HAKKIMIZDA
Rekabet ve gelişen teknolojinin gerektirdiği şekilde, yenilikçi düşüncenin hızla yükseliş gösterdiği son yüzyılda, sektördeki yerini alan
firmamızın ilk kilometre taşları, 2004 yılının ilk çeyreğinde “ALİ SAĞLAM” tarafından Konya’da atılmıştır.
Mekanik bir torna makinesiyle başlayan ve hız kesmeden devam eden üretimimiz, her geçen gün son teknoloji ve daha hassas
bilgisayarlı (cnc) makinelerle sürmektedir. Kuruluşundan itibaren kalitenin kendiliğinden oluşmadığının bilinciyle ilerleyip ve bunu
prensip haline getiren firmamız, dinamik ve periyodik bir şekilde büyümesine ivme katarak ilerlemektedir. Profesyonel ekip ve
ekipmanlarla ismini global pazarda duyurmayı vizyon; halihazırda ki markasını da dürüstlük, dinamiklik ve kalite çerçevesinde
korumayı da misyon edinmektedir. Tarım ve değirmen sektörlerine; şanzıman, dişli ve bilimum yedek parça tedarik eden
firmamız sürekli yenilikçi çalışma prensibinden doğan güçle beraber plastik sektörüne de 2009 yılında giriş yapmıştır.
Firmamız, gelişen makine parkuru ve uzman ekibiyle birlikte yurtiçinde ürettiği yüksek kaliteli ürünlerini 2011 yılında ülkemiz
sınırları dışına da taşımayı başarmıştır.
Firmamız artan taleplere ve sektördeki eksiklere kayıtsız kalmayarak tarım makineleri şanzımanları ve plastik yedek parçalarının
imalatına da 2015 yılında başlamıştır.
Her geçen gün artan dünya nüfusunun, buna bağlı olarak artan tüketimin, büyüyen tarım arazilerinin doğurduğu ihtiyaçlar
doğrultusunda, yıllık çeşitli olarak 2017 yılı itibariye 50.000 tarım makinesine yüksek kaliteli ve kusursuz şanzıman, dişli, plastik
ve bilimum yedek parça imalatı gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.
Firmamız üst düzey ar-ge ve inovasyon çalışmaları doğrultusunda artan iç ve dış ticaret talebine karşılıksız kalmayarak 2020
yılında grup şirket olmuştur.
Milli ekonomimizin gelişmesine daha fazla katkıda bulunmak için yüksek kaliteli ürünlerimizi “AGRİ SAĞLAM TARIM
MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” adıyla kendi tarım makinelerimizi de tüm dünyaya kusursuz olarak
sunmanın gururuyla, geçmişinden aldığı başarılarla geleceğine yön vermeye devam etmektedir.

ABOUT US
The first milestones of our company, which took its place in the sector in the last century, where innovative thinking has increased
rapidly, as required by the competition and developing technology, have been laid in Konya in the first quarter of 2004 by “ALİ
SAĞLAM”.
Our production, which starts with a mechanical turning machine and continues without slowing down, continues with the latest
technology and more precise computerized (cnc) machines. Our company, advancing with the awareness that quality does
not occur spontaneously since its establishment and making it a principle, is progressing by adding momentum to its dynamic
and periodic growth. Vision to announce its name in the global market with professional teams and equipment; Its mission is to
protect its current brand within the framework of honesty, dynamism and quality.
The agriculture and milling sectors; Our company, which supplies gearboxes, gears and spare parts, entered the plastics industry in
2009 as well as the power resulting from the continuous working principle.
Our company, with its developing machinery and expert team, has managed to carry its high quality products that it produces
domestically outside our country in 2011.
Our company started to manufacture agricultural machinery transmissions and plastic spare parts in 2015, not being indifferent to
the increasing demands and deficiencies in the sector.
In line with the needs of the ever-increasing world population, the increasing consumption and growing agricultural lands, we are
proud of producing high-quality and flawless in 2017 gearboxes, plastic and essential spare parts for 50,000 agricultural machines
annually.
Our company became a group company in 2020 by not meeting the increasing demand for domestic and foreign trade in line with
high level R&D and innovation studies.
In order to contribute more to the development of our national economy, it continues to shape its future with the success it has
received from its past, with the pride of presenting our high quality products, our own agricultural machinery under the name of
“AGRİ SAĞLAM TARIM MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”.

GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

350 LİTRE DAR MODEL GÜBRE SERPME MAKİNESİ

350 LİTRE GENİŞ MODEL GÜBRE SERPME MAKİNESİ

350 LİTRE AVRUPA MODEL GÜBRE SERPME MAKİNESİ

350 LITER NARROW MODEL FERTILIZER SPREADER MACHINES

350 LITER WIDE MODEL FERTILIZER SPREADER MACHINES

350 LITER EUROPEAN MODEL FERTILIZER SPREADER MACHINES

Asılır tip olarak imal edilen tek diskli yuvarlak model gübre serpme makineleri 350 ve 500 litre hacminde
ihtiyaçlarınıza uygun olarak üretilmektedir.
Makinelerimiz sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atma özelliğine sahiptir.
12-16 metre arası homojen dağıtıma sahiptir.
Manuel ve Pistonlu olmak üzere 2 çeşit açma kapama özelliği vardır.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek parçaları kendi imalatımızdır.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz boya ile boyanmaktadır.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Opsiyonel olarak bahçe aparatı takılarak bahçe ve bağ aralarına homojen bir şekilde gübre dağıtabilirsiniz.
Opsiyonel olarak disk seçimi yapılabilmektedir. Krom ve sac disk olarak 2 çeşit disk mevcuttur.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı yapılabilmektedir.

500 LİTRE AVRUPA MODEL GÜBRE SERPME MAKİNESİ
500 LITER EUROPEAN MODEL FERTILIZER SPREADER MACHINES
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SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!

GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES
400 LİTRE TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
400LITER SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

500 LİTRE TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
500 LITER SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

Asılır tip olarak imal edilen tek diskli gübre serpme makineleri 400 ve 500 litre hacminde ihtiyaçlarınıza uygun olarak üretilmektedir.
Makinelerimiz sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atma özelliğine sahiptir.
16-18 metre arası homojen dağıtıma sahiptir.
Manuel ve Pistonlu olmak üzere 2 çeşit açma kapama özelliği vardır.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek parçaları kendi imalatımızdır.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz boya ile boyanmaktadır bu sayede ürünlerimizi uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Opsiyonel olarak bahçe aparatı takılarak bahçe ve bağ aralarına homojen bir şekilde gübre dağıtabilirsiniz.
Gübrenin oluşturacağı korozyonu önlemek için isteğe bağlı olarak krom disk seçeneği sunulmaktadır.
Gübrenin toz oluşumunu minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlanmış dikey karıştırıcı standart olarak sunulmaktadır.
İsteğe bağlı olarak makinelerimizin tabanları plastik veya sac şeklinde opsiyonel olarak üretilmektedir.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı yapılabilmektedir.

SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!
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GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES
600 LİTRE TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
600 LITER SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

800 LİTRE TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
800 LITER SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

Asılır tip olarak imal edilen tek diskli gübre serpme makineleri 600, 800, 1000 litre hacminde ihtiyaçlarınıza uygun olarak üretilmektedir.
Makinelerimiz sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atma özelliğine sahiptir.
16-18 metre arası homojen dağıtıma sahiptir.
Manuel ve Pistonlu olmak üzere 2 çeşit açma kapama özelliği vardır.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek parçaları kendi imalatımızdır.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz boya ile boyanmaktadır bu sayede ürünlerimizi uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Opsiyonel olarak bahçe aparatı takılarak bahçe ve bağ aralarına homojen bir şekilde gübre dağıtabilirsiniz.
Gübrenin oluşturacağı korozyonu önlemek için isteğe bağlı olarak krom disk seçeneği sunulmaktadır.
Gübrenin toz oluşumunu minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlanmış dikey karıştırıcı standart olarak sunulmaktadır.
İsteğe bağlı olarak makinelerimizin tabanları plastik veya sac şeklinde opsiyonel olarak üretilmektedir.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı yapılabilmektedir.
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SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!

GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES
1000 LİTRE TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
1000 LITER SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

1200 LİTRE TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
1200 LITER SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!
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GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

1400 LİTRE TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
1400 LITER SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

