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Kademel� şek�lde ayarlanab�len h�drol�k
şas�s� sayes�nde pancar, mısır, ayç�çeğ� g�b�
farklı sıra aralıklarına sah�p ürünler
arasında hızlıca geç�ş yapab�l�rs�n�z.

YENİ KAYAR ŞASİLİ PNÖMATİK
HASSAS EKİM MAKİNELERİ HIZINIZA
HIZ KATACAK

35 L�trel�k
gen�ş tohum deposu

45-75 cm aralığında 
ayarlanab�len 

h�drol�k kayar şas�

380 L�trel�k
gübre deposu 

kapas�tes�
Paralelogram 

bağlantı s�stem�
Standart 

h�drol�k markör

Baltalı t�p 
ek�c� ayaklar

 Model Ek�c� Ayak  Sayısı Sıra Arası Mesafe

 Pnömat�k Baltalı Hassas Ek�m Mak�nes� 5 ve 6 Ayak 45-50-55-60-65-70-75 cm



Kayar Şasili Pnömatik Hassas Ekim Makineleri

Baltalı t�p ek�c� ayaklar her türlü toprak 
koşulunda başarılı ek�m yapma
olanağı sağlar.

Balta t�p� ç�ft çıkışlı gübre 
dağıtıcılar tüm tarlaya eş�t
gübre dağıtılmasını sağlar.

İsten�len ek�m der�nl�ğ�, baskı tekerleğ�
yüksekl�ğ�n�n değ�şt�r�lmes� �le ayarlanır.
Baskı tekerleğ�n�n özel yapısı,  toprağa bırakılmış 
olan tohumun etrafına opt�mum tohum
ç�mlenmes� �ç�n �deal oranda baskı uygular.

İsten�len der�nl�ğe
bırakılan tohumun üstünü 
kapatmak amacıyla
kapatıcı ayaklar 
kullanılmaktadır.

Neml� toprak şartlarında baskı tekerleğ�n�n ek�m esnasında 
etk�nl�ğ�n� kaybetmemes� amacıyla PP ser�s� baltalı t�p modellerde 
çamurun tekerlek üzer�nde toplamasını önleyen çamur sıyırıcılar 
standart olarak sunulmaktadır.

Gübre, tohumdan 7 cm kaçık
olarak yan tarafına �sten�len 
der�nl�ğe yerleşt�r�l�r. Böylece
daha sağlıklı ve daha �y� b�tk�
bes�n maddes� kullanımı sağlanır.



Büyük bir aile olarak,
  uzmanlığımızla yanınızdayız...

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
Türk Traktör 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.

MODELTEKNİK BİLGİ

  PP 500H PPT 600H
   Pnömatik Baltalı Hassas Ekim Makinesi  Pnömatik Baltalı Hassas Ekim Makinesi

  Gübreli Gübreli

Genişlik cm 330 408

Yükseklik cm 157 157

Uzunluk cm 205 205

Tohum Deposu Kapasitesi Litre 5 x 35 6 x 35

Gübre Deposu Kapasitesi Litre 380 380

Sıra Arası Mesafe cm 45 – 75 45 – 75

Traktör Güç İhtiyacı HP 80+ 90+

Ağırlık Kg 1350 1530


