TARIM MAKİNELERİ KATALOĞU

CATALOQUE OF AGRICULTURAL MACHINERY

İşe başladığımız ilk günden beri her sabah hep aynı büyük
heyecanla,kendimize,milletimize ve tüm insanlığa faydalı olmak maksadıyla
besmelemizi çekerek işimize başlıyoruz. ”Marifet iltifata tabidir” ifadesindeki
öz gereği tanıştığımız istisnasız herkesten aldığımız pozitif enerjinin
çoşkusuyla motivasyonumuzu hep yenilemekteyiz.
Dedemizden babamıza ondanda bize ulaşan hayat mücadelemizdeki bu yola
emek ve özveri ile devam ediyoruz.Günümüz bilim ve teknolojisini geçmişten
getirdiğimiz tecrübelerimizle yoğurarak her şeyin daha güzelini yapmaya
çalışıyoruz.Daha güzeli başardığımız anda daha güzelin daha da güzeline
giden kapı karşımıza çıkıveriyor.
Bu sonu olmayan döngüdeki arayışımızın neticesinde “MUTLAK EN GÜZELE”
en güzel şekilde hep beraber ulaşma temennisiyle vesselam..

SİNAN TOPRAK
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Yüksek Mühendisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

EKİM GRUBU

SIRA ÜZERİ EKİM AYARLAMA SİSTEMİ
PDM serisi tüm makinelerimiz, 6,00 x 16 veya 10,0/80-12 ölçülerindeki lastik tekerlek takılı
iken 6 x 2 transmisyon sistemi sayesinde tohumluk yumruları aynı sıraya isteğe bağlı olarak
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 33, 37, 40, 45 cm ayar seçenekleriyle ekim yapacak donanıma
sahiptir.

KEPÇE SİSTEMİ
Plastik kepçe ve üzerinde ki kolay sökülüp takılabilen adaptör sayesinde tohumluk yumrunun çapına uygun olacak iki farklı kepçe geometrisi seçeneğine sahiptir. Adaptör 3-7 cm ortalama çaptaki tohumluk yumrular için, ana kepçe ise 5-9 cm ortalama çaptaki tohumluk
yumrular için uygundur. Tercihen elekten geçirilmiş, aynı boyutlarda tasnif edilmiş tohumluk
yumru tavsiye edilse de, kesilmiş veya karışık tohumlukların ekimine de uygundur.

CİVATA MONTAJLI TOHUM HAZNESİ
Makinelerde,kaynaklı konstrüksiyon yerine civata montajlı daha estetik ve geniş hacimli tohum depoları kullanılmaktadır.

TİTREŞİMLİ TEKLEME SİSTEMİ
Tohumluk yumru çapı küçüldükçe ayarlanabilen yay baskılı cebri hareketli, etkili titreşim
mekanizmasının şiddetini artırarak kepçelerin çift alımı basit ve başarılı bir şekilde önlenebilmektedir.

HİDROLİK MARKÖR
Traktörün her gidiş veya gelişinde ekim sıralarının ara mesafesinin takip edilebilmesi için
makine üzerinde hidrolik kontrollü disk markör sistemi bulunmaktadır. Yol durumu ve iş
durumuna kolayca getirilebilmekte, markör diski profil üzerinde kaydırılarak takip mesafesi
ayarlanabilmekte ve disk kolu üzerinden derinlik ayarı yapılabilmektedir.
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TEKNIK ÖZELLIKLER

EKİM GRUBU

SABİT KANAT SİSTEMİ
Sabit kanat sistemi, kademesiz derinlik ayarı ve kapatma genişliği için sunulan geniş ayar
seçenekleriile donatılmıştır. Kanatların bağlı bulunduğu bacakların toprağı derince patlatarak havalandırması ve kanat tertibatının toprağı sıkıştırmadan kapatması ile özellikle tarla
trafiğine duyarlı, sıkışma sorunu olan ağır bünyeli topraklarda çok başarılı sonuçlar doğurur.
Sabit kanat sistemi, kolayca demonte edilerek makineye diğer kapatma sistemleri montajı
yapılabilmektedir.

YAYLI KANAT SİSTEMİ
Yaylı kanat sistemi, sabit kanat sistemine ek olarak her bir bacağın diğerlerinden bağımsız
olacak şekilde hareket edebilmesineimkân sağlayan yaylı hareket mekanizmasına sahiptir.
Zemin altı unsurlar nedeniyle kanat sisteminde kalıcı deformasyona sebep olacak herhangi
bir durumda bu etkiye maruz kalan bacak diğerlerinden bağımsız olarak hareket ederek hasar oluşması engellenmektedir. Sahada herhangi bir risk yoksa mekanizma üzerindeki pimler
sabitleme noktalarına takılarak yaylar iptal edilebilir.

