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Sırta ekim uygulamasında, sırtlar sırt yapma makinamız ile sonbaharda oluşturulur.
Kış döneminde biraz çöken ve bozulan sırt yapısı ekim için uygun değildir. Sırt
profilinin tekrar düzeltilmesi ,tohum atılacak sırt üstünün işlenerek tohum yatağı
haline getirilmesi gerekir, aksi durumda tohum çıkışında problem yaşanabilir.

Sırt tazeleme makinası ile, bozulan sırt tohum yatağı haline getirilir, gübre
kombinasyonuyla sırt üzerine kimyasal gübre uygulaması yapılabilir, sırt arası kanal
yenilenir ve sırt üzeri silindirle düzeltilerek bastırılır tüm bu işlemler bir geçişte
yapılır.Böylece ekim makinası sorunsuz çalışır, bitki çıkışı garanti altına alınır.

İstenirse traktör önüne bağlanabilecek ilaçlama deposu ile aynı zamanda ilaçlama
yapılabilir.

ÖZELLİKLER ve AYARLAR



2-  GÜÇLÜ  ŞASE  YAP IS I

- Tüm versiyonlar 100 x 100 x 6,3 mm profil ve sac
kesimle oluşturulmuştur,
- Sase kafes yapısıyla, ağır şartlara göre
tasarlanmıştır.

1-  TRAKTÖRE  BAĞLANT I         

- Asma modeldi, traktör üç nokta askı
üzerinden bağlanır.      
- Pim çapları 2. ve 3. kategoridir.



Yeni hacimsel dozajlamalı helezonik gübre atma düzenine sahiptir.
 İstenilen miktarda, gübre hassas bir şekilde, yeknesak bir dağılımla atılabilir.

Tıkanmadan sorunsuz ve kesintisiz bir çalışma sağlar.
 

3-  GÜBRE  DAĞITMA DÜZENİ
 



- Çelik döküm balta tipi gömücü ve
yaylı ayaklıdır. İstenilen derinlikte ve
istenilen sıra gübreyi atmayı sağlar.

- Kelepçeden sağa ve sola, aşağı ve
yukarı ayar yapılabilir.
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- Zincirli , yağlı, hareket iletim
sistemiyle sorunsuz çalışır.

- Sırt üzerini tohum yatağına hazır
hale gelecek şekilde işler.

- Kuyruk milinden hareket alır. 

5- FREZELI SIRT İŞLEM
E



- Kelepçe ile şaseye bağlanır ve
istenilen sıra arasına ayarlanabilir.

- Derinlik ayarı kelepçeden yapılır.

- Kanal açma kanat açıklığı
ayarlanabilir.
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- Sırt yüzeyini düzeltir ve ekime hazır
hale getirir.

- Yay baskısı ve makara yükselkliği
ayarlanabilir.
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Makine yetiştirilen ürüne göre 70 - 76 cm aralığında ayarlanabilir.
Bağlantı kelepçeleri gevşetilerek ayar yapılır.

8-  S IRA  ARAL IKLAR I



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 sırt düzgün
oluşmaz.

9- PARALELLİK AYARLARI



Gübre Normu Ayarı
Dekara atılacak gübre miktarı ön
destek tekerinden hareket alan
gübre düzeni devir ayarı 
 değiştirilerek yapılır. 

Gübre Gömücü Sıra ve Derinlik
Ayarı
Gübre ayağından gübrenin sıra
üzerindeki konumu ayarlanabilir,
tohumun sağı solu mesafesive
derinliği

Ön Destek Teker Ayarı
Delik kademeleri aşağı ve yukarı
alınaran makinanın komple iş
derinliği ayarlanır

Makara Derinlik
ve Baskı Yayı Sertlik
Ayarı 
Delik kademeleri
aşağı ve yukarı
alınarak makaranın
derinliği, alt kontra
somunu sıkılıp
gevşetilerek sertlik
ayarı yapılır.

Kanal Açma Derinlik Ayarı
Kelepçeden aşağı ve yukarı ayar
yapılır.

10-  D İĞER  AYARLAR



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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