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2-  GÜÇLÜ  ŞASE  YAP IS I

Tüm modellerde şasi, kelepçeler ve bacaklar St
52 özellikli çelik ile oluşturulmuştur. Şasi kafes
yapısıyla ağır şartlara göre tasarlanmıştır. Şasi
altı - toprak arası: 85 cm. 

1-  TRAKTÖRE  BAĞLANT I         

Asma tip modeldir, traktör üç nokta askı 
 üzerinden bağlanır.          
Pim çapları 2. ve 3. kategoriye uygundur.

ÖZELLİKLER ve AYARLAR
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Bacak emniyeti, kopartma civatasıyla
sağlanır, taş ve benzeri engelde
civata koparak bacak geriye gider.
Bacak da 25 mm kalınlıkta St 52 sac
malzeme kullanılmıştır.
Kelepçe komple St 52 sactan imal
edilmiştir.

Uç demiri ideal batma açısında
tasarlanmıştır, bu istenilen iş
derinliğinde, optimum çeki gücü ve
en az yakıt sarfiyatı ile çalışmayı
sağlar. 

Uç demiri ve kanat uç demirleri 40
-45 HRC sertleştirilmiş çeliktir.
Uç demiri çift taraflı kullanılabilir.



Genellikle 70 – 75 cm sıra arasında ekilen pamuk, mısır gibi sıra
bitkilerinde anızişlemenin ideal yapılabilmesi için, bacaklar bu aralığa
uygun ayarlanabilir olarak dizilmiştir. 
Böylece bitki köklerinin tamamen topraktan çıkartılması ve bir sonraki
sezon için tamamen çürümeye yönelik iyi bir malç oluşumu sağlanır. 
Sürekli yüzeysel işlemler ve yoğun tarla trafiği ile 40 -50 cm toprak
katmanlarında oluşan sertliklerin zaman zaman kırılması ve bu katmanın
bitki köklerinin istediği boşluklu bir yapıya kavuşturulması gerekir. Çizgi,
bu derin toprak işleme ihtiyaçları için ideal yapıdadır.
Toprağı yeniden yapılandırır, çiftli dalgalı diskli merdane
kombinasyonuyla kesekler parçalanır, bacakların açmış olduğu çizi
kapatılır ve tarla yüzeyi düzeltilir. Dalgalı diskler diskaro gibi önünde
toprak sürüklemediği için ilave bir çeki gücü gerektirmeden parçalama
işlemini gerçekleştirir.
Diğer klasik çizellerle toprak işlemede, ayağın açtığı çizi
kapatılmadığından kış yağmurları ile bir sonraki sezonda çizide çökmeler
oluşabilir, bu da tohum yatağı hazırlama zamanında homojen toprak
nemi oluşmasında sıkıntılar yaratır.

 4-  BACAK D İZ İ L İŞ LER İ  



ÖN—ARKA VE  SAĞ  -  SOL  PARALELL İK  AYAR I  
 

Önemli bir ayardır makina yanından ve arkasından
bakıldığında makine şasesi tarla düzlemine paralel
olmalıdır,
Traktör üst bağlantı kolundan ve yan askı kolundan
ayarlanır.

Ayar doğru değil ise:
- Ön ve arka bacaklar farklı derinlikte batar.
- Tarla tesviyesi bozuk olur.
- İşleme derinliği yeknesak olmaz.
- Traktör çeki isteği artacağı için yakıt tüketimi artar.

5- AYARLAR



İş derinliği merdaneler, delik kademelerinden aşağı veya yukarı ayarlanarak yapılmalıdır.
Ayar için tarlada üst delik pimleri çıkartılır makine ile çiziye girilir ve istenilen iş derinliğinde üst pimle ayar sabitlenir.

Traktör hidrolik derinlik ayarı en alt pozisyonda olmalı, makinanın daha derine gitmesini önleyen arka diskler olmalıdır.
Ancak ayar böyle olduğunda dalgalı diskler parçalama işlemini tam anlamı ile yapabilir. Kesinlikle traktör hidroliğinden

derinlik ayarı yapılmamalıdır. Ön - arka merdane seviye ayarı merdane paralellik ayar deliklerinden yapılır. Fazla
yumuşak otlu tarla şartlarındaki tıkanmalarda ön merdane daha yukarı ayarlanmalıdır. Böylece bacaklardan çıkan

patlatılmış ve yükselmiş toprak parçaları dalgalı disk merdanenin altına alınabilir. 
 
 

İŞ DERİNLİĞİ
CM

MERDANE PARALLELİK

İ Ş  DER İNL İĞ İ  AYAR I



6- Merdane Alternetifleri

DALGALI  DİSKLİ
MERDANE 

DİŞL İ  MERDANE -
DALGALI  DİSKLİ
MERDANE

DİŞL İ  -  DİŞL İ
MERDANE 
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TEKNİK ÖZELLİKLER
 



WEBSİTE  ADRES İ
http://www.nergistepe.com.tr

EMAİL  ADRES İ
bilgi@nergistepe.com.tr

TELEFON NUMARASI
+90 (532) 245 87 73

Bize Ulaşın
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