Hard work, easy solution

AĞIR İŞİN ASAN HƏLLİ

HARD WORK, EASY SOLUTION
1995-ci ildə əsası qoyulmuş “YTO Group” Çinin aparıcı kənd təsərrüfatı avadanlığı istehsalçılarından biridir. Şirkət
son 60 il ərzində daxili və xarici bazarı 3 milyon ədəddən çox traktorla təmin etmişdir. “YTO Group” müştəriləri
müxtəlif seriyada traktorlar və kənd təsərrüfatı avadanlıqları ilə təchiz etmək iqtidarındadır.
“YTO Group”un istehsal etdiyi traktorlar dünyanın 100-dən çox ölkəsinə ixrac edilib. İstifadəçilərimizin ehtiyaclarını
təmin etmək üçün Avropanın “E-mark” və dünyanın qabaqcıl təşkilatlarının sertifikatlarını əldə etmişik.
Diler şəbəkələrimiz güclü ehtiyat hissəsi təchizatı sistemi və xidmət mərkəzləri ilə müştərilərimizin daha məhsuldar
olmasına kömək edir, dünyanın hər yerindəki fermerlərin həyat keyfiyyətini artırmaq üçün çalışır.
Azərbaycanda YTO-nun yeganə rəsmi nümayəndəsi Hayat Group MMC şirkətidir.

Ağır İşin Asan Həlli

140 -220 At Gücündə (AG)
Təkərli Traktor

LG 140/150AG Təkərli Traktor
LF 150/220AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
160/220AG Təkərli Traktor

YTO-LG1404 / YTO-LG1504

Köməkçi qaz muftası

Elektrohidravlik PTO idarəsi

Ağır İşin Asan Həlli
4 təkərli ötürücülü 140-150AG seriyası

Yüksək parlaqlıqlı iş işıqları

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

CARRARO brendinə məxsus simmetrik ön aparıcı ox, ortaya quraşdırılmış
transmissiya mili ilə birgə asan və çevik idarəni təmin edir
18F+6R və ya 24F+24R ötürücüsü üçün sinxronizatorun quraşdırılması ilə
sürücü yumşaq və səssiz sürət dəyişimindən həzz alır
140/150AG təkərli traktorları İtalyan texnologiyası əsasında hazırlanmış
transmissiya sistemi ilə istehsal olunur. Xüsusilə, məcburi soyutma və yağlama
sistemləri ağır yük şəraitində belə etibarlı işə təminat verir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə
bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

140 -220AG Təkərli Traktor

140 -220AG Təkərli Traktor

140/150 AG təkərli traktorlar uzun iş müddəti təmin edən 280 litrlik yüksək tutumlu yanacaq çəninə
malikdir. Bundən əlavə, yüksək təkanlı və daxildən soyudulan dizel mühərrik daha az yanacaq sərf
etməklə yanaşı yüksək iş səmərələliyi təmin edir
Tənzimlənə bilən, aktiv çoxyönlü klapanı və 2-3 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində traktorun yaxşı
adaptivliyi var
Daha effektiv çalışması üçün standart olaraq ikili arxa təkərlə təmin edilib. Bundan əlavə, arxa təkər
oxlarının aralıqsız tənzimlənməsi əkin bitkiləri üçün çox sayda cərgə yaratmağa imkan verir
Tam qapalı kabina geniş görüntü bucağına malikdir. Hava isidicisi və soyuducusu, audio sistem və
havadakı tozu təmizləyən sistemi ilə rahat və sağlam iş mühiti yaradır
Hidravlik, nəm, servo əyləc diskləri optimal təhlükəsizlik və etibarlılıq təmin edir
Hidravlik sükan sistemi, hidravlik rul rahatlıqla idarə olunur
Əsas muftaya əlavə edilmiş gücləndirilmiş hava basıncı sayəsində traktor rahat idarə olunur və
sürücünün iş intensivliyi azaldılır

Ağır İşin Asan Həlli
150/220AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor

YTO-LF1504/YTO-LF2204

Multifunksiyalı idarə kabinəsi

Elektronik qoşulmuş
hidravlik asqı filteri

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Model
Ötürücülük
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)
Təkər Bazası
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)
Maksimum Çəkim Gücü (KN)
Təkər Ölçüsü
Təkər Oxları
Mufta Növü
Sürət Ötürücüsü (R/F)
Əyləc Növü
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)
Yük Qaldırma Gücü (KN)
Hidravlik Çıxış Miqdarı
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)
Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

Xarici qaldırıcı aktuatoru
düyməsi

Multifunksiyalı məlumat displeyi

YTO-LF2204

4x4
5225 x 2489 x 2960
5495 x 2997 x 3225
2770
2950
417
392
≥52
≥70
14.9-28/18.4-38 (istəyə bağlı olaraq ikili təkər)
16.9R30/20.8R41 (istəyə bağlı olaraq ikili təkər)
1712-2208/1740-2340 aralıqsız tənzimləmə
1795-2127/1778-2256 aralıqsız tənzimləmə
Elekto-hidravlik idarə olunan nəm mufta
30/25
32/24
16/12
Wet, disck
1.9-36.4/2.2-29.4
2.8-37.1/3.2-22.1
0.4-37.1/0.5-22.1
≥36
≥78
3
4
Arxa tənzimləməli, sərbəst elektro-hidravlik idarə 540/1000
6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı turbo dizel mühərrik
110.3(150)/2200
162(220)/2200

Elektro-Hidravlik PTO İdarəsi

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

4 sürətli, 8 pilləli transmissiya iş səmərələliyini 20-25 % artırır. Maksimum 48 ön və 41 arxa ötürücüsü var və
8 pilləli tam avtomat transmissiya müxtəlif iş tələbatlarına cavab verir. Hərəkət komandaları əyləcsiz, sərbəst
şəkildə yerinə yetirilə bilər
Elektriklə idarə olunan mufta pedal gücünü idarə etmək üçündür; mexaniki idarə edilən əsas mufta ilə birlikdə
sadə iş prinsipi və yüksək komfort təmin edir
Əməliyyatın ağıllı avtomatik idarə texnologiyası, bütöv maşının avtomatik sahə əməliyyatları üçün hərəkət
yaddaşı funksiyasına malikdir və onları rejim seçimi əsasında cəmi bir açarla idarə edir
Sürətlər qutusu, qaz pedalı nəzarəti, hidravlik qaldırma və çıxışı, PTO və ön ötürücü debriyajını özündə
birləşdirən multifunksional əməliyyat platforması ilə əməliyyatlar daha rahat icra olunur. Hidravlik qaldırma-endirmə və PTO-nun daxil olduğu xarici əmliyyatlar platforması sayəsində kənd təsərrüfatlı alətlərinin
traktora qoşulması daha asandır
Elektriklə idarə olunan hava oturacaqları, tənzimlənən çoxölçülü rul, kombinasiya aləti, arxa görüntü güzgüsü,
yüksək performans displeyi və s. ilə rahat sürüş təcrübəsi əldə edəcəksiniz
Adi diaqonal təkərlə bizim traktorların radial təkərinin yerə təmas edən hissəsi 25% artırılıb ki, bu da maksimum dartma gücü təmin edərək iş səmərələliyini 30% artırır
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel
mühərriki ilə təchiz edilib

