
KOLAY İŞ DERİNLİĞİ AYARI
5 mm,10 mm ve 20mm kalınlıkta 
aluminyum klipslerle iş derinliği 

kolaylıkla ayarlanabilir. Ön tarafa ilave 
edilecek  her  10 mm klips  teorik 
olarak  4 cm iş derinliği sağlar. Bu 

ayarla senkronize yapılabilecek şekilde 
tasarlanmış  ön destek  tekeri  

yükseklik ayarı ilave edilen klips 
sayısına göre kolaylıkla yapılabilir.

Ağır kültivatör APOLLO kompakt ve kombine yapısıyla, anız bozma  ve  tohum yatağı hazırlama  işlemlerinde  kullanılabilir. Hasat sonrası anız işlemede 

etkin bir toprak işleme sağlanır. Toprak devrilmeden istenilen derinlikte yırtılarak işlenir. Anız kök bölgesinden tabaka halinde  kesilerek iyi bir şekilde 

toprağa karıştırılır, bir sonraki ürün dönemi için  organik gübre oluşumu kolaylaşır.Yüzeyden toprak erozyonu azalır. Yabancı ot  azalır. Yüzeysel ve derin 

toprak işlemelerinde 5 cm’den  30  cm’ye kadar istenilen derinlikte işlenebilir.Bitki artıkları toprakla ideal bir şekilde karıştırılır. Tesviye diskleri ve 

merdane kombinasyonu ile toprak yüzeyi tohum yatağı için en elverişli şekilde hazırlanır.Merdane alternatifleri  toprak şartlarınıza  göre size seçim olanağı 

sağlar. Tarla tesviyesi korunur. Toprağın su tutma kapasitesi yükselir. 3 m ve 3.5 m modellerimiz asma tip, 4 m ,5 m ,  istenildiğinde asma tip olarak 

kullanılacak şekilde  çekilir tip, 6 m , 8 m çekilir ve taşıma tekerli olarak tasarlanmıştır. Bu şekilde kendi şartlarınıza en uygun modeli belirleyip alabilir-

siniz. Apollo ile tarla trafiği düşürülmüş ve daha etkin toprak işleme daha az toprak sıkışması ,yüzeyde ideal  anız- toprak karışımı , en önemlisi bunların 

sonucunda az yakıt kullanımı ve ürün maliyetlerinin düşmesi sağlanmıştır.

MANEVRA KABİLİYETİ YÜKSEK ÇEKİ
Standart ölçülerde ve  50 mm sac dan 

tasarlanmıştır. Düşeyde 20  derece, 
yatayda  60 derece hareket kabiliyeti  

olan ağır şartlara göre dizayn edilmiş 
çeki ile kolay dönüşler  ve  toprak 

işleme yapabilirsiniz.

TESVİYE DİSKLERİ
Diskler; ayakların kabartarak 

hareketlendirdiği  toprağı merdane 
önüne  tarla tesviyesini koruyacak 

şekilde yönlendirir. Yağlama 
gerektirmeyen porya kullanılmıştır.
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800 kg

APOLLO 500

OK TEKER SİSTEMİ

APOLLO 600

APOLLO 300

ÖN DESTEK TEKERİ
Değişken yüzeyli arazilerde stabil bir iş 

derinliğinde  çalışmayı sağlar.
Ön destek tekeri   tüm modellere 
bağlanabilir. Asma tip modellerde 

opsiyonel, çekilir tiplerde standartdır.

Tüm toprak koşullarına uygun

Yüksek hızda derin işlemeye uygun

Kanatlar ile karıştırma etkisini arttırma

Bakım gerektirmeyen ayak yapısı

75 cm şase yüksekliği ile 
800 kg’a kadar mukavemet



110 - 350 Hp Traktörler İçin

APOLLO
K Ü L T Ü V A T Ö R

ANIZ İŞLEME
TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA
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İlgi Tarım Makinaları
09260 Söke - AYDIN /TURKEY
T: +90 256 554 67 00  F: +90 256 554 60 07

APOLLO Ağır Tip Yaylı Kültivatör 

Şase TipiModel

APOLLO 300-10

APOLLO 350-12

APOLLO 400-13

Asılır Tip

Asılır Tip

Asılır Tip
Çekilir Tip

Çekilir Tip

Asılır Tip

10

12

13

13

300

350

400

400

350

300

300

300

2400

2630

3640

4640

115-130

APOLLO 600-19 19 600 310 7120 240-280

APOLLO 800-25 25 800 310 7890 300-350

120-170

APOLLO 700-23 23 700 310 7700 280-310

APOLLO 500-16 16 500 300 4686 200-250
16 500 300 5450 200-250

150-180

150-180

Ayak Sayısı İş Genişliği (cm) Yol Genişliği (cm) Ağırlık* (kg) Güç** (HP)

toprak ilgi bekler

toprak ilgi bekler

*Boru Merdaneli makine için toplam ağırlığı belirtir.
**Güç İhtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

BORU MERDANE

Boru Merdane ile iyi bir iş derinliği kontrolü ve 

düzeltilerek parçalanmış ideal toprak yüzeyi 

elde edilir.

YAY MERDANE

Yay Merdane , yaylı yapısıyla titreşimli çalışarak 
daha iyi parçalama ve derin sıkıştırmayı daha 

etkin yapar , toprak yüzeyi gevşek yapıda kalır. 
Yaylı yapısı ağır şartlarda tıkanmayı önler , 

sıyırıcıya ihtiyacı yoktur.

DİSK MERDANE

Disk Merdane ile tohum yatağı için yeterli 
sıkıştırma etkisi ve düzgün toprak yüzeyi elde 

edilir. Çentikli kenarlar parçalamayı en iyi şekilde 
gerçekleştirir. Merdane 220 kg/m ağırlığda ve 

55cm çapındadır.

Çekilir Tip

Çekilir Tip

Çekilir Tip

Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İDEAL 