TAPAN KANAT SİSTEMİ
Tapan Kanat Sisteminde yer alan kanal açıcı kanatlar genişletilerek kanal profili belli ölçüde
ayarlanabilmektedir. Tohum yumrularının üzerini dengeli ve eşit seviyede toprakla kapatarak bir miktar sıkıştıran tapan kanat sistemi sayesinde tohumun toprakla teması artmakta,
buna bağlı olarak tohumun uyanışı hızlanmakta ve eş zamanlı çıkış gözlenmektedir. Özellikle
hafif bünyeli topraklarda sıkıştırmayla beraber toprağın nem dengesi korunmakta ve tohumun filizlenmesi için gerekli nem daha uzun süre muhafaza edilebilmektedir.

DİNAMİK SERİ DİSK KAPATICI
Yumuşak bünyeli topraklarda veya tohum yatağı makinelerce hazırlanan karığa ekimde daha
az çeki ihtiyacı olan diskli kapatıcı sistemler, yay baskı ayarı, disk pozisyon ayarı ve basit tip
sürgü ayarıyla duyulan ayar ihtiyaçlarına el veriş bir ekipman olarak çiftçilerimize sunulmaktadır.

YAY BACAK KÜLTİVATÖR
Disk kapatıcıya sahip makinelerde makinenin ve traktörün ezdiği toprak hattını yay bacaklı
kültivatörler yırtarak bölgenin kabartılması, havalandırılması ve keseklerinin parçalanması
işlevini görmektedir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

HASAT GRUBU

KELEPÇE BAĞLANTI
Makine eleklerine, ayar yapıla bilmesini ve yapılan ayarın stabil kalmasını elek kollarındaki
kelepçeler sağlamaktadır. Makinelerimizde oldukça güçlü sıkma kabiliyeti olan sisteme özel
kelepçeler kullanılmaktadır.

PARÇALI VE MENTEŞELİ BIÇAK
28° batma açısına sahip parçalı ve menteşeli bıçak sistemi ile oldukça iyi bir batma kabiliyetinin yanı sıra düşük çeki gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Menteşe sistemi sayesinde olası
çamur ve taş sıkışması önlenmektedir. Ayrıca üst şase konstrüksiyonunun bıçakların hemen
ucuna hizalanması ile çalışma esnasında kabaran toprak kütlesinin makine üzerindeki iletimi
tıkanmadan sağlanmaktadır.

KAYIŞ KASNAK MEKANİZMASI
Ön eleme donanımı için 4 kanallı V kayış – kasnak mekanizmasıyla emniyetli, sessiz ve güçlü
hareket iletimi sağlanmaktadır.

142’LİK ŞANZIMAN
Makinenin boğaz açıklığını daraltmayan ve kostrüksiyonun yapısına göre tasarlanmış güçlü
ve estetik dişli kutusuyla hareket iletimi sağlanmaktadır.
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TEKNIK ÖZELLIKLER

HASAT GRUBU

132’LİK ŞANZIMAN
Makinenin boğaz açıklığını daraltmayan ve kostrüksiyonun yapısına göre tasarlanmış güçlü
ve estetik dişli kutusuyla hareket iletimi sağlanmaktadır.

AYARLANABİLİR TEKER DESTEK SİSTEMİ
Makinenin arka kısmından yan şaseleri birbirine bağlayan köprü profile, dikey ve yatay ayarlanabilen teker destek sistemi montaj edilmiştir. Bu sistem, sıra arası mesafeye uygun olacak
şekilde tekerleklerin yatak konumunun kolayca ayarlanarak hasat edilecek patatese zarar
vermeyecek optimum noktaya konumlandırıla bilir. Düşey ayar sayesinde, makine batma ve
çalışma açısı ile traktör orta kol ayarının stabil kalması sağlanır.

AYARLANABİLİR DİSK SİSTEMİ
Disk sistemi, şase üzerinde sağ-sol ve yukarı-aşağı yönlerinde kaydırılabilir olması sayesinde
disk ile şase arasına yabani ot ve taş sıkışması olmayacak şekilde ayarlanabilme özelliğine
sahiptir.

GÜÇLÜ EKSANTRİK YATAK
İdeal bir stroka sahip güçlü eksantrik mekanizması, elek sisteminin etkili titreşimini sağlayarak ürünü topraktan arındırmaktadır.
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KLASİK SERİ

KLASİK PDM-2SK
PATATES DİKME MAKİNESİ
2 SIR A LI K A N AT K A PAT ICILI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1800

Maksimum Uzunluk

mm

1800

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

515

Ortalama Dikim Hızı

km/h

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

420

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

50

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
Klasik PDM-2SK model makinenin deposuna ortalama 420
KG tohumluk doldurularak minimum 50BG traktör ile saatte
ortalama 6 dekar ekim yapılabilmektedir.

