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ÖN GÜBRE



Traktör önüne bağlanarak kullanılan ön gübre deposu, tarımsal üretimin her
aşamasında kullanılan makinalarla birlikte kombine edilerek, istenilen çeşit ve

miktarda kimyasal gübrenin toprağa uygulanmasına olanak verir.

ÖZELLİKLER ve AYARLAR



Birlikte kombine edilebilecek bazı tarım makinaları:
- Her türlü toprak işleme makinası,
- Sırt yapma makinası,
- Ekim makinası,
- Sıra arası çapalama makinaları,
- Dik ve yatay rotavatörler.

ÖZELLİKLER ve AYARLAR



1-Depo
2-Koruma branda 
3-Şase ve traktör bağlantı
4-Yükleme platform
5-Hacimsel gübre dozaj
ünitesi
6-Gübre iletim borusu
7-Gübre normu değiştirme
varyatörü
8-Dozaj makara hareket
tekeri
9-Fan
10-Fan hidromotoru
11-Yağ soğutucu radyatörü
12-Ekipman üzeri dağıtıcı
13-Gübre normu ayar
varyatörÜ
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2-  GÜÇLÜ  DEPO VE  ŞASE  YAP IS I

- Profil ve sac kesimle oluşturulmuştur.
- Şasi kafes yapısıyla, ağır şartlara göre tasarlanmıştır. 
- Şasi teleskopik ayakları ile iş ve yol durumuna alınabilir.
- Depo kapasitesi: 1.4 m3’dür. İlave ile 0.5 m3 artırılabilir.

- Traktör ön askı kollarına bağlanarak
kullanılır, ön üç nokta askı olmayan
traktörlerde araya yapılacak sabit bağlama
aparatı ile bağlanır. 
- Traktör ön kuyruk mili ihtiyacı yoktur.       
- Pim çapları 2. ve 3. kategoridir.

1-  TRAKTÖRE  BAĞLANT I         

KALDIRMA EMNİYETİ



- Komple paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Hacimsel dozajlama yapar, dönüş devri varyatörle artırılıp azaltılarak, gübre normu ayarlanır.

- Yataklamalar, yağlamasız ve korozyona dayanıklı özel burçlarla yapılmıştır.
- Özel olarak tasarlanmış venturi borusu sayesinde kursaktan dökülen gübre emilerek traktör

arkasındaki makinada bulunan dağıtıcıya yüksek hızlı fan ile iletilir. 
 

3- GÜBRE DOZAJ ÜNİTESİ



Fan makina gereksinimlerine göre
tasarlanmış ve firmamızın imalatıdır.
 
- Hidromotor ile tahrik edilir.
- Makine üzerine ilave yağ soğutucu
radyatör bağlanmıştır.
- Traktör hidrolik sisteminin, kapalı
merkez sistemi olmasına dikkat
edilmelidir.
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Traktör önünden, arka ekipmana gübre iletiminde kullanılan PVC borular, kullanıcı traktörüne
göre olacak şekilde boyları ve bağlantıları ayarlanır.

5- GÜBRE İLETİM BORULARI



- Komple paslanmaz çelikten imal
edilmiştir.
- Dağıtıcı, kullanılan tarımsal ekipman
üzerine uygun bir bağlantı ile monte edilir.
- Ekipman özelliğine göre dağıtıcı çıkış
sayısı belirlenir, örneğin 8 sıralı bir ekim
makinasında; her sıraya gübre atmak için
8 çıkışlı dağıtıcı kullanılır. 
- Farklı ekipmanlar için dağıtıcı kolaylıkla
değiştirilebilir.
- Her türlü uygulamaya uygun olarak
gübre çıkış sayısı isteğe göre üretilebilir.  
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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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