YTO-LF1504

Çoxyönlü Hidravlik Çıxış

4 təkərli ötürücülü 160-220HP seriyası

48/41
48/41

140/150 HP təkərli traktorlar uzun iş müddəti təmin edən 400 litrlik yüksək tutumlu yanacaq çəninə
malikdir. Bundən əlavə, yüksək təkanlı və daxildən soyudulan dizel mühərrik daha az yanacaq sərf
etməklə yanaşı yüksək iş səmərələliyi təmin edir. İş səmərələliyinin artımını və enerji sərfiyyatının
azalmasını dərhal görə biləcəksiniz
Tənzimlənə bilən aktiv çoxyönlü klapanı və 2-4 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində traktorun yaxşı
adaptivliyi var
Daha effektiv çalışması üçün xüsusi olaraq bu məhsul çeşidi ikili arxa təkərlə təmin edilib. Bundan
əlavə, arxa təkər oxlarının aralıqsız tənzimlənməsi əkin bitkiləri üçün çox sayda cərgə yaratmağa
imkan verir
Tam qapalı kabina geniş görüntü bucağına malikdir. Hava isidicisi və soyuducusu, audio sistem və
havadakı tozu təmizləyən sistemi ilə rahat və sağlam iş mühiti yaradır
Rahat və praktik 160-220HP təkərli traktoru tək açarlı elektro-hiravlik idarəli diferensial kilidlə təmin
olunub
Elektrik və hidravlika ilə idarə olunaraq müstəqil iki sürətli PTO çıxışı idarəni daha rahat edir
Hidravlik, nəm, özü özünü tənzimləyən çoxdiskli əyləc optimal təhlükəsizlik və etibarlılıq təmin edir
Hidravlik sükan sistemi tənzimlənən rulun üzərindəki komandalar vasitəsilə mexaniki idarə oluna bilər
Hava təzyiqi ilə gücləndirilən mufta idarə
MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
mexanizmi yüngül və rahat idarəyə imkan
verir, sürücünün iş intensivliyini azaldır
CARRARO brendinə məxsus simmetrik ön
Model
YTO-1604
aparıcı ox, ortaya quraşdırılmış transmissiya
Ötürücülük
mili ilə birgə asan və çevik idarəni təmin edir
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)
5390 x 2696 x 3450
12F+4R ötürücüsü üçün sinxronizatorun
Təkər Bazası
quraşdırılması ilə sürücü yumşaq və səssiz
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)
459
sürət dəyişimindən həzz alır
Maksimum Çəkim Gücü (KN)
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya)
Təkər Ölçüsü
7115
standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər)
Təkər Oxları
≥55.5
cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib
Mufta Növü
14.9/28-18.4-38
Sürət Ötürücüsü (R/F)
Əyləc Növü
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)
Yük Qaldırma Gücü (KN)
Hidravlik Çıxış Miqdarı
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)
Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

140 -220AG Təkərli Traktor

140 -220AG Təkərli Traktor

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

YTO-1604 / YTO-1804 / YTO-LX2204

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-1804
4x4
5390 x 2696 x 3490
2848

YTO-LX2204
5430 x 2750 x 3130
2928
460

495
6.2±0.2 (5.0±0.2 Təktərəfli əyləc)
7255
7600
≥58.5
≥70
16.9/28-20.8-38
1680-2176/1620-2200
1552-2252/1700-2288
12/4
2.25-29.06/4.25-11.47
2.35-30.39/4.44-11.99
2.00-36.69/4.44-14.48
≥57
≥57
2/4
Arxa tənzimləməli, sərbəst elektro-hidravlik idarə 540/1000
6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı turbo dizel mühərrik
118(160)/2200
132(180)/2200
162(220)/2200

70-130 At Gücündə (AG)
Təkərli Traktor

Ağır İşin Asan Həlli
4 təkər ötürücülü 70-95 AG seriyası
LG 140/150AG Təkərli Traktor
LF 150/220AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
160/220AG Təkərli Traktor

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

YTO-X804

YTO-X900

YTO-X904

4x4

4x2

4x4

YTO-LX950

4350 x 2170 x 2740

4250 x 2090 x 2850

4350 x 2300 x 2765

4360 x 2090 x 2850

4350 x 2100 x 2765

2314

2342

2314

2342

2314

4x2

YTO-LX954
4x4

430

360

440

360

440

3675

3030

3920

3110

3920

7.50-16/14.9-30

11.2-28/13.6-38
1630-1960/1500-2100

1400-1900/1500-2100

13.6-24/16.9-34

7.50-16/14.9-30

13.6-24/16.9-34

1562-2000/1520-2120

1400-1900/1500-2100

1562-2000/1520-2120

12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası
12/4 (istəyə bağlı olaraq 12/12, 24/8)
Nəm disk

1.92-31.72/5-15.01 1.54-25.46/4.02-12.07 1.92-31.72/5-15.01 1.63-26.82/4.23-12.69 1.92-31.72/5-15.01 1.65-27.17/4.28-12.85 2.13-34.85/5.53-16.49 2.17-36.74/5.64-17.39

Yük Qaldırma Gücü (KN)
Mühərrik növü
Hidravlik Çıxış Miqdarı
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

≥ 25.6
4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli
dizel mühərrik

≥ 29 (ikili köməkçi silinder)
4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan,
4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı,
normal atmosferli turbo dizel mühərrik

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu,
daxili hava soyutmalı turbo dizel mühərrik

1-3
Arxa tənzimləməli, sərbəst və sinxronlaşdırılmış: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720, 720/1000

