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باالبر الکتریکی خودرو باغی
OCTOPUS 

قیچی پیوند شاخه و قیچی پیوند تنهگوگرد پاشبیل عقب تراکتوری 
ARTI TECH

بیل بکهو و فرانت لودر ۳ جک مخصوص 
تراکتورهای باغی

مجموعه هرس و شیکر پنوماتیکشیکر برداشت پشت تراکتوری کابلی 
قیچی هرس پنوماتیک

  ایده آل جهت خرد کردن علف های هرز بین ردیف های درختان 
باغات بدون جابجایی خاک

  باالبر چند منظوره خودرو جهت تسهیل عملیات هرس و برداشت در باغات
  مجهز به موتور الکتریکی پرقدرت 

  امکان هشت ساعت کار مداوم با یکبار شارژ
  طراحی بصورت سه چرخ جهت تسهیل حرکت دستگاه در بین ردیفهای درختان

ساقه خرد کن پشت تراکتوری
TORNADO 2000

لیفتراک پشت تراکتوری
DUBIEX  F1300  

دیسک 18 پره تاندوم باغی
 تمام هیدرولیک

قیچی هرس شارژی مدل 
Electrocoup F3015

ARG Tornado 2000          200                   4                  375                  50 

Model                    تعداد چاقو          عرض کار               KG                      HP

  دسـتگاه کاربـردی جهـت بارگیـری و جابجایی در 
مـزارع ، باغـات و دامداری ها

  انجـام هشـت حرکـت در چهـار جهـت اصلـی بـا 
کمـک دسـته کنتـرل 

  حداکثر ظرفیت بارگیری 1۳00 کیلوگرم
  اسـتفاده از باالبـر دو مرحلـه ای جهـت افزایش 

پایـداری و قـدرت مانور

  جهـت بارگیـری ، حمـل ، تخلیـه کـود ، خـاک و 
باغهـا ... در 

 مزارع و دامداری ها 
  دامنه عملکرد باال  

بـه  نصـب  دلیـل  بـه  آسـان  مونتـاژ  و  نصـب    
نقطـه  سـه  اتصـال 

  جهـت برهـم زدن و خردکـردن بقایـای گیاهی و 
علف هـای هـرز در باغات 

  جهـت عملیـات شـخم زنـی در خاکهـای سـبک و 
ردیفهـای بیـن درختـان باغـات    

  قابلیـت افسـت کـردن دیسـک به هردو سـمت 
به صـورت هیدرولیک

  قابلیـت تنظیـم زاویـه محورهـای پـره دیسـک 
هیدرولیـک بصـورت 

  عرض کار قابل تنظیم

  طراحی ارگونومیک ، کوچک 
  سبک )790 گرم ( 

جهـت  تعویـض  قابـل  هـای  )تیغـه  پرقـدرت    
مختلـف( قطرهـای  بـا  هـای  شـاخه  هـرس 

  قابلیت کنترل میزان برش 
  اقتصـادی )بـا یکبـار شـارژ تا 9 سـاعت عملکرد 

یکنواخـت و پرقـدرت قیچی(
  نشانگر میزان شارژ باطری روی قیچی 

  باطـری لیتیـوم کبالت با عمر بـاال دارای گارانتی 
5 ساله 

  قابلیت نصب بازو جهت هرس درختان بلند 

  انجام هرسه نوع پیوند امگا،شکافی،جوانه
  تیغـه هـای قابـل تعویـض جهـت انجـام هرسـه 

پیوند نـوع 
و  میوه،انگـور  درختـان  انـواع  جهـت  مناسـب    

درختـان   سـایر 

  مناسـب جهـت ایجـاد شـکاف پیوند روی شـاخه 
هـای بـا قطـر حداکثـر 45 میلیمتر 

  جهت گوگرد پاشی باغات و مزارع
  مخـــــــزن پلــــی اتیلن فشـــــرده 
  شاسی گــالوانیزه ضــد خــوردگی 

  اتصال سه نقطه با قابلیت اتصال به انواع تراکتور 
  گیربکس مکانیکی شناور در روغن با عملکرد روان