2000

1800

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine SABİT KANAT bir kapatma sistemine sahiptir.

1800

8
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KLASİK SERİ

KLASİK PDM-4SK
PATATES DİKME MAKİNESİ
4 SIR A LI K A N AT K A PAT ICILI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1800

Maksimum Uzunluk

mm

1800

Maksimum Genişlik

mm

3400

Ağırlık

kg

1015

Ortalama Dikim Hızı

km/h

4

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

850

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

90*

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.

3400

Klasik PDM-4SK model makinenin deposuna ortalama 850 KG
tohumluk doldurularak minimum 90BG 4x4 traktör ile saatte
ortalama 12 dekar ekim yapılabilmektedir.

1800

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine SABİT KANAT bir kapatma sistemine sahiptir.

1800
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KLASİK SERİ

KLASİK PDM-2SKY
PATATES DİKME MAKİNESİ
2 SIR A LI YAY LI K A N AT K A PAT ICILI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1800

Maksimum Uzunluk

mm

1800

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

620

Ortalama Dikim Hızı

km/h

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

420

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

50

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
Klasik PDM-2SKY model makinenin deposuna ortalama 420
KG tohumluk doldurularak minimum 50BG traktör ile saatte
ortalama 6 dekar ekim yapılabilmektedir.

2000

1800

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine YAYLI KANAT bir kapatma sistemine sahiptir.

1800

10
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KLASİK SERİ

KLASİK PDM-4SKY
PATATES DİKME MAKİNESİ
4 SIR A LI YAY LI K A N AT K A PAT ICILI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1800

Maksimum Uzunluk

mm

1800

Maksimum Genişlik

mm

3400

Ağırlık

kg

1150

Ortalama Dikim Hızı

km/h

4

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

850

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

90*

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
Klasik PDM-4SKY model makinenin deposuna ortalama 850
KG tohumluk doldurularak minimum 90BG 4x4 traktör ile
saatte ortalama 12 dekar ekim yapılabilmektedir.

3400

1800

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine YAYLI KANAT bir kapatma sistemine sahiptir.

1800
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KLASİK SERİ

KLASİK PDM-2ST
PATATES DİKME MAKİNESİ
2 SIR A LI TA PA NLI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1800

Maksimum Uzunluk

mm

2250

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

700

Ortalama Dikim Hızı

km/h

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

420

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

50

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
Klasik PDM-2ST model makinenin deposuna ortalama 420
KG tohumluk doldurularak minimum 50BG traktör ile saatte
ortalama 6 dekar ekim yapılabilmektedir.

2000

1800

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine TAPANLI bir kapatma sistemine sahiptir.

2250

12
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KLASİK SERİ

KLASİK PDM-4ST
PATATES DİKME MAKİNESİ
4 SIR A LI TA PA NLI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1800

Maksimum Uzunluk

mm

2250

Maksimum Genişlik

mm

3400

Ağırlık

kg

1300

Ortalama Dikim Hızı

km/h

4

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

850

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

90*

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
Klasik PDM-4ST model makinenin deposuna ortalama 850 KG
tohumluk doldurularak minimum 90BG 4x4 traktör ile saatte
ortalama 12 dekar ekim yapılabilmektedir.

3400

1800

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine TAPANLI bir kapatma sistemine sahiptir.

2250
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DİNAMİK SERİ

DİNAMİK PDM-2SKY
PATATES DİKME MAKİNESİ
2 SIR A LI YAY LI K A N AT K A PAT ICILI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1900

Maksimum Uzunluk

mm

2000

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

900

Ortalama Dikim Hızı

km/h

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

700

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

80

Dinamik seri makineler, önden ve arkadan ekstra şase ve
bağlantılarla daha büyük hacimlerdeki tohum depoları için, güçlü ve
yenilikçi bir tasarıma sahiptirler.
Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
DinamikPDM-2SKY model makinenin deposuna ortalama
700KG tohumluk doldurularak minimum 80BG traktör ile
saatte ortalama 6 dekar ekim yapılabilmektedir.

2000

1900

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine YAYLI KANAT bir kapatma sistemine sahiptir.

