu tạo thân máy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHỮNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM
Động cơ


4 Thì Honda® GX120 ; Bộ lọc không khí kép; Bộ giảm âm ;
Công tắc Bật / Tắt chuyển đổi

Dung tích Xi lanh


7 .2 cu in (118 cc)

Lượng nhiên liệu


Dung tích chứa : 2 lít

Dung tích dầu


Dung tích chứa : 0,56 lít

Bánh răng đục lỗ


Đường kính 1.9 cm, thép hợp kim mỗi thanh đục lỗ dầy 0,2cm bằng thép hợp kim rỗng không rỉ, có 30
bánh răng/1 máy

Độ sâu mỗi lần đục lỗ


Lên đến 7 cm

Độ rộng mỗi lần đục lỗ


48, 3 cm

Mật độ đục lỗ


2700m2/h

Độ rộng của máy đục lỗ


71 cm

Chiều dài của máy đục lỗ


1m3 ( Khi gấp tay cầm : 1m16 )

Trọng lượng của máy
a. Khi không có phụ kiện : 91 kg
b. Khi có phụ kiện : 109 kg
c. Khi có phụ kiện và nhiên liệu, nước trong thùng
chứa : 127 kg

Vận tốc của máy
a. Khi di chuyển : 97,5 m/p
b. Khi đục lỗ : 93 m/p

Thùng chứa nước


Giúp quá trình đục lỗ dễ dàng nhanh
chóng hơn khi sử dụng vào vùng đất
cứng

Chế độ bảo hành
a. Máy mới : Bảo hành 2 năm
b. Máy cũ : Bảo hành tùy theo đời máy
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