  محفظه توربین و پره ها تمام استیل جهت جلوگیری 
از خوردگـی

  محفظه توزیع کننده از جنس PVC با امکان تنظیم 
جهت پاشش 

  )امکــان تنظیم بصــورت یک یا دو طــرف پاشـش(
  قـابلیت تنظیـــم زاویـــه پاشش 

  قـــابلیت تنظیـــــم دقیق میــــزان ریزش بوسیله 
اهرم تنظیـــم 

  مناسب جهت برداشت محصــوالتی نظیر گردو ، بــادام
  پسته ، زیتون ، لیمو و سایر محصوالت باغی

  مناسب جهت باغات کوهستانی و مناطق صعب العبور  
  مورد استفاده در پروژه های کشاورزی 

صنعتی ,راه سازی و عمران
  جهت یارگیری ، حمل ، تخلیه کود ، خاک و ... 

در باغها ، مزارع و دامداری ها 
  دامنه عملکرد باال  

Dublex F1300         160 bar               6                          8                  220cm             

Model                  تعداد جکها         فشار روغن               HP              حداکثر ارتفاع بارگیری
جهته

وزن

حداکثر ارتفاع

عرض باکت

حجم باکت

)HP( توان مورد نیاز

طول کابل)متر(

وزن )کیلوگرم(

 220 kg

220 cm

125 cm

200-100 kg

15

6 ,10

55

ظرفیت مخزن 

عرض پاشش

   90 لیتر

3+3

نوع تیغه

استاندارد

مدیوم

ماکسی

حداکثر قطر برش

میلیمتر 40

 میلیمتر 45

میلیمتر 55

350 L /min

24 L

SUBARU 4,5 HP

1-2

2-3

75X40X70

48 Kg

FRL 1/4 made in Italy

B2800B ABAC

VMV 1/2

8010 bar30 mm580 g30 mm

L/min



دارای گواهی تائید نوع از سازمان 
ملی استاندارد ایران

گاواهن دیسکی بازویی سنسوردار 
ECO پشت تراکتوری مدل

ساقه خرد کن سنسوردار باغیروتیواتور کشویی سنسوردار باغی
ARG2060 - ARG1760 

سنگ شکن پشت تراکتوری باغی

  انجام عملیات خاکورزی در زیر درختان 
  کنترل حرکت دستگاهها با استفاده از 

  سنسور هیدرولیکی در بر خورد با درختان و موانع
  سرعت کار باال 

  عمق کار قابل تنظیم 

  ایـده ال جهـت انجـام عملیـات خاکـورزی در بین ردیفهـای درختان 
  مناسـب جهـت درختـان میوه ، باغات داربسـتی درختـان پایه کوتاه 

  سرعت کار باال 
  کنتـرل حرکـت دسـتگاهها بـا اسـتفاده از سنسـور هیدرولیکی در 

بـر خـورد بـا درختـان و موانع

  کنترل علف هرز در زیر درختان بدون جابجایی خاک  
  سرعت کار باال 

  کنترل حرکت دستگاهها با استفاده از سنسور
  هیدرولیکی در بر خورد با درختان و موانع

  سیستم فرمان هیدرولیک
  4 چرخ محرک بودن دائمی 

  فرمان پذیری کمرشکن
  موتور ۳ سیلندر 4 زمانه آب خنک سـاخت شرکت lombardini  ایتالیا

  با توان ۳8 اسب بخار

  سیستم فرمان هیدرولیک  
  4 چرخ محرک بودن دائمی 

  قفــل دیفــرانسـیل بر روی 4 چـــرخ
  گیربکس 24 دنــده سنکرونیــزه شاتــل

  قابلیت گردش 180 درجه مجموعه صندلی و فرمان
  موتور 4 سیلندر 4 زمانه آب خنک سـاخت شرکت lombardini  ایتالیا 