70 -130AG Təkərli Traktor

70 -130AG Təkərli Traktor

Avropa texnologiyası əsasında hazırlanmış transmissiya sistemilə təchiz edilən traktor 12F+4R, 12F+12R və
ya 24F+8R ötürücü mexanizmi ilə təmin edilə bilər. Ötürücü üçün sinxronizator əlavəsi istəyə bağlıdır. O, sürəti
dəyişən zaman parklama baş verməsinin qarşısını alaraq rahat və təhlükəsiz ötürmə təmin edir. 37.5 km/saat
sürət (LX954 standart konfiqurasiyası) imkanına malik yüksək sürətli transmissiya quraşdırılması istəyə bağlıdır
Bizim traktorlarımızda LUK-dan ayrı idarə olunan ikili mufta sistemi var. Yüksək etibarlılıq sürəti dəyişən zaman
da əməliyyatı icra etməyə imkan verir, bununla da iş səmərəliliyi artır
Hidravlik sükan sistemi, hidravlik rul, rahat iş prinsipi
Nəm disk əyləcinə görə təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir
Daha çox fermer alətləri ilə kombinasiyada işləyə bilməsi üçün 90-95HP təkərli traktorlar sinxronlaşdırılmış və
ayrılmış ikiqat sürətli PTO enerji çıxışı ilə hazırlanıb
Tənzimlənə bilən tək və ya ikili aktiv çoxyönlü klapanı və 1-3 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində traktorun
mükəmməl adaptivliyi var
Hava əyləci, torpağa edilən
yüksək hidravlik təsir gücü
MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
və aralıqsız tənzimlənən arxa
təkər oxu mexanizmi traktorun
Model
YTO-X700
YTO-X704
YTO-X800
müxtəlif aqronom tələblərini
Ötürücülük
qarşılaması üçün istəyə bağlı
4x2
4x4
4x2
olaraq təmin edilə bilər
Ümumi Ölçülər (U X E X H)(Mm)
4250 x 2090 x 2850
4250 x 2145 x 2650
4250 x 2090 x 2850
Xoş zahiri görkəmindən başqa
2342
2314
2342
Təkər Bazası
tam qapalı sürücü kabinəsi
360
370
360
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)
havalandırma ilə təchiz edilə
3030
3540
3030
bilər ki, bu da sürücü üçün
Maksimum Çəkim Gücü (KN)
yüksək səviyyəli rahatlıq təmin Təkər Ölçüsü
7.50-16/14.9-30
11.2-24/16.9-30
7.50-16/14.9-30
edir
1400-1900/1500-2100 1569-2005/1500-2100 1400-1900/1500-2100
Təkər Oxları
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına Mufta Növü
(Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər)
Sürət Ötürücüsü (R/F)
cavab verən dizel mühərriki ilə Əyləc Növü
təchiz edilib
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-X1004 / YTO-X1204 ...

4 təkərli ötürücülü 100-130AG seriyası

Çevik qaldırma idarəsi rıçaqı

Fırlanan dartma qarmağı

Doldurulmuş qazlı qoşqu əyləci

İçi tam hamar yuxarı kabina

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

YTO-X1004

YTO-X1204

Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

YTO-X1254

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)
Maksimum Çəkim Gücü (KN)

YTO-X1304

4x4
5010 x 2192 x 3060

5040 x 2380 x 3100

Təkər Bazası

Yüksək/aşağı sürət düyməsi

Yeni ön kapot

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model

YTO-LF804 (A-Y)

YTO-LF804-C

Ötürücülük

450

4910

4850

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)

320

Təkər Oxları

1672-2003/1600-2200

1672-2003/1662-2262

1822-2153/1662-2262

Təkər Ölçüsü

≥26.4
11.2-28/13.6-38

Mufta Növü

12 dyumluq quru ikili hərəkət
muftası

12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası

13 dyumluq quru ikili hərəkət muftası

Təkər Oxları

1630-1960/1500-2100

Sürət Ötürücüsü (R/F)

2.19-29.63/4.72-13.83

Yük Qaldırma Gücü (KN)

≥29

Sürət Həddi (Km/S) (R/F)
Yük Qaldırma Gücü (KN)
Hidravlik Çıxış Miqdarı

Arxa tənzimləməli, sərbəst: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720, 720/1000

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)
Mühərrik növü

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)

6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normalatmosferli dizel mühərrik
73.5(100)/2300

88.2(120)/2300

92(125)/2300

24/12

12/12

1.65-31.51/1.72-28.31

1.96-32.52/1.73-28.70

Əyləc Növü

1-3

Hidravlik Çıxış Miqdarı

≥29.7
13.6-24/16.9-34

Mufta Növü

Sürət Həddi (Km/S) (R/F)

Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

Maksimum Çəkim Gücü (KN)

Nəm disk

Əyləc Növü

Mühərrik növü

95.6(130)/2300

Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

YTO-LF954 (A-Y)

YTO-LF954-C

440

14.9-24/16.9-38

12/4(24/8)

YTO-LF904-C

4400 x 2140 x 2990 (səsboğucunun ucuna kimi)
2314

Təkər Bazası

Təkər Ölçüsü

14.9-26/18.4-38

YTO-LF904 (A-Y)
4x4

Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

470

Sürət Ötürücüsü (R/F)

Hamar döşəməli kabina

LF80-95HP Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
Hər sürət rejimi (Yuxarı-Aşağı) dəyişkəndir, yüksək və aşağı sürət arasında dəyişim etmək üçünmufta pedalını basmadan sürət qutusu rıçaqının üzərindəki düyməyə basmaq lazımdır
Çoxsaylı transmissiya seçimləri, 24F+8R sürətlər qutusu ən yüksək sürətlisidir və bu zaman traktorun sürəti saatda 44.39 kilometrə
çatır
Sürüşkən qol sürəti dəyişmək üçün isifadə edilir; sinxronizator istəyə bağlıdır; arxa təkərlər aralıqsız tənzimlənən təkər strukturu kimi
seçilə bilər
Hidravlik qaldırma sistemi qazma dərinliyi üçün müxtəlif idarə rejimləri ilə təmin edir: güc idarəsi, mövqe idarəsi, güc və mövqenin
qarışıq idarəsi, dəyişkənlik və s. Əməliyyat zamanı yerə hidravlik yüksək təzyiq qüvvəsi tətbiq edilməsi istəyə bağlıdır
Xoş zahiri görkəmindən başqa tam qapalı sürücü kabinəsi havalandırma ilə təchiz edilə bilər ki, bu da sürücü üçün yüksək səviyyəli
rahatlıq təmin edir
LF80-95AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
Transmissiya traktorun irəli və geri hərəkəti üçün tətbiq edilir. Sürmə əməliyyatı rulun altındakı rıçaqı yüngülcə dartmaqla həyata
keçirilir
12F+12R sürətlər qutusu traktorun yüksək səmərəli işini təmin etmək üçün tətbiq edilir
Tam sərbəst PTO mili: müxtəlif əməliyyatların və köməkçi kənd təsərrüfatı alətlərinin tələblərini qarşılamaq üçün 540, 650, 720 və
1000 kimi müxtəlif fırlanma sürətləri var
1 dəst/ 2 dəst/ 3dəst hidravlik çıxış seçimi istəyə bağlıdır və müxtəlif köməkçi alətlərə uyğunlaşa bilməsi üçün sürətli dəyişən
birləşdirici ilə təmin edilib
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

5050 x 2370 x 2890

2688.5
4750

Önə/geriyə hərəkət rıçaqı

LF80-95AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor

70 -130AG Təkərli Traktor

70 -130AG Təkərli Traktor

Model
Ötürücülük

YTO-LF804 / YTO-LF804-C ...

