
ROTAVATOR

روتیواتور
Model:
TILLER 40

و  مرکــزی  حالــت  دو  در  تراکتــور  بــه  اتصــال  قابلیــت  بــا 
جانبــی جهــت اســتفاده در باغــات بــه منظــور  از بیــن بــردن 

علف هــای هــرز و عملیــات خــاک ورزی.
قابلیت اتصال به تراکتورهای انیورسال

With capability of both central and lateral mounting 
for using in gardens for eradicating waste grasses 

and soil operations.
Ability of connecting to universal tractors
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مشخصات فنی �

l   )۱۲۷طول دستگاه )سانتی متر

l   )۶۰عرض دستگاه )سانتی متر

l   )۹۵ارتفاع دستگاه )سانتی متر

l   )۲۴تعداد تیغه ها )عدد

l   )۱تعداد گریس خور )عدد

l   )۱۸۲وزن دستگاه بدون گاردان )کیلوگرم

l   )۵۴۰سرعت شافت )دور در دقیقه

 � Technical features

127   l Length (cm)

60   l Width (cm)

95   l Height (cm)

24   l Number of blades

1   l Number of grease nipples

182   l Weight (Without drive shaft) (kg)

540   l P.T.O Speed (rpm)

M o d e l :  T I L L E R  4 0



BALER

بیلــــر
Model:
3690

بیلــر مــدل 3690 بــا اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا 
طراحی شــده و از ورق هــای فــوالدی فــرم دار ساخته شــده 

تــا وزن پایین تــر و مقاومــت باالتــری داشته باشــد. حداقــل 
نــرم و مرطــوب،  بــا خاک هــای  تراکــم خــاک و ســازگاری 

کاهــش نیــروی کشــش، طراحــی کــم حجــم ابعــاد بیلــر بــه 
منظــور حمــل و نگهــداری راحت تــر و مانورپذیــری بیشــتر و 

حداکثــر قابلیــت بــه دلیــل اســتفاده از قطعــات بــا کیفیــت 
ــن دســتگاه می باشــد. ــارز ای ــق از ویژگی هــای ب و دقی

The 3690 baler is highly professional. This machine 
has been designed using the latest technology and 

is made of ribbed sheet steel to create a resistant, 
low weight machine. The result is excellent: minimum 

soil compaction, adaptability to soft, damp grounds, 
reduced power consumption. Compact design is 

reduced the baler’s dimension for easier shipping, 
storage and in-field maneuverability. Great reliability, 

quality components, accurate finish are the distinctive 
elements to update a great tradition. 
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M o d e l :  3 6 9 0

مشخصات فنی �

3۶ * ۴۶ l   )سطح مقطع محفظه )سانتی متر

۶۶-۱۰۰ l   مسافت پیستون/ضربه
l   )سانتی متر( ) تعداد در دقیقه(

۲۰ - 3۰ l    کمترین قدرت تراکتور مورد نیاز
)اسب بخار(

۲۵-3۵ l   )وزن بسته )یونجه/کیلوگرم

۲۰-۲۵ l   )وزن بسته )کاه/کیلوگرم

۱۷۰ l   )عرض پیکاپ )اسمی/سانتی متر

۱۰/۸۰-۱۲ l   تایر چپ

۷-۱۲ l   تایر راست

۱3۶۰ l   )وزن )کیلوگرم

۱۷۲ * ۲۴۵ * ۴۱۴ l    ابعاد کلی طول * عرض * ارتفاع
)سانتی متر(

l    بلبرینگ هــای روی  بــر  پیســتون  ســریع  حرکــت 
 X 46 مخصــوص )۱00 ضربــه در دقیقــه( در محفظــه

بــاال می گــردد.   راندمــان  باعــث  36 ســانتی متر 

l    گــره زن کــه در واقــع قلــب دســتگاه می باشــد بســیار
بــا کیفیــت و دقیــق بــوده و مناســب بــرای نخ هــای 
ــه ای طراحــی  ــه گون کنفــی و مصنوعــی می باشــدو ب
شــده تــا در شــرایط مختلــف کاری )گردوخــاک، شــن 

و...( عملکــرد مناســب داشــته باشــد.

