
 

 

 

 
                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                   

 
ÇEKİLİR TURBO TİP  İLAÇLAMA MAKİNALARI 

 Özellikle bağ bahçe, orman ve çeşitli ağaçlık alanların ilaçlanmasında uygundur. Hava 
hareketi; Şekil itibarıyla yoğun yapıdaki hedeflerin ilaçlanmasında, ilacın nüfuz etmesinde 
önemli rol oynar. Bu yüzden esas olarak insektisit ve fungusitlerle yapılan uygulamalarda 
kullanılmaktadır.  

 

 

 

►Traktörle kullanılan atomizörler, genellikle bağ ve bahçe ilaçlamalarında kullanılmaktadır. 
Bunlar da traktöre bağlanma Şekline göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: 

♦ Traktör üç nokta sistemine bağlanan 

♦ Traktöre bindirilen 

♦ Traktörle çekilen 

► Traktörün üç nokta hidrolik kollarına asılan 200-400-600-800-1000lt. ve traktör çeki 
demirine bağlanarak çekilen 1000- 1200-1600-2000 lt. depo kapasiteli tipleri vardır. Bütün 
Türbo atomizörler üç veya dört pistonlu yüksek basınçlı hidrolikmembranlı değişik 
tiplerde ilaçlama pompaları ile donatılmışlardır. 

► Bazı modellerden fan sistemindeki pervane, hareketini 2 hız kademeli redüktörden 
almaktadır. Ayrıca hareketini tek hız kademeli kayış kasnaktan alan ekonomik tipleride 
mevcuttur. Türbo atomizörlerin depoları takviye edilmiş fiberglas veya polietilen malzemeden 
imal edilmiştir. İlaçla teması olan bütün bölümler pirinç, paslanmaz veya korozyona dayanıklı 
plastik malzemeden yapılmıştır. PİTON model orta debili atomizörler bağ-bahçe ve orta 
yükseklikteki ağaç ilaçlaması için uygundur. Bu modellerde ana depo ve el yıkama deposu 
polietilen malzemeden imal edilmiştir. 

►Tüm modellerimiz modern ilaçlama yapmayı, boşa atılan ilaç miktarını azaltmayı 
amaçlayarak tasarlanmıştır. Radyal fanda üretilen basınçlı hava ile dağıtıcılara yönlendirilen 
mayinin doğrudan bitki üzerine nüfuz etmesi sağlanır. 
  

 

 

 



 

 

 

 

DEPO/TANK 

► Polietlien tanklar; 

►Ultraviyole ışınlarına, korozyon ve zirai ilaçların olumsuz etkilerine karşı dayanıklı olarak 
üretilip yüzeylerinde bakteri yosun oluşturmaz. 

►Hidrolik karıştırma sistemi ile ilacı suya rahatlıkla karıştırır. 

►Makine üzerinde bulunan depo doldurucusu, ilaç deposunu çok kısa sürede doldurma 
imkanı sağlar. 

►İlaçlama depolarının üzerinde bulunan kabartmalı su seviyesi göstergesi doldurma ve 
boşlatma sırasında kullanıcı tarafından rahatça görülmektedir. 

►İlaçlama deposundan bağımsız ve opsiyon olarak sunulan temiz su tankı tüm makinelere 
eklenebilir. 

POMPA 

 

ŞASE  

►Emsallerinin en  dayanıklı ,en güçlü ve en  uzun ömürlü  profillerden imal edilmiştir. 

►Şaseye sağlamlık katması açısından korozyon korumalı elektrostatik boya kullanılır. 

 

Opsiyenel Özellikler 

►İsteğe bağlı polyester veya polietilen depo 

  

 

 

 

 

 

 

 Bağ,bahçe,sera ve benzeri alanlar için tasarlanmış 
portatif oldukça güçlü bir yapıya sahiptir. 

► Bu pompa dıştan manifoldlu olup ilaçla temas eden 
yüzeyler anodize alüminyumla kaplanmıştır ve 
korozyona karşı dayanıklıdır 

► Sibop pulu ve kapakları paslanmaz çeliktir 

►2-3-4 pistonlu bütün pompalarımız tratör kuyruk 
milinden ara şaft ile hareket alarak ( 540 Dev./dk.) da 
çalışmaktadır.  

  

  



 

 

 

 

FAN –PERVANE 

 

 

 

 
ÜRÜN 

KODU 

TANK 

KAPASİTESİ MODEL PİSTON DEBİ DEVİR BASINÇ REGÜLATÖR ÇAP DEBİ ENJEKTÖR 

İŞ 

GENİŞLİĞİ HP 

CTT - 1000 1000 Lt. MTS - 145 N 4 145 Lt. 540 50 Bar MTS - 100-BY 90 66000 16 20-24 45 

CTT - 1600 1600 Lt. MTS-145 N 4 145 Lt. 540 50 Bar MTS - 100 BY 90 80000 16 80000 50 

CTT - 2000 2000 Lt. MTS-145 N 4 145 Lt. 540 50 Bar MTS - 100 BY 90 80000 16 20-24 50 

 

 

 

 

 

 
 

 

Turbo fan, paslanmalara karşı Krom (Cr) - Nikel (Ni) veya galvaniz kaplı 
sacdan üretilmektedir. 

► Traktör kuyruk milinden hareket alan ilaçlama pompası ile 
basınç altında ilaçlı suyu fan üzerindeki memelere iletmektedir. 

► Kuyruk milinden alınan hareketle dönen pervane çevreye basınçlı 
hava çıkışı sağlamaktadır. Fan çevresindeki huzme ve yön ayarı yapılan 
memelerden basınçlı ilaçlı su hava sirkülasyonu ile taşınarak her türlü 
meyve bahçesi, bağ, yüksek ağaçlar,narenciye alanları ilaçlanabilir. 

► Fan sistemindeki pervane hareketini 2 hız kademeli 
şanzımandan almaktadır. Ayrıca hareketini tek hız kademeli kayış 
kasnaktan alan modellerimizde mevcuttur. 

►Fan çapları 60,75,90 cmdir. 

►Tarlanıza musallat olan zararlı haşarelere ve hastalıklara karşı 
kullanılabilir. 

►İstenmeyen bitki ve yabani otların yok edilmesinde kullanılabilir. 

 