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Məcburi soyutma, məcburi yağlama və ağır yük şəraitində belə etibarlı işə təminat verən etibarlı və dözümlü transmissiya sistemi qabaqcıl İtalyan texnologiyası əsasında hazırlanıb
Sinxronizator sayəsində sürücü yumşaq və səssiz sürət dəyişimindən həzz alır. 100-130HP təkərli traktorları
12F+4R, 24F+8R ilə yaxşı uyğulaşma qabiliyyəti və yüksək iş səmətələliyi göstərir
LUK-dan ayrı idarə mufta yüksək etibarlılıq və dayanaıqlılığa malikdir
Hidravlik rul və diravlik əyləc sistemləri çevik və rahat əməliyyat qabiliyyəti təmin edərək sürücünün iş yükünü azaldır
Hidravlik nəm disk əyləci təhlükəsizlik və etibarlılığın təminatıdır
Ayrılmış PTO mili bir ox atrafında fırlanaraq əkmək, biçmək, toxum səpmək, gübrələmək, düyü üyüdülməsi və s. kimi
müxtəlif ehtiyaclara cavab verə bilir. Xüsusi əməliyyatları icra etmək üçün onun sinxronlaşan PTO funksiyası var
Hidravlik qaldırma sistemi sərbəst yağ xətti strukturu əsasında çalışır. Hidravlika sistemi üçün geri qayıdan yağ
süzgəci cihazı quraşdırılıb. Dəqiq süzgəcləmə sistemin aşağı səviyyədə çirklənməsinə və yüksək etibarlılığa səbəb
olur. O, qazma dərinliyi üçün müxtəlif idarə rejimləri ilə təmin edir: güc idarəsi, mövqe idarəsi, güc və mövqenin qarışıq idarəsi, dəyişkənlik və s. Əməliyyat zamanı yerə hidravlik yüksək təzyiq qüvvəsi tətbiq edilməsi istəyə bağlıdır
Tənzimlənə bilən aktiv çoxyönlü klapanı və 2-3 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində bu fermer avadanlığının yaxşı
adaptivliyi var
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki
ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Ağır İşin Asan Həlli

≥31.35
13.6-24/16.9-34

1748-2000/1620-2120
12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası
24/12
12/12
24/12
Nəm disk

12/12

1.65-31.51/1.72-28.31
1.96-32.52/1.73-28.70
2.17-39.95/2.26-36.17
≥29 (ikili köməkçi silindr)
1~3
Arxa tənzimləməli, sərbəst və sinxronlaşdırılmış: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720, 720/1000

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal
atmosferli və ya turbo dizel mühərrik
58.8(80)/2300

2.18-35.62/2.28-37.06

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli və ya turbo dizel mühərrik
66.2(90)/2300

70(95)/2300

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-LX704F / YTO-LX804F

LX70-80AG 4 təkərli ötürücülü bağ seriyası

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Model

YTO-LF1504

YTO-LF2204

4x4

Ötürücülük
Təkər Bazası

2184

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)

300

Maksimum Çəkim Gücü (KN)
Təkər Ölçüsü

9.5-20/14.9-24

Təkər Oxları

1260/1150

Sürət Ötürücüsü (R/F)

Model

Təkər Ölçüsü

Sürət Həddi (Km/S) (R/F)

≥19.2

Yük Qaldırma Gücü (KN)

Hidravlik Çıxış Miqdarı

2 sets

Hidravlik Çıxış Miqdarı

Arxa tənzimləməli, sərbəst 540/720
4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik
59(80)/2300

4x4
4007 x 2165 x 2952

2342

2342

2542
800

840
3720

3720

3790

4150

≥21

≥22.35

≥23.25

≥29.7

9.50-32/12-38

12.4-48/12.4-48

12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası
12F+4R/12F+12R/24F+8R
Nəm, disk
1.41-22.42/3.6-10.61

1.19-19.61/3.18-9.28

≥21

≥22.5
2/3 sets

Arxa tənzimləməli, sərbəst və sinxronlaşdırılmış: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik

Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

YTO-LX904H

4250 x 2890 x 3160

Əyləc Növü

Nəm, disk

51.5(70)/2300

YTO-LX900H

4x2

Sürət Ötürücüsü (R/F)

1.73-28.5/4.49-13.49

Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

YTO-LX800H

Mufta Növü

Yük Qaldırma Gücü (KN)

Mühərrik növü

2342

Təkər Oxları

Sürət Həddi (Km/S) (R/F)

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)

YTO-LX700H

Ötürücülük

Maksimum Çəkim Gücü (KN)

12F+4R

Əyləc Növü

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)

11 dyumluq quru ikili hərəkət muftası

Mufta Növü

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Təkər Bazası

≥21.6

LX70-90AG 4 təkərli ötürücülü yüksək klirens (hündürlük) seriya

YTO LX70-90AG H növ təkərli traktoru yerdən 840mm-də qədər hündürlüyü ilə cərgələrarası şumlama kimi ferma
işləri üçün multifunksional vasitədir. Müxtəlif ferma işlərində geniş istifadə edilmək üçün o, mükəmməl performansa,
cəlbedici görünüşə, geniş görüntü bucağına və güclü adaptasiyaya malikdir
Avropa texnologiyası əsasında hazırlanmış transmissiya sistemilə təchiz edilən traktor 12F+4R, 12F+12R və ya
24F+8R ötürücü mexanizmi ilə təmin edilə bilər. Ötürücü üçün sinxronizator əlavəsi istəyə bağlıdır. O, sürəti dəyişən
zaman titrəmə baş verməsinin qarşısını alaraq rahat və təhlükəsiz ötürmə təmin edir.
Bizim təkərli traktorunun bir-birindən ayrı idarə edilən iki muftası var ki, onun sayəsində sürəti dəyişən zaman belə
əlavə aləti idarə etmək olur. Yüksək etibarlılığı ilə yanaşı iş səmərəliliyi də müvafiq olaraq çoxdur
Bu traktor hidravlik sükan sisteminə malikdir, onu idarə etmək çox rahatdır
Təhlükəsiz və etibarlı əməliyyatlar üçün hidravlik nəm disk əyləci ilə təchiz edilib
Müxtəlif fermer alətləri ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün ikiqat sürətli PTO mili və 1-3 dəstli hidravlik çoxyönlü
klapanla təchiz edilib
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki
ilə təchiz edilib

Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

4250 x 1500 x 1500

Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

YTO-LX700H / YTO-LX800H

70 -130AG Təkərli Traktor

70 -130AG Təkərli Traktor
MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

4 təkər ötürücülü 70-80AG bağ traktoru öz kompakt strukturu, yüngül çəkisi, kiçik kiçik təkər oxu və ortaya bərkidilmiş qoruyucu tağı ilə xarakterizə olunur
Birləşmiş Krallığın Ricadı texnologiyası ilə hazırlanmış yüksək fırlanma anına malik 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz
edilən bu dördtəkərli traktor güclü həddən artıq yüklənmə qabiliyyəti və aşağı yanacaq istehlakına malikdir
Transmissiya sisteminin əsasında Avropa texnologiyası dayanır. 12F+4R sürətləq qutusunu idarə etmək üçün
sürüşən qoldan istifadə edilir
Dözümlü və etibarlı ön oxun texnologiyası Avropa mənşəlidir
4 təkər ötürücülü bağ traktorunun bir-birindən ayrı idarə edilən iki muftası var ki, onun sayəsində sürəti dəyişən
zaman belə əlavə aləti idarə etmək olur. Yüksək etibarlılığı ilə yanaşı iş səmərəliliyi də müvafiq olaraq çoxdur
Bu traktor hidravlik sükan sisteminə malikdir, onu idarə etmək çox rahatdır
Təhlükəsiz və etibarlı əməliyyatlar üçün hidravlik nəm disk əyləci ilə təchiz edilib
Müxtəlif fermer alətləri ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün ikiqat sürətli PTO mili və iki dəstli hidravlik çoxyönlü
klapanla təchiz edilib
Bu 4 təkər ötürücülü bağ traktoruna üç nöqtəli arxa asqılar quraşdırılıb (II kateqoriya). Çevik bəndləmə (transmissiyanı mühərrikə bağlayan) cihazın quraşdırılması istəyə bağlıdır
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki
ilə təchiz edilib

Ağır İşin Asan Həlli

51.5(70)/2300

59(80)/2300

67.2(91)/2300

40-80AG Təkərli Traktor

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-MF404 / YTO-MF454 / YTO-MF504 ...

MF40-55AG Seriyası

MF40-55AG Seriyası
MK65-80AG Seriyası

Daxilə quraşdırılmış quru
hava filteri

İri tutumlu dizel yanacağı çəni

Məcburi enməli hidravlik çömçə
avadanlığı

Tentli qoruyucu tağ

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

40-80AG Təkərli Traktor

40-80AG Təkərli Traktor

Avropalı tərəfdaşlarla birgə hazırlanmış transmissiya, mexaniki sürətlər qutusu (8+8) ağır şəraitlərdə belə səmərəli iş
prinsipi təmin edir
Su keçirməz ön və arxa körpülər və transmissiyanın digər qovşaqları, üçqat kipləşdirilmiş yastıqlar düyü və su
basmış digər sahələrdə işləmək üçün idealdır
Mufta pedalı mühərrikin qəfil işə düşməsini bloklama özəlliyinə malikdir. Yəni mühərrik öncədən nəzərdə tutulmadan
işə düşərək xoşagəlməz hadisələrə səbəb olmur
Planetar tipli bort ötürücüləri kompakt struktura və uzun xidmət müddətinə malikdir
Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müdəti təmin edir. Yağlı əyləc
soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir
Müxtəlif tipli fermer avadanlıqları ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün traktor ikili PTO mili ilə təchiz edilib
Hamar döşəmə, gücləndiricili ötürücü sistem və əyləclərin idarəsi mexanizmi, sinxronlaşdırılmış sürətlər qutusu
traktorun rahatlığını təmin edir
İstəyə bağlı olaraq quraşdırılan, yaxşı kipləşdirilmiş çərçivə tipli kabin təhlükəsiz və rahat iş üçün idealdır
Traktor müasir və estetik xarici görünüşə, geniş görüntü bucağına və E-Mark sertifikatına malikdir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki
ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model

YTO-MF404

YTO-MF454

YTO-MF504

YTO-MF500

YTO-MF554

4x4

4x4

4x4

4x2

4x4

4x2

3740 x 1645 x 2420

3740 x 1645 x 2420

3910 x 1745 x 2545

3910 x 1745 x 2545

3910 x 1745 x 2565

3910 x 1745 x 2565

Təkər Bazası

1965

1970

1975

1975

2127

2127

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)

270

350

350

400

350

400

Maksimum Çəkim Gücü (KN)

1900

1980

2218

2130

2380

2180

6.00-16/12.4-28
1350-1550/1300-1500

8.3-20/13.6-28
1275/1200-1500

1350-1550/1300-1500

Ötürücülük
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

Təkər Ölçüsü
Təkər Oxları

7.50-16/11.2-28
1250/1200-1500

8.3-20/12.4-28
8.3-20/12.4-28
1275/1200-1500

10 dyumluq quru ikili hərəkət muftası

Mufta Növü
Əyləc Növü
Yük Qaldırma Gücü (KN)

2.48-32.59/2.13-27.92 2.49-32.65/2.13-27.98
≥6.62

≥7.45

Hidravlik Çıxış Miqdarı

11 dyumluq quru ikili hərəkət muftası

2.61-31.06/2.03-26.62
≥8.28

2.72-32.38/2.12-27.75
≥9.09

2

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)

540/1000

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik

Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

6.50-16/13.6-28

8/8
2 diskli, nəm əyləc

Sürət Ötürücüsü (R/F)
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)

