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EK BACA UZANTISI

Yüksek römorklara ve benzeri yüksek taşıma araçlarına rahatça 
yükleme yapabilmek için ek baca uzantısı mevcuttur.
Yol pozisyonu için yüksek baca  katlanabilmektedir.

Kolay bağlantı menteşe yapısı sayesinde katlama işlemleri 
rahatlıkla yapılmaktadır.

360° DERECE
BACA KONTROLÜ

Değişken tarla koşullarındaki farklı 
yükleme noktalarını kolaylıkla 
yakalayabilmek için her yöne 
dönüş yapabilen baca kontrolü 
standart olarak sunulmuştur.

JOYSTİCK KONTROL

Sıra bağımsız mısır silaj makinelerinde 
baca dönüş sistemi operatör tarafından 
traktörün içinden hidrolik kol yardımı ile 
kolaylıkla kontrol edilebilmektedir.
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Mısır silaj makineleri, silajlık mısırın parçalanarak silaj yapılması için kullanılmaktadır.
TürkTraktör’ün uzun yıllar boyunca silaj makinelerinde elde ettiği tecrübeleri
sayesinde yeni silaj makinesini Türk çiftçisinin kullanımına sunmaktadır.
Makinenin az güç ihtiyacı ve dayanıklılığı bu tecrübelerden gelmektedir.
125 cm iş genişliğine sahip TürkTraktör mısır silaj makinesi, kesici ve besleyici 
tamburlar sayesinde tek seferde iki sıra alabilmektedir.
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HİDROLİK ORTA KOL

Hidrolik orta kol ile traktöre
kolay ve çabuk bağlantı 

sağlanmaktadır.

KATLANABİLİR ŞASİ

Makinenin en önemli özelliği katlanabilir şasidir. SC 200
2 sıra bağımsız mısır silaj makinesi geriye katlanma özelliği 

sayesinde tarlalarda yol açılmasını sağlayarak, 
tarla içinde dönüş sayısını azaltmakta ve tarlada mısırın 

traktör tarafından ezilerek zayi olmasını engellemektedir.

           YATIK KALDIRICI

      Standart olarak sunulan yatık
       kaldırıcı helezon sistemi ile
         operasyon kayıplarının
      önüne geçilip, kazanç 
               artırılmaktadır.

EZİCİ TAMBURLAR VE
ENTEGRE BİLEME TAŞI

Besleyici ünite, üzerinde parçalayıcı bıçaklar olan fanı doğru açıda 
besleyerek en verimli parçalanmayı sağlamaktadır. Üzerinde 12 adet özel 

olarak sertleştirilmiş bıçak olan fan, yüksek sürat ile dönerek mısırın 
parçalayıcı fana gitmesini sağlayan iki adet besleyici tambur, iki adet de 

baskı tamburu bulunmaktadır. Parçalayıcı bıçakların bilenmesi makinelerin 
üzerindeki bileme ünitesi vasıtasıyla kolayca yapılabilmektedir.

İdeal kalitedeki silaj verimi için performans ihtiyacını, bileme sistemi ile 
kolaylıkla sürekli hale getirilmektedir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER  SC 200 2 Sıralı Mısır Silaj Makinesi 

Çalışma sıra sayısı  2

Yükselik (mm) 3550

Uzunluk (mm) 3800

Genişlik (mm) 1950

Ağırlık (kg) 1400

Baca katlı halde yükseklik (mm) 2540

Pto devri (rpm) 540

Güç gereksinimi (kw/hp) 64/90

Parçalama boyutu (mm) 4.5 / 6 / 10 / 15

Kesici bıçak sayısı  12

Üfleyici palet sayısı  12

Tekerlek ölçüleri  175/70 R13

Askı sistemi  Cat.II

Kapasite (ton/saat)  30-55
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