 � Technical features

   l Chamber (cm) 36 * 46

   l Ram travel/strokes (cm) 

(No./Min)

66 --100

   l Min. Tractor power (hp) 20-30

   l Bale weight (Hay)(kg) 25--35

   l Bale weight (straw)(kg) 20--25

   l Pick – up width (nominal)(cm) 170

   l Left tire 10.80--12

   l Right tire 7-12

   l Weight (kg) 1360

   l Overall dimension (L * W * H) 414 * 245 * 172

   l High productivity is ensured by 36 X 46 cm 
chamber and the high speed of a plunger 
mounted on sturdy bearing 

   l The knotter, which has always been the real 
heart of the baler, excels in its precision and 
reliability, and is suitable for synthetic or sisal 
twine

l    فنــری تعلیــق  سیســتم  روی  بــر  پیــکاپ  وزن 
ــه  ــا ب ــم اســت ت ــل تنظی ــه راحتــی قاب می باشــد و ب
دهــد کــه میــزان وزن روی زمین هــای  کاربــر اجازه 

نــرم را کاهــش دهــد. 
l    با جابجایی محور توپی چرخ قابل با زمین  فاصله 

تنظیم است. 

   l The pick-up weight is balanced by an elastic 
suspension which may be easily adjusted 
allowing the operator to reduce the “apparent 
weight“ on soft terrain. The ground clearance 
may be increased by reversing the wheel 
hubs 

M o d e l :  3 6 9 0



STRAW 
CHOPPER

کاهخردکن
Model:
TABAR 90

مانـــده  برجـــای  و  شـــده  درو  ســـاقه های  دســـتگاه  ایـــن 
محصوالـتــی همچـــون جـــو و گنـــدم را برداشـــت کـــرده و 

ـــه داخـــل کامیـــون را از  پـــس از خردکـــردن، عمـــل بارگیـــری ب
طریـــق لولـــه شـــوتر انجـــام می دهـــد.

This machine could take and chop the harvested 
stems of products such as Wheat, barley or plants 

alike them and after on it loads the chopped Crops 
on trailer from the shooter canal.
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دستگاه اتوماتیک جمع آوری ساقه و کاه خرد کن �
کار ایــن دســتگاه جمــع آوری کاه حاصــل از دروکــردن 
ـی  گنــدم، جــو، ذرت، ســویا و غیــره کــه در مزرعــه باـق
ــه کاشــت و برداشــت  ــارغ از این ک ــد می باشــد. ف می مان
محصــول در مزرعــه بصــورت ردیفــی یــا پراکنــده بــوده 
باشــد ایــن دســتگاه در هــر دو حالــت قابــل اســتفاده 
ــده را بصــورت اتوماتیــک از کــف  اســت کــه کاه باقیمان
مزرعــه جمــع آوری و بصــورت علوفــه ای در کامیــون یــا 

ــرد.  ــه خواهــد ک ــراه تخلی ــر هم تریل

 � Automatic stem collection and 
straw chopper machine

The task of the machine is gathering 
automatically the straws of the wheat,barley, 
oath,rye,soyabens,corn,clowers etc. which are 
left in the fields as rows or aggregation and 
make them fodder automatically and fit up the 
special straw trailer which is hooked to the back 
thanks to aspirator. 

عرض برداشت پهن تر �
ایــن دســتگاه بــا داشــتن عــرض برداشــت یــک متــر و نــود 
ــه در  ــان کاری را داراســت ک ــن راندم ســانتی متری بهتری
کمتریــن زمــان بیشــترین  برداشــت را ارائــه می دهــد. بــا 
توجــه بــه نــوع طراحــی پلتفــرم برداشــت، کمتریــن میــزان 

هــدر دهــی و ریــزش کاه وجــود خواهــد داشــت. 

 � Superior working width
190 cm collecting width increased the gathering  
performance at the sometime, the fodder which 
is left in the fields are minimized thanks to the 
side rake. 

قدرت خرد کنندگی عالی �
قــدرت خردکنندگــی کاه در ایــن دســتگاه بــا دارا بودن 54 
عــدد چکــش خردکننــده و الــک بــا ارتفــاع ۱۱0 ســانتی متر 
فــوق العــاده بــاال می باشــد. چکش هــا بــا پیــچ بــرروی 
ســوپرت محکــم نصــب شــده اند تــا قــدرت خردکنندگــی 

دو طرفــه داشــته باشــند. 

 � Exalted blending capability
Stem chopping capability is increased with 54 
pieces fingers on it and 110 cm height concave 
sieve. Further,the drum fingers are produced in 
bolted fixing in order to provide double sides 
usage. 

سیستم شوتر با قدرت دمندگی باال �
فــن ۷0 ســانتی متری تعبیــه شــده در دســتگاه بــا قــدرت 
ـی  وکیــوم و فشــار زیــاد، کار بــا علوفــه خشــک یــا حـت
علوفــه ســبز ماننــد شــبدر را بــه راحتــی میســر می ســازد. 