  با توان 48 اسب بخار

تراکتـورهای
  کمرشـکن باغـی مدل

AGT 830/835

تراکتـورهای
 فرمان شـکن باغـی مدل

AGT 850

وزن

عرض کار

توان مورد نیاز

حداقل فاصله درختان روی ردیف

حداقل فاصله ردیفهای درختان

وزن

عرض کار

توان مورد نیاز

حداقل فاصله درختان روی ردیف

حداقل فاصله ردیفهای درختان

وزن

تعـداد دیسک

عـــــرض کــــار

توان مورد نیاز

حـــــداقل فاصلـــــه درختــــان روی ردیـــف

حــــــــداقل فاصلـــــــه ردیفهای درختـــــان

حداکثر فاصله از مرکز تراکتور تا زیر درخت

380 kg

75cm

35hp

40cm

230cm

 280 kg

75cm

35hp

40cm

230cm

380  kg

4

75CM

35hp

40cm

230cm

220cm

دارای گواهی تائید نوع از سازمان 
ملی استاندارد ایران

علفتراش بازویی سنسوردارروتیواتور بازویی سنسوردار 
 پشت تراکتوری

سرشاخه خردکن پشت تراکتوریروتیواتور کشویی هیدرولیک باغی
LEOPAR 10  

ARG1760   170        130        40      750     50 

LEOPAR 10  180        130      40      775      60 

ARG crusher             24                  80  1390

Model                    عرض کار          Max(CM(           تعدادتیغه                 KG                     HP

Model                    عرض کار          Max(CM(           تعدادتیغه                 KG                     HP

Model                تعداد تیغه             KG                    HP

  ایده آل جهت شکستن و خردکردن سنگ های بستر باغات و مزارع
  مجهز به تیغه های الماسی

  گیربکس قدرتمند

هیدرولیـــک،  کشـــویی  روتیواتـــور    
و  باغـــات  ورزی  خـــاک  جهـــت  مناســـب 
ــی  ــت عملیاتـ ــه موقعیـ ــوده کـ ــتانها بـ تاکسـ
دســـتگاه در پشـــت تراکتـــور، بـــه وســـیله 
ـــک  ـــتم هیدرولی ـــک سیس ـــه کم ـــده و ب رانن

ــردد. ــی گـ ــم مـ تنظیـ
  عملکـــرد مناســـب دســـتگاه و مخلـــوط 
ــاک، باعـــث  ــا خـ ــی بـ ــای گیاهـ ــودن بقایـ نمـ
افزایـــش مـــواد آلـــی خـــاک گردیـــده و 
کاهـــش هزینـــه هـــای مبـــارزه بـــا علفهـــای 

هـــرز را در پـــی دارد.

  مناسـب جهـت خـاک ورزی در زیـر درختــــان 
باغـــات و تاکسـتان ها

  مخلوط نمودن بقایای گیاهی با خاک و افزایش 
مـواد آلی خاک

  کاهـش هزینـه های مبارزه بـا علف هرز و خاک 
ورزی

  هدایت دسـتگاه به وسـیله سیسـتم سنسور 
مواقـع  در  اتوماتیـک  صـورت  بـه  هیدرولیـک 

برخـورد بـا درختـان و موانـع
  مکانیزم انتقال قدرت در این دسـتگاه از نوع 
جعبـه دنـده ای مـی باشـد که باعـث صرفه جویی 
در مصـرف نیـرو و سـوخت نسـبت بـه سیسـتم 

زنجیـری مـی گردد.
  ایـده آل جهـت خردکـردن علـف هـای هـرز در 

بیـن و روی ردیـف هـای درختـان باغـات
  مجهـز بـه صفحـه جانبـی متحـرک سنسـوردار 
جهـت پاکسـازی زیـر درختـان از علـف هـای هـرز

  ایده ال جهت خردکردن سرشاخه های باقیمانده از هرس درختان 
  امکان خرد کردن سرشاخه های تا قطر 10 سانتی متر

  امکان اتصال دوطرفه به تراکتور )جهت تراکتورهای فرمان شکن(

T-HKR مشخصات تکنیکال
1600

 T-HKR
1850

 T-HKR
2100

 T-HKR
2400

T-HKD-
DR 1600

T-HKD-
DR 1850

T-HKD-
DR 2100

T-HKD-
DR 2400

mm 15141768202222351514176820222235عرض کار

mm 220عمق کار

7891078910تعداد فلنج ها

3642485436424854تعداد تیغه ها

kg 485510535580500570640718وزن ماشین
HP 65-5560-5050-4545-5540-5050-4545-4040-35قدرت مورد نیاز تراکتور

T-HDR 1600T-HDR 1850T-HDR 2100مشخصات تکنیکال

mm 151417682022عرض کار

mm 220عمق کار

789تعداد فلنج ها

364248تعداد تیغه ها

kg 520570600وزن ماشین
HP 55-5050-4545-40قدرت مورد نیاز تراکتور