2000
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DİNAMİK SERİ

DİNAMİK PDM-4SKY
PATATES DİKME MAKİNESİ
4 SIR A LI YAY LI K A N AT K A PAT ICILI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1900

Maksimum Uzunluk

mm

2000

Maksimum Genişlik

mm

3500

Ağırlık

kg

1660

Ortalama Dikim Hızı

km/h

4

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

1400

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

120*

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Dinamik seri makineler, önden ve arkadan ekstra şase ve
bağlantılarla daha büyük hacimlerdeki tohum depoları için, güçlü ve
yenilikçi bir tasarıma sahiptirler.
Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
DinamikPDM-4SKY model makinenin deposuna ortalama
1400KG tohumluk doldurularak minimum 120BG 4x4 traktör
ile saatte ortalama 12 dekar ekim yapılabilmektedir.

3500

1900

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine YAYLI KANAT bir kapatma sistemine sahiptir.
2000
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DİNAMİK SERİ

DİNAMİK PDM-2SD
PATATES DİKME MAKİNESİ
2 SIR A LI DİSK Lİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1900

Maksimum Uzunluk

mm

2000

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

860

Ortalama Dikim Hızı

km/h

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

700

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

80

Dinamik seri makineler, önden ve arkadan ekstra şase ve
bağlantılarla daha büyük hacimlerdeki tohum depoları için, güçlü ve
yenilikçi bir tasarıma sahiptirler.
Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.

2000

1900

DinamikPDM-2SD model makinenin deposuna ortalama
700KG tohumluk doldurularak minimum 80BG traktör ile
saatte ortalama 6 dekar ekim yapılabilmektedir.
Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine DİSKLİ bir kapatma sistemine sahiptir.
2000

16
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DİNAMİK SERİ

DİNAMİK PDM-4SD
PATATES DİKME MAKİNESİ
4 SIR A Lİ DISK Lİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1900

Maksimum Uzunluk

mm

2000

Maksimum Genişlik

mm

3500

Ağırlık

kg

1600

Ortalama Dikim Hızı

km/h

4

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

1400

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

120*

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Dinamik seri makineler, önden ve arkadan ekstra şase ve
bağlantılarla daha büyük hacimlerdeki tohum depoları için, güçlü ve
yenilikçi bir tasarıma sahiptirler.
Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
3500

DinamikPDM-4SD model makinenin deposuna ortalama
1400KG tohumluk doldurularak minimum 120BG 4x4 traktör
ile saatte ortalama 12 dekar ekim yapılabilmektedir.

1900

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine DİSKLİ bir kapatma sistemine sahiptir.
2000
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BUNKER SERİSİ

BUNKER PDM-2SKY
PATATES DİKME MAKİNESİ
2 SIR A LI YAY LI K A N AT K A PAT ICILI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1900

Maksimum Uzunluk

mm

2300

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

1000

Ortalama Dikim Hızı

km/h

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

1000

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

80

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Bunker seri makinelerin, sahip oldukları hidrolik pistonlar sayesinde
tohum depoları hareket edebilmektedir. Önden ve arkadan ekstra
şase ve bağlantılarla güçlü ve yenilikçi bir tasarıma sahiptir.
Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
2000

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.

1900

BunkerPDM-2SKY model makinenin deposuna ortalama 1000
KG tohumluk doldurularak minimum 80BG 4x4 traktör ile
saatte ortalama 6 dekar ekim yapılabilmektedir.

Bu makine YAYLI KANAT bir kapatma sistemine sahiptir.
2300
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BUNKER SERİSİ

BUNKER PDM-2SD
PATATES DİKME MAKİNESİ
2 SIR A LI DİSK Lİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1900

Maksimum Uzunluk

mm

2300

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

1000

Ortalama Dikim Hızı

km/h

4

Sıra Arası Mesafe

cm

70-75

Sıra Üzeri Mesafe Arası (12 Seçenek)

cm

15-45

Tohum Depo Kapasitesi (Ortalama)

kg

1000

Gerekli Traktör Gücü (Min.)

BG

80*

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Bunker seri makinelerin, sahip oldukları hidrolik pistonlar sayesinde
tohum depoları hareket edebilmektedir. Önden ve arkadan ekstra
şase ve bağlantılarla güçlü ve yenilikçi bir tasarıma sahiptir.
Üç nokta askı düzenine monte edilen makine kendi tekerinden
hareket alır.
2000

Bunker PDM-2SD model makinenin deposuna ortalama 1000
KG tohumluk doldurularak minimum 80BG 4x4 traktör ile
saatte ortalama 6 dekar ekim yapılabilmektedir.

