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Direct seed drill is a sowing machine that is used in unprocessed, semi 
processed soil types and  transfers the seed, pulses, feed grains and fer-
tilizer to the seed bed opened by the discs continuously,thanks to the 
helical gears, with the requested quantity and depth with the help of le-
velling system.
 Thanks to its structure, the hopper prevents seed and fertilizer to ac-
cumulate and therefore, an efficient seeding is performed by protecting 
bearing with the dusting system using dry system double bearings on 
the discs and by hydraulic disc penetration setting, which is performed 
optionally.

Direk anıza ekim mibzeri ile işlenmiş, yarı işlenmiş veya işlenmemiş 
topraklarda hububat, bakliyat ve yemlik tohumlar ile gübreyi derece 
sistemi yardımıyla istenilen miktar ve derinlikte helisel oluklu makara-
lar sayesinde kesintisiz olarak disklerin açtığı tohum yatağına bırakan 
kullanımı kolay çekilir tip ekim makineleridir.
 Sandığı yapı itibariyle tohum ve gübrenin birikmesini engelleyen ve bu 
sayede her sandıkta bulunan boşaltma kolları sayesinde temizlenme-
si kolay, tohum ve gübrenin istenilen derinliğe kolayca ekilebilmesini 
sağlayan isteğe bağlı olarak yapılan hidrolik disk batım ayarı ile birlikte 
disklerde çift rulman kullanılarak sağlıklı bir ekim gerçekleştirir. 

ANIZA EKİM MİBZERİ
DIRECT SEED DRILL
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DEM

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

•Direk anıza ekim mibzerinde kullanılan malzemeler imalat aşa-
masına gelmeden her türlü muayeneleri yapılıp test aşamasından 
geçtikten sonra imalata hazırlanmaktadır ve kaliteli malzemeler 
kullanılmaktadır.
•Tasarımı sayesinde ayarları basit ve kullanımı son derece kolay bir 
makinedir.
•Direk anıza ekim mibzeri disk araları 14 cm aralıklı yapılabilmektedir.
•Mibzerin sandık hacimleri sayesinde uzun bir süre ekim yapabilme 
imkanı sağlar.
•Disk batım ayarı, hidrolik piston sayesinde toprak yapısına göre 
gerekli derinlik ayarını yapma imkanını vermektedir.
•Tohum ve gübre sandığına yerleştirilen derece sistemi ile kolay bir 
şekilde tohum ve gübre miktarları ayarlanabilmektedir.
•Gübre sandığındaki elek sayesinde gübre herhangi bir tıkanıklık yap-
madan ve yabancı maddelerin gübre sandığında bulunan makaralara 
ulaşarak zarar vermesini engeller.
•Boşaltma kolları sayesinde sandıklarda tohum ve gübrenin boşaltılıp 
mibzerin kolayca temizlenmesi sağlanmaktadır.
•Helisel oluklu makaralar sayesinde iri taneli ve küçük taneli tohum-
ların kesintisiz bir şekilde toprağa ekilmesi sağlanır.
•Gözlerde bulunan klape ayar sistemi ile iri tohumların( Baklagiller ) 
kırılmadan ekilebilmesini sağlar.

•All the instruments used on Direct seed drill go through various exa-
minations and test processes before manufacturing and only quality 
materials are used in production.
•Thanks to its design, the tines are simple and it is a very easy to operate 
machine.
•Distance between rows on the Direct seed drill can be manufactured in 
14 cm.
•Thanks to the high volume of seeder hoppers, longer sowing period can 
be achieved.
•Disc penetration setting allows necessary depth arrangement according 
to the soil condition, with the help of hydraulic cylinder.
•Seed and fertilizer quantities can be arranged easily with the leveling 
system placed on seed and fertilizer hopper.
•The sieve on the fertilizer hopper prevents foreign materials damage by 
reaching to the rollers on the fertilizer hopper and allows easy transpor-
tation of fertilizer without any blockage.
• Seed and fertilizer on the hopper are discharged by the discharge levers 
and easy cleaning of the drill is achieved.
•Coarse-grained and small grained seeds are planted in the soil continu-
ously with the help of helical sheaves.
•Coarse-graied seeds (Pulses) are planted without breaking with the help 
of valve adjustment system on the sections.
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Özellikler
Specifications

Ekim Arası
Seeding 
Distance

Birim
Unit DEM 16 DEM 18 DEM 20 DEM 22 DEM 24

Bacak Sayısı / Number Of Tines

14 cm

Ad.• Pcs 16 18 20 22 24

(A) Toplam Uzunluk / Total Width cm 520

(B) Toplam Genişliği / Total Height cm 345 354 381 409 438

(C) Toplam Yükseklik / Total Height cm 197

(D) İş Genişliği / Working Width cm 224 252 280 308 336

Tohum Sandığı Hacmi / Seed Case Capacity Lt 390 435 480 525 570

Gübre Sandığı Kapasitesi / Fertilizer Case Capacity Lt 280 314 345 380 412

Tohum Kapasitesi (Buğday) / Seed Capacity (Wheat) Kg 316 352 389 425 462

Gübre Kapasitesi / Fertilizer Capacity Kg 275 307 338 373 404

Bacak Disk Ölçüsü / Dimensions of Sower mm 460 x 6

Lastik Ebadı / Tire Dimension Inch 11,5/80 - 15,3

Ağırlık / Weight Kg 2720 2820 2920 3020 3120

Min. Motor Gücü / Min. Hp Hp 70 - 80 80 -90 90 - 100 100 - 110 110 - 120

Firmamız daha önce haber vermeksizin makineler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Our company has the right to make changes on the machines without prior notice.
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DEM
STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

DEM
OPSİYONEL ÖZELLİKLER / OPTIONAL SPECIFICATIONS

Kapatıcı Teker
Closing Wheel
Diskin açtığı tohum yatağını kapatıcı yaylı 
teker
Springed Seedbed Closing Wheels which is ope-
ned by row opener

Tek diskli Açıcı 
Single Disc Row Opener
 İşlenmiş, yarı işlenmiş ve işlenmemiş topraklarda 7 
derece açı ile basıncı arttırılabilir ekici disk
Sowing Disc with 7 degree angle compression which 
can be increased is used in unprocessed,semi pro-
cessed and processed soils.

Dişli Hareket Tekeri  
Toothed Motion Wheel
Tarla kenarlarını ekmeyi sağlayan, hareketin 
kesilmesini engelleyen dişli hareket tekeri
Providing field edge sowing and due to toothed 
wheel prevents interruption of motion.

Ağırlık Dökümü
Cast iron weight
Sert topraklarda makinenin daha iyi işlev 
yapması için kullanılan ağırlık dökümleri
Cast iron Weight used to have better function on 
hard soil

Disk Batım Ayarı
Disc Penetration Setting
Hidrolik lift üzerinde bulunan ayar sayesinde 
disklerin derinlik ayarı ayarlanırken, Hidrolik 
liftler ile iş ve yol konumuna almada traktör-
den inmeden zahmetsizce alınması sağlanır.
The depth adjustment of discs is arranged by 
the setting on the hydraulic lift and work and 
destination position is taken with the help of 
hydraulic lifts without needing to get off the tra-
ctor.


