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GENEL ÖZELLİKLER GENERAL SPECIFICATIONS
Pnomatik ekim makinesi sıra üzerine ekim yapılması gereken her tür-
lü tohumu  (pancar, mısır, ayçiçeği, pamuk, soğan, kavun, karpuz, yer 
fıstığı vb) hassas bir şekilde sıra arası ve istenen ölçüde sıra üstü me-
safesinde ekilmesini sağlayan bir makinedir.

Ekici ünitelerin diskli tip olması sayesinde anızlı tarlalarda ekimi ko-
layca yapılabilmesini sağlar. Diskli pnomatik mibzerlerin ünite önle-
rine parçalayıcı bağlayarak işlenmiş yada yarı işlenmiş tarlalarda da 
çalışması sağlanmıştır.

Pnomatik ekim makinesi 4’lü, 5’li, 6’lı ve 8’li olarak imal edilmektedir. 
isteğe bağlı gübre teşkilatı makineye plastik olarak takılabilir. Gübre 
sandıkları “ V “ şeklinde ve elekli olup ekim sonrası kolay temizleme 
için gübre boşaltma mevcuttur. 

Pnomatik ekim makinasında bulunan hareket tekerlerinden aldığı ha-
reketi, sıra üstü mesafesini kolay bir şekilde ayarlama imkanı sağlayan 
şanzımandan ekim ünitelerine şaft yardımıyla iletildiğinden hassas bir 
ekim sağlanır.

Bu özellikleri sayesinde her türlü toprak şartlarında ekim yapabilme ve 
eşit derinliğe tohum ve gübreyi atma imkanı sağlar.   

Pneumatic seeder is a machine that allows row spacing and 
over row sowing of all kinds of seeds (beet, corn, sunflower, cot-
ton, onion, sweet melon, watermelon, groundnut etc) which 
need to be sowed over row, with the desired quantity sensitively.

Since the seeder units are disc type, planting can be per-
fomed easily on stubbly fields. Pneumatic seeders with 
disc can also be operated on fully or semi cultivated fields. 

Pneumatic seeder is produced as 4, 5, 6 and 8 units. Upon request, ferti-
lizer unit can be attached on the machine as  plastic. Fertilizer tanks are 
in “V” shape, have sieves and fertilizer discharge levers for easy cleaning 
after sowing.

Pneumatic seeder provides a sensitive sowing since it transfers the mo-
tion activity generated by the wheels, to the seeder units with the help of 
shaft allowing easy adjustment of over row distance.

Thanks to these specifications, it allows sowing on all kinds of soil condi-
tions and dropping fertilizer and seed into the equal depth.     

HAVALI MİBZER (DİSKLİ)
PNEUMATIC SEEDER (DISC SHARED)



33info@ozduman.com



34 www.ozduman.com

HVMD

HVMD-K

HVMD
MODELLER • MODELS



35info@ozduman.com

HVMD-TW

HVMD-T