YTO-MF550

29.4(40)/2400

33.1(45)/2300

36.8(50)/2200

40.4(55)/2200

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-MK650 / YTO-MK700

MK65-80AG Seriyası

Məcburi enməli hidravlik çömçə
avadanlığı

25-45AG Təkərli Traktor

SG25-35AG Seriyası
ME30-45AG Seriyası
SK35-45AG Seriyası

Arxaya hərəkət rıçaqı

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model

YTO-MK650

YTO-MK700

YTO-MK750

Ötürücülük
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

3965 x 2267 x 2550
2160

420

380

≤3.7 ± 0.3

≤4.8 ± 0.3

6.50-16/14.9-28

7.50-16/14.9-30

1470-1770/1500-1800

11 dyumluq sərbəst, quru ikili hərəkət muftası
12F+12R(optional 16F+16R

Sürət Ötürücüsü (R/F)

Nəm, disk

Əyləc Növü
0.33-39.82/0.27-33.04
≥11.5

≥12.4

034-41.51/0.28-34.40
≥13.2

0.33-39.82/0.27-33.04

≥14.2

≥11.5

034-41.51/0.28-34.40

≥12.4

≥13.2

≥14.2

51.5(70)/2200

55(75)/2200

58.8(80)/2200

2

Hidravlik Çıxış Miqdarı

540/760 və ya 540/1000

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)
Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

YTO-MK804

8.30-24/14.9-30

8.30-24/14.9-28

1400-1700/1500-1800

Mufta Növü

Yük Qaldırma Gücü (KN)

YTO-MK754

2118

Minimum dönmə radiusu
Təkər Oxları

YTO-MK704

3965 x 2267 x 2550

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)

Sürət Həddi (Km/S) (R/F)

YTO-MK654

4x4

Təkər Bazası

Təkər Ölçüsü

YTO-MK800

4x2

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik
47.8(65)/2200

51.5(70)/2200

55(75)/2200

58.8(80)/2200

47.8(65)/2200

25-45AG Təkərli Traktor

40-80AG Təkərli Traktor

65-80HP dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib. Mühərrik gücü stabil effektiv iş prinsipi
təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verir
Transmissiya optimal şəkildə seçilmiş 16F+16R (istəyə uyğun olaraq 12F+12R) sürətlərinə malikdir, traktoru
dayandırmadan sürəti rahat dəyişmək üçün diapazonda sürətləri dəyişən sinxronizatorla komplektləşdirilib
Əsas transmissiya sinxronizator ötürücüsü, köməkçi transmissiya isə sürüşən qol ötürücüsü ilə təchiz edilib
Mufta və əyləc pedalları, sürət ötürücüsü rıçaqı traktorla işləməyin daha rahat olması üçün yan tərəfdə yerləşdirilib
Tam hidravlik sükan çevik sürüş həssaslığı təmin edir
Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müdəti təmin edir. Yağlı əyləc
soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir
Müxtəlif tipli fermer avadanlıqları ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün traktor ikili PTO mili ilə təchiz edilib
İstəyə uyğun olaraq qoruyucu tağ və ya tam bağlı kabin; təkli və ya ikili hidravlik çıxış seçimi
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki
ilə təchiz edilib

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-SG254 / YTO-SG254C ...

SG25-35AG Seriyası

YTO-ME305 / YTO-ME354 ...

Fırlanaraq əkmə

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
YTO-SG254

YTO-SG254C

YTO-SG354

3490 x 1450 x 1535

3490 x 1450 x 1535

315

325
6.50-16/11.2-24

2.07-29.65/2.45-7.84

Yük Qaldırma Gücü (KN)

≥4.14

≥4.96

Hidravlik Çıxış Miqdarı

3660 x 1485 x 2135

3605 x 1485 x 1580

325

325

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)

1745

1745

1705

1830

1830

1775

Minimum dönmə radiusu

235

280

380

280

280

380

≤3.4 ± 0.3

≤3.4 ± 0.3

≤3.2± 0.3

≤3.4 ± 0.3

≤3.4 ± 0.3

≤3.2

7.50-16/11.2-28

Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

Təkər Ölçüsü

1655

1680

1480

1750

1780

1655

Sükan

6.50-16/11.2-24

7.50-16/11.2-28

5.50-16/11.2-28

7.50-16/11.2-28

7.50-16/11.2-28

5.50-16/11.2-28

Əyləc Növü

1200/1100-1400

1200/1100-1400

1100-1400/1100-1400

1200/1100-1400

1200/1100-1400

1100-1400/1100-1400

Mufta Növü

Hidravlik

Sürət Ötürücüsü (R/F)

2.22-32.28/2.69-8.39

2.22-32.28/2.69-8.39

≥5.8

≥6.7

2

9 dyumluq quru ikili hərəkət muftası

Sürət Həddi (Km/S) (R/F)
Yük Qaldırma Gücü (KN)
Hidravlik Çıxış Miqdarı

8/4
2.21-28.93/3.27-9.99

2.25-29.53/3.34-10.20

2.36-30.88/3.27-9.99

2.36-30.88/3.27-9.99

≥5.0

≥5.8

≥6.62

≥7.45

540/720 və ya 540/1000

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)

540/720 və ya 540/1000

PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)
Mühərrik növü

4x2

3660 x 1485 x 2000

9 dyumluq quru ikili hərəkət muftası
2.12-30.28/2.50-8.01

YTO-ME450

4x4

3540 x 1485 1580

8/8

Sürət Həddi (Km/S) (R/F)

YTO-ME454

4x4

3600 x 1485 x 1940

Quru, disk

Sürət Ötürücüsü (R/F)

YTO-ME404

4x2

3575 x 1485 x 1895

6.50-16/11.2-24

8 dyumluq quru ikili hərəkət
muftasısoyudulan,

YTO-ME350

4x4

Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

Hidravlik

Əyləc Növü

YTO-ME354

4x4

3650 x 1600 x 1600

Təkər Oxları

Sükan

YTO-ME304

3650 x 1590 x 1580
≤3.7 ± 0.2

6.00-16/9.50-24

Model
Ötürücülük

Təkər Oxları

Mufta Növü

30-45AG dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib. Mühərrik gücü stabil effektiv iş
prinsipi təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verir
Sürüşkən rıçaq ötürücülü 8F+4R transmissiya çevik iş prinsipi təmin edir
Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müdəti təmin edir.
Yağlı əyləc soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir
Maşının işlək hissələrinin daimi hərəkəti üçün iki fərqli fırlanma sürətinə malik PTO mili nəzərdə tutulur:
540/720 (540E) dövr/dəqiqə və ya 540/1000 dövr dəqiqə
Planetar tipli bort ötürücüləri kompakt struktura və uzun xidmət müddətinə malikdir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel
mühərriki ilə təchiz edilib

