
DFS SERİSİ 
GÜBRE SERPME MAKİNELERİ



ÇİFT DİSK
Çift diskli gübre serpme tepsileri,
paslanmaz çelik malzemeli olup gübrenin engebeli
koşullarda dahi tarla yüzeyine homojen dağılımını sağlamaktadır.
Boyasız olarak üretilen paslanmaz malzemeli diskler uzun yıllar
kullanım imkanı sunar.

DEĞİŞKEN AÇILI KANAT
Değişken açılı kanat özelliği sayesinde, gübre dağılımının 
homojenliği ayarlanabilmektedir. İş genişliği boyunca kenarlara 
ya da ortaya atılan gübre yoğunluğu kanat açısının 
değiştirilmesi ile ayarlanabilmektedir. Bunun yanı sıra kanat 
açısı değişikliği ile iş genişliği 10- 24 metre aralığında 
değiştirilebilmektedir. Gübre yapıları birbirinden hem boyut 
hem form olarak farklılık gösterdiği için, farklı tip gübre 
uygulamalarında homojen dağılımın sağlanmasında değişken 
açılı kanat yapısı büyük avantaj sağlamaktadır

YATAY KARIŞTIRICI
Yatay karıştırıcılar, gübre deposunun tabanına temas 
etmeden, düşük bir devirde dönerek çalışmakta, bu sayede 
gübreye zarar vermemektedir. Yatay karıştırıcılar, kesintisiz bir 
gübre akışı sağlamaktadır. Karıştırıcıya binen yükü azaltmak 
için eşit gübre akışı sağlayan kafes sistemi de standarttır.

ELEKLER
Standart olarak sunulan elek sayesinde, granül yapıdaki 
gübrenin topaklanması engellenerek düzgün bir akış içinde 
boşaltma ağızına ulaşması sağlanmaktadır. Bakım-onarım 
işlemleri için eleğin takılıp çıkarılması kolay bir şekilde 
gerçekleşmekte olup sağlam yapıda olması ile de uzun yıllar 
kullanım imkanı sunmaktadır.

DFS SERİSİ
GÜBRE SERPME MAKİNELERİ

DEPO HACMİ VE ŞEKLİ
800, 1200 ve 1600 litre kapasiteli olmak üzere 3 farklı model seçeneği bulunan TürkTraktör gübre serpme makinelerinde sekizgen depo şekli 
kullanılmaktadır. Bu sayede düzgün ve devamlı bir gübre akışı sağlanmaktadır. Düşük kapasiteli (800 ve 1200 litre) bir TürkTraktör gübre serpme 
makinesi kullanıcısı, daha hacimli bir makine talebinde bulunduğunda mevcut makine üzerine ilave hacim sacı temin ederek çözüm üretebilmektedir.

BRANDA
Standart olarak sunulan branda sayesinde 
yağmur suyu nedeniyle depoda bulunan 
gübrenin ıslanarak ziyan olması ya da 
tıkanmalara neden olması engellenir.

ÇAMURLUK
Makinelerde standart olarak sunulan paslanmaz 
çelik malzemeli çamurluk sayesinde traktör 
tekerleğinden sıçrayan çamurun disklere ve diğer 
önemli aksamlara zarar vermesi engellenmiş olur.

BAKIM-ONARIM
Gübre serpme makinesinde bakım-onarım 
işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirebilmek adına arkaya 
katlanabilir gübre kovası kullanılmaktadır.



TürkTraktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

444 0 648

TEKNİK ÖZELLİKLER  DFS 800M DFS 1200M DFS 1600M

Depo Hacmi (lt) 800 1200 1600

Depo Tipi  Sekizgen Sekizgen Sekizgen

Atım Diski Sayısı (adet) 2 2 2

Kanat Açısı Tipi  Ayarlanabilir Değişken Açılı Ayarlanabilir Değişken Açılı Ayarlanabilir Değişken Açılı

Tepsi Malzemesi  Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çelik

İş Genişliği (m) Eki.24 Eki.24 Eki.24

Genişlik (cm) 202.2 202.2 202.2

Uzunluk (cm) 118 118 118

Yükselik (cm) 101 123 145

Ağırlık (kg) 461 501 541

Çamurluk  Standart Standart Standart

Branda  Standart Standart Standart

Karıştırıcı Tipi  Yatay Yatay Yatay

Elek  Standart Standart Standart

Traktöre Bağlantı Şekli  3 Nokta Askı 3 Nokta Askı 3 Nokta Askı

Traktör Güç İhtiyacı (HP) 50 70 90
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