Asılır tip, ağır model olarak imal edilen tek diskli gübre serpme makineleri 1200, 1400 litre hacminde ihtiyaçlarınıza uygun olarak üretilmektedir.
Arazileri parçalara ayrılmış çiftçilerimizin küçük makinelerle yaptığı doldur boşaltı dinamik tasarım ve ağır şase üzerine entegre edilmiş makinemiz sayesinde
minimum seviyeye indirmektedir.
Makinemizin üzerindeki ilave demonte olup sökülüp takılabilmektedir.
Standart tek diskli makinelere göre şasesi daha kuvvetlidir.
Makinelerimiz sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atma özelliğine sahiptir.
16-18 metre arası homojen dağıtıma sahiptir.
Manuel ve Pistonlu olmak üzere 2 çeşit açma kapama özelliği vardır.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek parçaları kendi imalatımızdır.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz boya ile boyanmaktadır bu sayede ürünlerimizi uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Opsiyonel olarak bahçe aparatı takılarak bahçe ve bağ aralarına homojen bir şekilde gübre dağıtabilirsiniz.
Gübrenin oluşturacağı korozyonu önlemek için isteğe bağlı olarak krom disk seçeneği sunulmaktadır.
Gübrenin toz oluşumunu minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlanmış dikey karıştırıcı standart olarak sunulmaktadır.
İsteğe bağlı olarak makinelerimizin tabanları plastik veya sac şeklinde opsiyonel olarak üretilmektedir.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı yapılabilmektedir.
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SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!

GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES
500 LİTRE ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
500 LITER DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

600 LİTRE ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
600 LITER DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

Asılır tip olarak imal edilen çift diskli gübre serpme makineleri 500 ve 600 litre hacminde ihtiyaçlarınıza uygun olarak üretilmektedir.
Makinelerimizin gübre atım iş genişliği 10-24 metre arasıdır, homojen dağıtıma sahiptir.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Makinelerimiz isteğinize göre hidrolik olarak kumanda edilebilir olup, hidrolik vana sayesinde sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atabilirsiniz. Hidrolik kumanda
kolu sayesinde sınır başlarında traktör kabininden gübre atışı çok kolay yapılmakta ve seri bir şekilde kapatılarak gereksiz gübre sarfiyatı önlenmektedir.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek parçalarını Türkiye’de ilk ve tek firma olarak son teknolojik makinelerimizle kendimiz üretiyoruz.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Çift diskli makinelerimizde 50cm dikey çiftli şanzıman kullanıyoruz.
Makinelerimizin tabanlarında kendi üretimimiz olan plastik raketle açma - kapama sağlayarak donma, yapışma gibi problemleri ortadan kaldırdık.
Makinelerimizin gübre deposunun alt kısmında V şeklinde bir ayırıcı sac ile ikiye bölünmüş ve içinde bulunan dikey karıştırıcı ile gübre akışı sürekli olarak
devam etmektedir.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz boya ile boyanmaktadır bu sayede ürünlerimizi uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Gübrenin oluşturacağı korozyonu önlemek için isteğe bağlı olarak krom disk seçeneği sunulmaktadır.
Gübrenin toz oluşumunu minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlanmış dikey karıştırıcı standart olarak sunulmaktadır.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı yapılabilmektedir.

SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!
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GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES
800 LİTRE ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
800 LITER DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

1000 LİTRE ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
1000 LITER DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

Asılır tip olarak imal edilen çift diskli gübre serpme makineleri 800 ve 1000 litre hacminde ihtiyaçlarınıza uygun olarak üretilmektedir.
Makinelerimizin gübre atım iş genişliği 10-24 metre arasıdır, homojen dağıtıma sahiptir.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Makinelerimiz isteğinize göre hidrolik olarak kumanda edilebilir olup, hidrolik vana sayesinde sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atabilirsiniz. Hidrolik kumanda
kolu sayesinde sınır başlarında traktör kabininden gübre atışı çok kolay yapılmakta ve seri bir şekilde kapatılarak gereksiz gübre sarfiyatı önlenmektedir.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek parçalarını Türkiye’de ilk ve tek firma olarak son teknolojik makinelerimizle kendimiz üretiyoruz.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Çift diskli makinelerimizde 50cm dikey çiftli şanzıman kullanıyoruz.
Makinelerimizin tabanlarında kendi üretimimiz olan plastik raketle açma - kapama sağlayarak donma, yapışma gibi problemleri ortadan kaldırdık.
Makinelerimizin gübre deposunun alt kısmında V şeklinde bir ayırıcı sac ile ikiye bölünmüş ve içinde bulunan dikey karıştırıcı ile gübre akışı sürekli olarak
devam etmektedir.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz boya ile boyanmaktadır bu sayede ürünlerimizi uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Gübrenin oluşturacağı korozyonu önlemek için isteğe bağlı olarak krom disk seçeneği sunulmaktadır.
Gübrenin toz oluşumunu minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlanmış dikey karıştırıcı standart olarak sunulmaktadır.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı yapılabilmektedir.
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SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!

GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES
1200 LİTRE ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
1200 LITER DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

1500 LİTRE ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ
1500 LITER DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINES

Asılır tip olarak imal edilen çift diskli gübre serpme makineleri 1200 ve 1500 litre hacminde ihtiyaçlarınıza uygun olarak üretilmektedir.
Makinelerimizin gübre atım iş genişliği 10-24 metre arasıdır, homojen dağıtıma sahiptir.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Makinelerimiz isteğinize göre hidrolik olarak kumanda edilebilir olup, hidrolik vana sayesinde sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atabilirsiniz. Hidrolik kumanda
kolu sayesinde sınır başlarında traktör kabininden gübre atışı çok kolay yapılmakta ve seri bir şekilde kapatılarak gereksiz gübre sarfiyatı önlenmektedir.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek parçalarını Türkiye’de ilk ve tek firma olarak son teknolojik makinelerimizle kendimiz üretiyoruz.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Çift diskli makinelerimizde 50cm dikey çiftli şanzıman kullanıyoruz.
Makinelerimizin tabanlarında kendi üretimimiz olan plastik raketle açma - kapama sağlayarak donma, yapışma gibi problemleri ortadan kaldırdık.
Makinelerimizin gübre deposunun alt kısmında V şeklinde bir ayırıcı sac ile ikiye bölünmüş ve içinde bulunan dikey karıştırıcı ile gübre akışı sürekli olarak
devam etmektedir.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz boya ile boyanmaktadır bu sayede ürünlerimizi uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Gübrenin oluşturacağı korozyonu önlemek için isteğe bağlı olarak krom disk seçeneği sunulmaktadır.
Gübrenin toz oluşumunu minimum seviyeye indirecek şekilde tasarlanmış dikey karıştırıcı standart olarak sunulmaktadır.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı yapılabilmektedir.

SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!
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GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
SS SERİSİ ASILIR TİP YATAY MİL KARIŞTIRICILI
SS SERIES HANGING TYPE HORIZONTAL MIXER
SS 900 LİTRE YATAY MİL KARIŞTIRICILI
SS 900 LITER HORIZONTAL MIXER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Genişlik (mm) / Width
Uzunluk (mm) / Length
Yükseklik (mm) / Height
Gübre Dolum Kapasitesi (lt)
Fertilizer Filling Capaticy (lt)
Ağırlık (kg) / Weight
İş Genişliği (m) / Work Width
Açma Kapama Ayarı
Open and Close Settings
Şanzıman Arası Mesafe (cm)
Distance of Between Gearbox
Karıştırıcı Tipi
Mixer Type
Dağıtıcı Disk Tipi / Adeti
Dispenser Disc Type / Piece

2060
1360
1450
980
415
10-36
Hidrolik
100
Yatay / Horizontal
Krom / 2

SS 1200 LİTRE YATAY MİL KARIŞTIRICILI
SS 1200 LITER HORIZONTAL MIXER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Genişlik (mm) / Width
Uzunluk (mm) / Length
Yükseklik (mm) / Height
Gübre Dolum Kapasitesi (lt)
Fertilizer Filling Capaticy (lt)
Ağırlık (kg) / Weight
İş Genişliği (m) / Work Width
Açma Kapama Ayarı
Open and Close Settings
Şanzıman Arası Mesafe (cm)
Distance of Between Gearbox
Karıştırıcı Tipi
Mixer Type
Dağıtıcı Disk Tipi / Adeti
Dispenser Disc Type / Piece

2120
1360
1650
1250
450
10-36
Hidrolik
100
Yatay / Horizontal
Krom / 2

SS 1500 LİTRE YATAY MİL KARIŞTIRICILI
SS 1500 LITER HORIZONTAL MIXER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Genişlik (mm) / Width
Uzunluk (mm) / Length
Yükseklik (mm) / Height
Gübre Dolum Kapasitesi (lt)
Fertilizer Filling Capaticy (lt)
Ağırlık (kg) / Weight
İş Genişliği (m) / Work Width
Açma Kapama Ayarı
Open and Close Settings
Şanzıman Arası Mesafe (cm)
Distance of Between Gearbox
Karıştırıcı Tipi
Mixer Type
Dağıtıcı Disk Tipi / Adeti
Dispenser Disc Type / Piece
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2200
1360
1700
1580
465
10-36
Hidrolik
100
Yatay / Horizontal
Krom / 2

SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!

GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
SS ve AS SERİSİ ASILIR ve ÇEKİLİR TİP YATAY MİL KARIŞTIRICILI
SS and AS SERIES HANGING and TRAILER TYPE HORIZONTAL MIXER
Asılır ve çekilir tip olarak imal edilen çift diskli
gübre serpme makineleri 900 litre ile 3500 litre
arasında ihtiyaca uygun olarak üretilmektedir.
Asılır tip modellerimiz SS-900, SS-1200, SS1500 ve SS-1800 olarak; çekilir tip modellerimiz
AS-2000, AS-2500, AS-3000 iki teker ve
AS-3500 4 teker (tandem) olmak üzere
üretilmektedir.
Makinelerimiz isteğinize göre hidrolik olarak
kumanda edilebilir olup, hidrolik vana sayesinde
sağ ve sol tarafa ayrı ayrı gübre atabilirsiniz.
Hidrolik kumanda kolu sayesinde sınır
başlarında traktör kabininden gübre atışı çok
kolay yapılmakta ve seri bir şekilde kapatılarak
gereksiz gübre sarfiyatı önlenmektedir.
Makinelerimizin gübre atım iş genişliği 10-36
metre arasında homojen şekildedir.
Gübre atım mesafesi gübre cinsine bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
Makinelerimizin şanzıman ve plastik tüm yedek
parçalarını Türkiye’de ilk ve tek firma olarak son
teknolojik makinelerimizle kendimiz üretiyoruz.
Makinelerimizde döküm şanzıman kullanmaktayız.
Yatay karıştırıcılı makinelerimizde 100cm yatay
çiftli şanzıman kullanıyoruz.
Makinelerimiz de zincir sistem olmayıp, tek
gövdeli şanzıman ile seri bir şekilde çalışmaktadır.
Makinelerimizin gübre deposunun alt kısmında
V şeklinde bir ayırıcı sac ile ikiye bölünmüş ve
içinde bulunan yatay karıştırıcı ile gübre akışı
sürekli olarak devam etmektedir.
Makinelerimiz bünyemizde bulunan statik toz
boya ile boyanmaktadır bu sayede ürünlerimizi
uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Gübrenin oluşturacağı korozyonu önlemek için
krom disk standart olarak sunulmaktadır.
Gübrenin toz oluşumunu minimum seviyeye
indirecek şekilde tasarlanmış yatay karıştırıcı
standart olarak sunulmaktadır.
Makinelerimizin demonte şekilde sevkiyatı
yapılabilmektedir.

SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!
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GÜBRE SERPME MAKİNELERİ
FERTILIZER SPREADER MACHINES
AS SERİSİ ÇEKİLİR TİP YATAY MİL KARIŞTIRICILI
AS SERIES TRAILER TYPE HORIZONTAL MIXER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Genişlik (mm) / Width
Uzunluk (mm) / Length
Yükseklik (mm) / Height
Gübre Dolum Kapasitesi (lt)
Fertilizer Filling Capaticy (lt)
Ağırlık (kg) / Weight
İş Genişliği (m) / Work Width
Açma Kapama Ayarı
Open and Close Settings
Şanzıman Arası Mesafe (cm)
Distance of Between Gearbox
Karıştırıcı Tipi
Mixer Type
Dağıtıcı Disk Tipi / Adeti
Dispenser Disc Type / Piece

2550
2700
2600
2650
900
10-36
Hidrolik
100
Yatay / Horizontal
Krom / 2

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Genişlik (mm) / Width
Uzunluk (mm) / Length
Yükseklik (mm) / Height
Gübre Dolum Kapasitesi (lt)
Fertilizer Filling Capaticy (lt)
Ağırlık (kg) / Weight
İş Genişliği (m) / Work Width
Açma Kapama Ayarı
Open and Close Settings
Şanzıman Arası Mesafe (cm)
Distance of Between Gearbox
Karıştırıcı Tipi
Mixer Type
Dağıtıcı Disk Tipi / Adeti
Dispenser Disc Type / Piece

2950
2750
2750
3150
1000
10-36
Hidrolik
100
Yatay / Horizontal
Krom / 2

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Genişlik (mm) / Width
Uzunluk (mm) / Length
Yükseklik (mm) / Height
Gübre Dolum Kapasitesi (lt)
Fertilizer Filling Capaticy (lt)
Ağırlık (kg) / Weight
İş Genişliği (m) / Work Width
Açma Kapama Ayarı
Open and Close Settings
Şanzıman Arası Mesafe (cm)
Distance of Between Gearbox
Karıştırıcı Tipi
Mixer Type
Dağıtıcı Disk Tipi / Adeti
Dispenser Disc Type / Piece
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2950
3400
2900
3700
1400
10-36
Hidrolik
100
Yatay / Horizontal
Krom / 2

SAĞLAM adımlarla bu topraklardayız!