YTO-SG354C

4x4

Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)
Təkər Ölçüsü

Güc və mövqe tənzimləməli
qaldırıcı

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Ötürücülük
Təkər Bazası

Rahat kabina

25-45AG Təkərli Traktor

25-45AG Təkərli Traktor

SG35-35AG təkərli traktoru stabil iş prinsipi təmin edən 3 və ya 4 silindrli mühərriklə təchiz edilib
Avropa texnologiyası ilə hazırlanmış 8F+8R sürətlər qutusu daha dözümlüdür
Balka tipli aparıcı ön körpü
SG35-35HP təkərli traktor ikili mufta ilə təchiz edilib, ayrılmış PTO mili iki sürətə malikdir
Mufta və əyləc pedalları, sürət ötürücüsü rıçaqı traktorla işləməyin daha rahat olması üçün yan tərəfdə yerləşdirilib
Hidravlik sükan sistemi iş zamanı daha çevik və rahatdır
Traktor E-Mark sertifikatına malikdir
İstəyə uyğun olaraq arxa təkər oxlarının aralıqsız tənzimlənməsi

Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)

Qapalı ön ox

ME30-45AG Seriyası

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Model

Ağır İşin Asan Həlli

18.4(25)/2350

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik

Mühərrik növü

3/4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik
25.7(35)/2400

Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)

22.1(30)/2350

25.7(35)/2200

29.4(40)/2300

33.1(45)/2300

Ağır İşin Asan Həlli
ME30-45AG kompakt traktor

YTO-ME304 / YTO-ME354 / YTO-ME404 / YTO-ME454

YTO-SK354 / YTO-SK404 ...

Multifunksional kontrol paneli

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model
YTO-ME304 (0.9m)
YTO-ME354 (0.9m)
YTO-ME404 (0.9m)
YTO-ME454 (0.9m)
Ötürücülük				
3545 x 1150 x 1865
3600 x 1150 x 1865
3655 x 1150 x 1865
3710 x 1150 x 1865
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)			
260
260
260
260
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)
1760
1830
Minimum dönmə radiusu		
≤5.0 ±0.3
Təkər Ölçüsü
6.00-16/9.50-24
Təkər Oxları
900/900 (istəyə uyğun olaraq 100-1292 aralıqsız tənzimləmə)
Sükan
Hidravlik
Əyləc Növü
İkili hərəkət
Mufta Növü
Sürət Ötürücüsü (R/F)				
Nəm, disk
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)			
8/4
Yük Qaldırma Gücü (KN)			
1.97-25.72/2.92-8.88
2.18-28.07/3.19-9.69
≥5.0
≥5.80
≥6.62
≥7.45
Hidravlik Çıxış Miqdarı			
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)		
540/720 və ya 540/1000
Mühərrik növü
4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)
22.1(30)/2350
25.7(35)/2200
29.4(40)/2300
33.1(45)/2300
				

Xarici paylayıcı

SK30-45AG seriya

Qoruyucu üzlüklü sükan silindri

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

SK 30-45AG dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib.
Mühərrik gücü stabil effektiv iş prinsipi təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verir
Mühərrikin bütün effektiv rejimlərində bütün növ kənd təsərrüfatı əməliyyatlarını yerinə
yetirmək üçün optimal sürət dərəcələrinə malik 8F+2R transmissiya
Maşının işlək hissələrinin daimi hərəkəti üçün iki fərqli fırlanma sürətinə malik PTO mili
nəzərdə tutulur: 540/720 (540E) dövr/dəqiqə və ya 540/1000 dövr dəqiqə
Hidravlik sistem ayrılmış dupleks nasos strukturu ilə çalışır, hidravlik sükan və qaldırıcı
mexanizm ayrılmış yağ xəttindən istifadə edir ki, bunun sayəsində təhlükəsiz və etibarlı
şəkildə daha güclü qaldırma gücünə və stabil performansa sahib olur
Aralıqsız tənzimlənən arxa təkər oxları müxtəlif coğrafi şəraitlərdə hər cür aqrotexniki
tələbə cavab verə bilir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər)
cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib
MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model
YTO-SK354
YTO-SK404
YTO-SK454
YTO-SK350
YTO-SK400
Ötürücülük				
3480 x 1465 x 1900
3520 x 1465 x 2300
3520 x 1465 x 2300
3600 x 1550 x 1910
3560 x 1490 x 1900
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)			
1698
1745
1835
1720
1720
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)
360
365
260
260
300
Minimum dönmə radiusu		
≤3.7±0.4
≤3.7±0.4
≤3.5±0.4
Təkər Ölçüsü
6.50-16/11.2-24
6.50-16/11.2-24
Təkər Oxları
1190/1100-1300
1200/1100-1300
Sükan
Mexaniki
Hidravlik
Əyləc Növü
Quru disk əyləci
Mufta Növü
Sürət Ötürücüsü (R/F)				
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)			
8/2
2.2-33.52/2.9-13.38
1.91-28.47/2.5-11.57
1.91-28.47/2.5-11.57
2.2-33.52/2.9-13.38
1.91-28.47/2.5-11.57
Yük Qaldırma Gücü (KN)			
Hidravlik Çıxış Miqdarı			
≥4.14
≥4.96
≥5.8
≥4.14
≥4.96
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)		
540/720
Mühərrik növü
4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)
25.7(35)/2400
25.7(35)/2400
29.4(40)/2400
31.1(45)/2400
29.4(40)/2400
				

25-45AG Təkərli Traktor

25-45AG Təkərli Traktor

ME 30-45AG dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib. Mühərrik
gücü stabil effektiv iş prinsipi təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin
mühafizəsinə töhfə verir
Sürüşkən rıçaq ötürücülü 8F+4R transmissiya çevik iş prinsipi təmin edir
Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müdəti
təmin edir. Yağlı əyləc soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir
Maşının işlək hissələrinin daimi hərəkəti üçün iki fərqli fırlanma sürətinə malik PTO mili nəzərdə
tutulur: 540/720 (540E) dövr/dəqiqə və ya 540/1000 dövr dəqiqə
Planetar tipli bort ötürücüləri kompakt struktura və uzun xidmət müddətinə malikdir
Kiçik qabaritli traktor meyvə bağlarında, üzüm sahələrində və istixanalarda işləmək üçün idealdır
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab
verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

Hava əyləci cihazı

Ağır İşin Asan Həlli

60-180AG Tırtıllı Traktor

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-C602 / YTO-C602S / YTO-C702S

C60-70AG seriya
C80-90AG seriya
C100-130AG seriya
C140-180AG seriya

Tək qulplu istiqamət coystiki

İrəli/geri aralıqsız sürət
idarəsi rıçaqı

Pestisid səpilməsi

C60-70AG seriya

Çəltik sahələrində fırlanaraq
işləmək imkanı

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürümə ülgücü ilə birgə)
Minimum əməliyyat kütləsi
Təkər bazası
Təkər oxunun uzunluğu (mm)
Təkər oxunun eni (mm)
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)