 � Strong aspirator system
70 cm diameter of the aspirator fan with perfect 
vacuum and pressing volume is especially 
designed to prevent all issues while converting 
the green fodder plants as clover. Vetch, sainfoin 
etc. To Straw. 

مشخصات فنی �

۱۱۴۰ l   )ارتفاع )میلی متر
۱۸۵۰ l   )عرض )میلی متر
33۲۰ l   )طول دستگاه )میلی متر
۱۹۰۰ l   )وزن )کیلوگرم

۱۵/3 * ۷۵ * ۱۰ l   سایز الستیک ها
۵۴۰ l   )دور در دقیقه( PTO سرعت
۲ l   )ظرفیت )تن در ساعت

۱۲۰۰ l   )عرض خرد کن )میلی متر
۱۶۵۰ l   )عرض برداشت )میلی متر
۸۴ l   )نیروی مورد نیاز )اسب بخار

 � Technical features

   l Height (mm) 1140

   l Width (mm) 1850

   l Length (mm) 3320

   l Weight (kg) 1900

   l Tires Size 10 * 75 * 15.3

   l Spridle Speeds (rpm) 540

   l Working Capacity 
(ton/hour)

2

   l Batter Width (mm) 1200

   l Front Picker Width (mm) 1650

   l Power (hp) 84

M o d e l :  T A B A R  9 0



RICE
TRANSPLANTER

نشا کار برجن
Model:
2ZS - 4C &  2ZS - 6C

نشــاکار مــدل 2ZS_4C و 2ZS_6C کــه بــا تکنولــوژی روز 
تولیــد شــده بــا وزن پاییــن و حجــم کــم ایــن امــکان 

دقیــق،  صــورت  بــه  دســتگاه  کــه  می نمایــد  فراهــم  را 
را در  قابــل تنظیــم عملیــات کاشــت نشــا  یکنواخــت و 

شــرایط ســخت بــه نحــو مطلــوب انجــام دهــد. 

2ZS-4c and 2ZS-6c walking type rice transplanters 
are a light weight and compact  product  suitable 

for small  size paddy fields. Depending on the 
seeding and field conditions,the user can adjust 

desired planting type. It can provide and uniform 
planting. 
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مشخصات فنی نشاکار برنج )چهار ردیفه دستی( �

l   )۲۱3۷ * ۱۶3۰ * ۹۱۰ابعاد دستگاه )طول * عرض * ارتفاع
l   )۱۷۵وزن )کیلوگرم
l   )۶۶قطر چرخ ها )سانتی متر
l   ۴تعداد ردیف کارنده
l    یکدیگــر از  نشــاها  عرضــی  فاصلــه 

) میلی متــر (
3۰۰

l   )۲۱۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۰فاصله طولی نشاها از یکدیگر )میلی متر

l   موتور

یاماها ـ بنزینیمدل
3.۵قدرت )اسب بخار(
تک سیلندرتعداد سیلندر

چهار زمانه هوا خنک

مشخصات فنی نشاکار برنج )شش ردیفه دستی( �

l   )۲۴۵۵ * ۲3۰۰ * ۹۵۵ابعاد دستگاه )طول * عرض * ارتفاع
l   )۱۸۵وزن )کیلوگرم
l   )۶۶قطر چرخ ها )سانتی متر
l   ۶تعداد ردیف کارنده
l    یکدیگــر از  نشــاها  عرضــی  فاصلــه 

) میلی متــر (
3۰۰

l   )۲۱۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۰فاصله طولی نشاها از یکدیگر)میلی متر

l   موتور

یاماها ـ بنزینیمدل
۴/۵قدرت )اسب بخار(
تک سیلندرتعداد سیلندر

چهار زمانه هوا خنک

 � 4 Rows Walking Type Transplanter 
Technical features

   l Dimension (L * W * H) (mm) 2137 * 1630 * 910

   l Weight (kg) 175

   l Wheel diameter (cm) 66

   l Number of rows 4

   l Distance bitween lines (mm) 300

   l Distance bitween seeding in a 
row (mm)

120, 140, 160, 180, 210

   l Engine

Model Yamaha - 
Gasoline

Power (hp) 3.5

Number of cylinder Single cylinder

Air cooling 4 stroke  

 � 6 Rows Walking Type Transplanter 
Technical features

   l Dimension (L * W * H) (mm) 2455 * 2300 * 955

   l Weight (kg) 185

   l Wheel diameter (cm) 66

   l Number of rows 6

   l Distance bitween lines (mm) 300

   l Distance bitween seeding in a 
row (mm)

