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Усалгааны Систем нь
салбардаа хамгийн
шилдэг нь юм.
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The choice is simple.

Хэдхэн минутын дотор хөдөлгөх боломжтой цорын ганц эргэлтийн тэнхлэг юм.
Аюулгүй гидр хүч нь үүнийг
боломжийн болгож байгааа юм.

Уг систем нь урвуу газар
байрлуулсан тохиолдолд зогсдог.

Цамхаг нь хайч хэлбэртэй
дамкратаар өргөгддөг.

Хурдны хайрцаг нь дугуйтай.

Дугуйны эргэх чадвар нь 90'.

Дугуйг намхан болон уруу
чиглэлтэй болгож болно.

1 минутаас бага хугацаанд
ажиллуулах боломжтой

Чиргэлтийн систем.

T-L-ийн Quick Tow усалгааны систем нь олон үйлдэлтэй бөгөөд дахин
давтан ашигладаг тариалангийн талбайд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.
Мөн олон га газрыг хамарсан тариалангийн талбайд усжуулалтын нэмэлт
хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Түүнээс гадна хоёр дахь тариалалтын
үе болон хоёр дахь тариалалтын үр соёололтын үед онцгой ашиг тустай.
Суурин услалтын систем ашиглах боломжгүй газарт Quick Tow нь
шаардлагатай усжуулалтыг хийж га бүрд ажиллах таны цаг ба хүчийг
хэмнэх болно.
T – L-ийн Quick Tow загвар нь T – L-ийн бусад усалгааны системүүдээсээ
бүтэц, ашиглахад хялбар ба аюулгуй, мөн засвар үйлчилгээний өртөг бага
гэх зэргээрээ илүү давуу талтай юм.

T-L-ийн Усалгааны Систем нь Таны Зөв Сонголт
Та бүтэн эсвэл хагас тойргоор усалж болох ба дараагийн эргэлтийн
тэнхлэг руу хурдан шилждэг юм. Мөн услаж буй талбайн өнцөг бүрийг
захын шүршигчээр услах боломжтой.

1 удаагийн эргэлтээрээ 10-140 акр газрыг услах
чадвартай.

T – L Quick Tow –гийн гайхамшигтай
олон давуу талуудыг та өөрөө амсч
мэдэх болно.

Quick Tow
2 or 4-Wheel Pivot Point

Quick Tow услагааны системийн эргэлтэт тэнхлэгийн оройн хэсэгт цахилгаан үүсгүүр,
гидр шахуурга болон түлшний банкийг байрлуулж өгсөн нь уг системийг бага хугацаанд
хурдан ажиллуулах боломжийг олгож байна. T-L-ийн цоо шинэ бүтээгдэхүүн
болох хайч хэлбэртэй данхраат нь дугуйнуудын эргэлтийг сайжруулахын зэрэгцээ уг
сиситемийг хөдөлгөх, услах ажиллагаануудыг хөнгөвчлөх болно.
Зөөврийн зориулалттай T-L –ийн Quick Tow загварын услалтын системд зориулан
үйлдвэрлэсэн арааны коробк нь байнгын хөдөлөөн, тэр ч бүү хэл усны цацралтаас үл
хамааран дээд зэргийн баталгаатай, засвар үйлчилгээ бага шаарддаг, өндөр хүчдэлээс
хамгаалагдсан давуу талуудтай ба T-L –ийн услагааны бүх системд энгийн хялбар
ажиллах боломжийг олгодог.

T – L нь таньд 2 хувилбараас сонголтоо
хийх боломжийг олгож байна – дугуйт
хөдөлгөөнт эргэлтийн тэнхлэгтэй эсвэл
4 дугуйт тэргэнцэр загвар.
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