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Fide Dikim
Makinesi

FİDEK
FİDE DİKİM MAKİNESİ
Fide dikim makinesi açık alanlarda
ve seralarınızda fidelerinizin dikimini
yapabilirsiniz. Kısa zamanda az maliyet
ile kaliteli dikim gerçekleştirebilirsiniz.
Fidenizi viyol toprağı ile birlikte dikebilir,
fidenizin kısa zamanda toprağa
tutunarak ürün kaybınızı minimize
edebilirsiniz. Makine dikim esnasında
fide ile temas etmemekte ve fideye
zarar vermemektedir.

• Fide dağıtım tamburu

• Derinlik ayar ve baskı
tekeri

• Sıra üzeri fide aralığı ayarı dişli
kutusu ve derinlik ayarlı teker
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Tüm konik viyollü fidelerin ekimini yapabilir .
Ekim derinliği 2 cm ile 8 cm arasında hassas olarak yapılır
Sıra üzerinde fide aralığı damlama sulama aralıklarına uyumludur.
Standart olarak 20-25-30-40-50-60-75-90-100 cm fide aralığı ayarlanabilir
Makine tek üniteden başlayarak 6 ekim ünitesine kadar farklı kapasitede üretilmektedir.
Sıra aralığı standart olarak 50 cm ile 100 cm arasında ayarlanabilir. İsteğe göre özel ölçüde
makine üretilebilir.
Traktöre üç askı ile montaj edilir.
Operatör koltukta oturarak ekim yapabilir.
İstenirse can suyu tertibatı montaj edilebilir.
İstenirse fideye sıvı gübre verebilir.
Standart olarak her sıra için aynı anda 3 yedek viyol taşıyabilir.
Fırınlamış toz boya ile boyanmıştır.

• Fide viyolleri kolayca ve
hızlı yüklenir

• Damlama hortumu serer.
Cansuyu verir

• Operatörler plastik koltuklarda
oturarak çalışırlar.

• 40 HP’ den 100 HP ’ ye kadar
traktörler kullanılabilir.

• Operatörler için ergonomik
çalışma ortamı

• Her sıra için 4 adet yedek
viyol taşınabilir

• Tarla başlarında işçilerin inmesine
gerek yoktur.

• Tüm toprak tiplerinde çalışabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekim Sıra Sayısı

Genişlik

Ağırlık

Fide Dikim Kapasitesi

Teker Ebatı

Traktör Güç Sınıfı

1

2000 mm

450 kg

3000 fide / saat

600x16

40 hp

2

2000 mm

520 kg

6000 fide / saat

600x16

40 hp

3

3000 mm

590 kg

9000 fide / saat

600x16

60-80 hp

4

3000 mm

690 kg

12000 fide /
saat

600x16

60-80 hp

6

5500 mm

950 kg

18000 fide /
saat

600x16

100 hp
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