
Mã sản phẩm Rộng x Dài x Cao
(mm)

Trọng lượng
(kg)

Chiều rộng cắt
(mm)

Số lượng
dao cắt

Vị trí lắp đặt
vào máy kéo

Tốc độ PTO
(vòng/phút)Loại bánh xe

Năng suất
thu hoạch
(tấn/giờ)

Máy kéo
phù hợp
(mã lực)

KE 125 1.820 x 2.850 x 3.770 1.380 1.250 12 165SR13 Trước/Bên/Sau 540 40 - 50 75 - 100

Thông số kỹ thuật

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

75 - 100 mã lực
Máy kéo phù hợp

Dàn thu hoạch
ngô (bắp) sinh khối
Dòng sản phẩm KE125

Cây ngô

Xuất xứ châu Âu; Bền bỉ và linh hoạt

2 Tiết kiệm thời gian và giảm chi phí lao động (3 trong 1) : Thu hoạch    Cắt nhỏ    Xả lên xe

3 Thu hoạch được nhiều loại cây thân cao làm thức ăn gia súc
(ngô, cỏ linh lăng, cải dầu, hướng dương...)

1
Đặc tính nổi bật

Bền bỉ với bộ dao cắt nhiệt luyện
Bộ dao cắt 12 lưỡi được
tôi cứng để tăng độ bền giúp  
sử dụng được lâu dài.

Hàm cắt rộng - chiều cao cắt phù hợp
Với thiết kế 1.250mm cho phép thu hoạch được nhiều cây 
hơn giúp tiết kiệm thời gian. Đồng thời có thể điều chỉnh 
độ cao cắt phù hợp.

Khung sườn chắc chắn
Việc thu hoạch trở nên linh hoạt và đơn giản hơn trên
nhiều loại đồng đất nhờ vào kết cấu khung sườn cứng cáp.

Đa dạng cách lắp đặt
Tùy mục đích sử dụng có 
thể chọn lắp dàn vào máy 
kéo theo 3 vị trí: phía 
trước - bên hông - phía 
sau. Kết hợp vòi xả xoay 
360 độ giúp công việc 
thuận lợi và đơn giản hơn.
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