1900

Ekici kovaların ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği sayesinde
sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum 75 cm olmak şartı
ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir. Makinemizin standart tüm
donanım ve parçaları bu ölçü aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak
yerleştirilmiştir.
Bu makine DİSKLİ bir kapatma sistemine sahiptir.
2300
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ÇAPA GRUBU

PCM-45
ÇAPA MAKİNESİ
4 SIR A LI - DİSK Lİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1300

Maksimum Uzunluk

mm

1750

Maksimum Genişlik

mm

3450

Ağırlık

kg

600

Ortalama İş Hızı

km/h

Ayarlanabilir Sıralar Arası Mesafe

cm

70-75

Gerekli Traktör Gücü(Min.)

BG

60

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine, üzerindeki
tekerlerinden batma derinliği ayarlanabilir. Disk açısı ve yay
pozisyonu istenilen konuma getirilerek çapa yapılır.
PCM-45model makine ile minimum 60BGtraktör ile
saatte ortalama 18 dekar çapa yapılabilmektedir.
Çapa üniteleri, ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği
sayesinde sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum
75 cm olmak şartı ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir.
Makinemizin standart tüm donanım ve parçaları bu ölçü
aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak yerleştirilmiştir.

1300

3450

YOUTUBE

1750
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ÇAPA GRUBU

PCM-45G
GÜBRELİ ÇAPA MAKİNESİ
4 SIR A LI - DİSK Lİ - GÜBRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1300

Maksimum Uzunluk

mm

2200

Maksimum Genişlik

mm

3500

Ağırlık

kg

800

Ortalama İş Hızı

km/h

5

Ayarlanabilir Sıralar Arası Mesafe

cm

70-75

Gerekli Traktör Gücü(Min.)

BG

60

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine, kendi
tekerinden hareket almaktadır. Makinenin üzerindeki
tekerlerinden batma derinliği ayarlanabilir. Disk açısı ve yay
pozisyonu istenilen konuma getirilerek çapa yapılır. Gübre
sandıklarının üzerindeki sürgüler vasıtasıyla gübre normu
ayarlanır.
PCM-45 Gmodel makinenin gübre deposuna ortalama
300KG gübredoldurularak minimum 60BG traktör ile
saatte ortalama 15 dekar çapa yapılabilmektedir.
Çapa üniteleri, ana şase üzerinde kaydırılabilme özelliği
sayesinde sıra arası mesafe minimum 70 cm ve maksimum
75 cm olmak şartı ile istenilen ölçüye ayarlanabilmektedir.
Makinemizin standart tüm donanım ve parçaları bu ölçü
aralığındaki tüm ayarlara uygun olarak yerleştirilmiştir.

1300

3500

YOUTUBE

2200
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HASAT GRUBU

PHM-2SCE 132
SÖKÜM MAKİNESİ
2 SIR A LI ÇİF T EL EMELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1300

Maksimum Uzunluk

mm

2800

Maksimum Genişlik

mm

1800

Ağırlık

kg

850

Ortalama İş Hızı

km/h

2,5

Aktif İş Genişliği

cm

1320

Sıralar Arası Mesafe

cm

70-75

Gerekli Traktör Gücü

BG

65

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine, kuyruk
milinden hareket almaktadır.
PHM-2SCE 132model makine ile minimum 65BG
traktör ile saatte ortalama 3,5 dekar söküm
yapılabilmektedir.

1300

Makinede ön ve arka olmak üzere iki farklı eleme gurubu
mevcuttur. Makine, sıra arası 70 cm olarak ekilmiş patatesin
2 sırasını sökerek, eler ve elenmiş toprağın üzerine bir namlu
şeklinde serer.

1800

2800
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HASAT GRUBU

PHM-2SCE 142
SÖKÜM MAKİNESİ
2 SIR A LI ÇİF T EL EMELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Yükseklik

mm

1325

Maksimum Uzunluk

mm

3200

Maksimum Genişlik

mm

2000

Ağırlık

kg

1050
2,5

Ortalama İş Hızı

km/h

Aktif İş Genişliği

cm

1420

Sıralar Arası Mesafe

cm

70-75

Gerekli Traktör Gücü

BG

65*

* 4x4 Traktör Tavsiye Edilmektedir.

Üç nokta askı düzenine monte edilen makine, kuyruk
milinden hareket almaktadır.
PHM-2SCE 132model makine ile minimum 65BG
4x4 traktör ile saatte ortalama 3,5 dekar söküm
yapılabilmektedir.
Makinede ön ve arka olmak üzere iki farklı eleme gurubu
mevcuttur. Makine, sıra arası 75 cm olarak ekilmiş patatesin
2 sırasını sökerek, eler ve elenmiş toprağın üzerine bir namlu
şeklinde serer.

2000

1325

YOUTUBE

3200
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TA R IM M A K İNE L E R İ
YOUTUBE
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