
BIÇAK PARALELLİK AYARI
Bıçak sağ sol paralellik ayarı, hidrolik 
kumandalı olarak hassas bir şekilde 

yapılabilmektedir.

Lazer kontrollü tesviye makinesi kullanılan lazer sistemiyle tesviye işleminin; daha az masrafla daha kısa sürede, en önemlisi sıfır hatayla 
yapabilmemizi sağlamaktadır.Otomatik çalışan lazer sistemi; makinenin sağlam ve rijit yapısıyla bütünleşmektedir. İstediğimizde eğimsiz, tek veya çift 
eğimde tarlamızı zahmetsizce tesviye edebilmekteyiz.Tarım yapılan alanların tesviyesi yetiştirilen ürün veriminde önemli faktördür.Lazer kontrollü 
tesviye makinesi tesviye işleminin hatasız ve istenilen eğimde yapabilmemizi sağlar. Arazinin detaylı kazı dolgu haritası çıkartmasına gerek yoktur, 
sadece belirli noktalardan makine lazer sistemiyle kod ölçümlemesi yapılarak  tesviye işlemine doğrudan geçilebilir. Bu zamandan ve diğer girdi 
maliyetlerinden büyük tasarruf sağlar, operatörün arazi ölçümü konusunda eğitimli olmasını gerektirmez. Makine iş başarısında makine 
performansının yanında operatör beceriside önemlidir. Bu nedenle firma olarak ilk kullanımda operatörün tam öğrenmesi gerçekleşinceye kadar  
eğitim vermekteyiz. Daha sonra teknik destek makine kullanıldığı sürece devam etmektedir. İş genişliği olarak 2,5 metreden 6 metreye  kadar 
modeller mevcuttur. Makine yol ve iş durumuna hidrolik kumandayla kolaylıkla getirilir. Bu makine ile tesviye edilmiş tarlada; Daha etkin ve daha az 
su kullanırsınız, su kullanımınız yaklaşık % 35-40 düşer. Yabancı ot probleminiz azalır, yaptığınız mücadele daha etkin olur. Toprakta tuzluluk 
problemini kontrol altına alırsınız. Ürününüzün hasat olgunluğu her yerde yeknesak olur. İşlenebilir alanınız yaklaşık %30 artar. Kimyasal kullanımınız 
düşer. Daha az yakıt harcarsınız. Daha az iş gücü ihtiyacınız olur. Çevresel fayda sağlarsınız. Daha pratik, daha düzgün ve daha zevkli bir tarım 
yaparsınız.   

SERTLEŞTİRİLMİŞ ÖZEL ÜRETİM BIÇAK
Sertleştirilmiş extra uzun bıçak ile daha uzun 

süreli ve daha derin kazı imkanı.

KOLAY TRAKTÖR ADAPTASYONU
Bağımsız hidrolik yağ tankı ve şafttan 

tahrikli  pompa ile traktör gücünün 
optimum kullanımı sağlanır. Pompa 

her model traktöre uygun olarak 
tasarlanmıştır.   
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JUNIOR Lazerli Tesviye 

Model

Junior 3000 300 300 1082 70-90

Junior 2500 250 250 980 60-80

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

TELESKOBİK SİSTEM

JUNIOR

AKORDEON SİSTEM

YOL POZİSYONU İŞ POZİSYONU

YOL POZİSYONU İŞ POZİSYONU

• KOMPAKT

• PRATİK KULLANIM

• DÜŞÜK GÜÇ İHTİYACI

• DÜŞÜK MALİYET



60 - 300 Hp Traktörler İçin

OMEGA
T E S V İ Y E

İDEAL TOPRAK TESVİYESİ
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İlgi Tarım Makinaları
09260 Söke - AYDIN /TURKEY
T: +90 256 554 67 00  F: +90 256 554 60 07

OMEGA Tesviye  

  Topcon verici

  3600 kontrollü alıcı

  Kontrol kutusu

  Joystick ile kontrol

  Solenoid valf kabloları

lazer sistem standart içeriğidir.

Sistem tüm tarla koşulları için uygun olarak dizayn 

edilmiş iki yıl garantili olarak sunulmaktadır. 

Düz ve çift eğim olmak üzere iki ayrı eğim lazer sistem ile 

sağlanabilir.

İlgi tesviye makinaları diğer marka sistemler ile de 

uyumlu olarak çalışabilmektedir.

Düz Eğim

Çift Eğim

Model

LTSV 35

LTSV 40

LTSV 50

350

400

500

600

250

250

250

250

2050

2100

2290

2640

85-120

LTSV 50 - AC

100-140

LTSV 60 - AC

LTSV 70 - AC

LTSV 60

500 250 3510 120-210

600

730 250 4330

250 3680 120-180

220-300

120-180

160-210

L A Z E R  S İ S T E M

AYARLANABİLİR SEHPA

Vericinin bağlandığı üç ayak sehpa 
(tripot) alüminyum malzemeden 

yapılmış hafif kullanımı 
kolaydır.Lazer vericisinin arazi 

şartlarında emniyetli bir şekilde 
kurulmasını ve çalıştırılmasını 

sağlar.

toprak ilgi bekler

toprak ilgi bekler

* Güç İhtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

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