120, 140, 160, 180, 210

   l Engine

Model Yamaha - 
Gasoline

Power (hp) 4.5

Number of cylinder Single cylinder

Air cooling 4 stroke  



MOWER

مـــوِور
Model:
MOWER CM165

مــوِور مــدل CM165 بــا عــرض برداشــت 165 ســانتی متر 
و مجهــز بــه تیغه هــای بــا کیفیــت و ســرعت بــاال کــه 

میتوانــد ظرفیــت برداشــت بــاال در انــواع مختلــف یونجــه و 
ــد و فشــرده را در کمتریــن زمــان  علوفه هــای ضخیــم و بلن

ــن داشــته باشــد. ــوان مصرفــی پایی و ت

The 165 cm cutting width of the CM165 drum 
mower provides small-acreage landowners 

and hay producers with significantly improved 
capacity and productivity compared to most 

sicklebar mowers. This drum mower easily cuts 
through tall, thick and tangled grasses with 

minimal horsepower requirements. 
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فنر تعلیق �
ــر روی محصــول  ــل تنظیــم، وزن دســتگاه ب ــر قاب ــن فن ای
را بــه طــرز قابــل مالحظــه ای کاهــش می دهــد بنابرایــن 
بشــقابی های  فرســودگی  و  خــاک  ســطح  بــه  آســیب 
زیریــن را بــه حداقــل خواهــد رســاند. همچنیــن باعــث 
افزایــش مانــور پذیــری دســتگاه بخصــوص در هنــگام 

اســتفاده از تراکتورهــای ســبک می شــود. 

بشقابی ها �
هــر اســتوانه دو نــوار مســتقیم و متقابــل دارد کــه باعــث 
افزایــش ســرعت برداشــت و راندمــان و همچنیــن حفــظ 

باالنــس بشــقابی های دســتگاه می شــود. 

 � Compensating spring
This adjustable spring  greatly reduces the  
weight of the machine  on the stubble thus 
minimizing sward  damage and saucer’s  wear 
but increasing maneuverability especially with 
light tractors. 

 � Drums
Every drum has two opposite flats with 
replaceable transport strips which ensure a 
better and faster crop throughput. 
The freely rotatable saucers offer good flotation.

تیغه ها �
کــه  می باشــد.  بــرش  ســطح  دو  دارای  تیغــه  هــر 
نصــب  قابــل  دســتگاه  همــراه  مخصــوص  آچــار  بــا 
نحــوی  بــه  تیغه هــا  کارکــرد  و  نصــب  طراحــی  اســت. 
تیغــه  موانــع  بــا  برخــورد  صــورت  در  کــه  اســت 
موانــع  از  عبــور  از  پــس  و  رفتــه  بشــقابی  زیــر  بــه 
می گــردد.  بــاز  خــود  اولیــه  موقعیــت  بــه  بالفاصلــه 

 � Blades
Each blade has two cutting edges, the 
attachment provides quick change and allows 
the blades to deflect  rotating under the drum 
skirt when hit a hard obstacle. 

مشخصات فنی �

۱۶۵ l   )عرض برش )سانتی متر

3 l   )ارتفاع برش )سانتی متر

۱۴۰ l   )عرض دستگاه )سانتی متر

۲۸۵ l   )طول دستگاه )سانتی متر

۱۱۰ l   )ارتفاع )سانتی متر

3۹۰ l   )وزن )کیلوگرم

۲ l   تعداد استوانه

۶ l   تعداد تیغه ها

از ۲۵- تا  ۲۵+ درجه l   قابلیت راه اندازی

۵۴۰ دور در دقیقه l   سرعت خروجی شافت تراکتور

نصب توسط کالچ هرز گرد l   شافت متحرک

تراکتورهای ۱ و ۲ l   قابل اتصال به

 � Technical features

   l Cutting Width (cm) 165

   l Cutting Height Adj. (cont) (cm) 3

   l Transport Width (cm) 140

   l Transport Length (cm) 285

   l Height (cm) 110

   l Weight (kg) 390

   l Drums No. 2

   l Blades No. 6

   l Floatation Ablility From –25° to +25°

   l P.T.O Speed (rpm) 540

   l P.T.O Drive Shaft Fitted with free whell clutch

   l Linkage Cat 1,2