YTO-C602

YTO-C602S

YTO-C702S

Şümlama dərinliyini idarə metodu
Yük Qaldırma Gücü (KN)

3760 x 2016 x1680
3700
1100
1600
310
37.2
3 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan,
4 vuruşlu, normal atmosferli
dizel mühərrik
44(60)/2400
8/4
1.81-12.78/2.01-6.05
37/50
540/720
İki diskli, iki hərəkətli
Arxaya bərkidilmiş,
üç nöqtəli asqı (II növ)
Hündürlüyə uyğunlaşan
8

Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm

2016 x 680

1650 x 400

Dozer ülgücünün daxili dərinliyi

260

100

Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)
Sürət Ötürücüsü (R/F)
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)			
PTO milinin gücü
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)
Mufta
Asqı növü

3100 x 1700 x 2600
2020
1150
1439
350(istəyə bağlı) 400
20
4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu
dizel mühərrik
44 (60)/2400

51.5 (70)/2400
3/3
0-9.7/0-9.7

37.5/51

44/60
540/720
İki diskli, iki hərəkətli

Arxaya bərkidilmiş, üç nöqtəli asqı (II növ)
Hündürlüyə uyğunlaşan
8

60-180AG Tırtıllı Traktor

60-180AG Tırtıllı Traktor

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ
Əsas mufta quru və tək disklidir ki, bunun nəticəsində asan və çevik iş imkanı təmin edilir
3 pilləli sürətlər qutusu müxtəlif şəraitlərdə və torpaq örtüklərində işləmək üçün uyğundur; traktor yaxşı dinamikaya və rahat idarəetməyə malikdir
Aparıcı təkərin yuxarıda yerləşməsi və üçbucaq tipli hərəkət sisteminə görə traktor
yüksək klirensə (yerdən hündürlük) malikdir. Bu traktor çəltik sahələrində işləmək üçün
idealdır
Rezin tırtıl üzərindəki hərəkət sistemihər növ ərazidə yüksək keçicilik nümayiş etdirir
Hidravlik yüksək təzyiqli qaldırıcı, II Sinif asqı sisteminə sahibdir; dozer ülgücü istəyə bağlı
seçimdir
Kabina istifadəçinin ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilər
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər)
cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

Ağır İşin Asan Həlli
C80-90AG seriya

Model
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürümə ülgücü ilə birgə)
Minimum əməliyyat kütləsi
Təkər bazası
Təkər oxunun uzunluğu (mm)
Təkər oxunun eni (mm)
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)
Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)
Sürət Ötürücüsü (R/F)
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)			
PTO milinin gücü
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)
Mufta
Asqı növü
Şümlama dərinliyini idarə metodu
Yük Qaldırma Gücü (KN)
Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm
Dozer ülgücünün daxili dərinliyi

YTO-C1002 / YTO-C1202 / YTO-C1302

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

C80-90AG tam qapalı kabina ilə istehsal olunur. İsitmə, soyutma və audio sistem istəyə uyğun olaraq
təchiz edilir. Geniş görüntü bucağından əlavə, istifadəçilər xoş görünüş və rahat idarədən də həzz ala
bilərlər
Optimal keçidlər üçün bu tırtıllı traktorlar üçün rezin tırtıl seçimi də mövcuddur
Hidravlik sükan sistemi sürücünün iş yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır
Daha çox etibarlılıq təmin etmək üçün traktorda ikidayaqlı balka tipli reduktordan istifadə olunur
Arxa körpü etibarlılıq təmin edın yeni transmissiya strukturunun tərkib hissəsidir
Traktor asan idarə olunan mufta sisteminə malik sürətlər qutusu ilə təchiz edilib (4F+2R). Seçilmiş sürət
diapazonları sayəsində o, kənd təsərrüfatı ilə yanaşı sənayedə buldozer kimi də istifadə edilə bilər
Mühərrik ingilis texnologiyası ilə hazırlanıb, yanacğa qənaət edir, yüksək fırlanma anına malikdir və həddən
artıq yükləmənin öhdəsindən gəlir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel
mühərriki ilə təchiz edilib

Optimal şəkildə seçilmiş sürətlərə malik sürət qutusu (6F+2R)
14 dyumluq, quru, iki diskli, nəmləndiricili əsas mufta
Dönmə mexanizminin muftası yeni sürtünmə materialından hazırlaınıb ki, bu da onun ömrünü uzadır. Bundan
əlavə, transmissiyan optimallaşdırılmış strukturu və yağlama sistemi traktorun etibarlılığını artırır və texniki qulluğa
sərf edilən müddəti azaldır
Traktor asan idarə olunur və yüksək keçiciliyə malikdir. İstəyə uyğun olaraq rezin tırtıl quraşdırmaq mümkündür
Böyük süşə damlı bağlı kabina sürücü tərəfdən geniş görüntü bucağına malikdir. İsitmə, soyutma və audio sistem istəyə uyğun olaraq təchiz edilir və bununla da davamlı iş rejimində sürücü üçün maksimum rahatlıq təmin
edir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

YTO-C802

C100-130AG seriya

60-180AG Tırtıllı Traktor

60-180AG Tırtıllı Traktor

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

YTO-C802 / YTO-C902

Ağır İşin Asan Həlli

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

YTO-C902
4870 x 2462 x 2766

6630

6890
1435
1622
390

47.4

49.2

4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel
mühərrik

6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel
mühərrik

58.8(80)/2200

66.2(90)/2200
4/2
3.67-9.03/3.51-5.59

49/67

56/76
750
İki diskli, tək hərəkətli
Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç nöqtəli asqı (II kateqoriya)
Hündürlüyə uyğunlaşan
14
2462 x 850
290

Model
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürümə ülgücü ilə birgə)
Minimum əməliyyat kütləsi
Təkər bazası
Təkər oxunun uzunluğu (mm)
Təkər oxunun eni (mm)
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)
Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)
Sürət Ötürücüsü (R/F)
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)			
PTO milinin gücü
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)
Mufta
Asqı növü
Şümlama dərinliyini idarə metodu
Yük Qaldırma Gücü (KN)
Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm
Dozer ülgücünün daxili dərinliyi

YTO-C1002

YTO-C1202
5367 x 2462 x 2910
7300
1435
1792
390
47.7

6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4
vuruşlu dizel mühərrik

6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, turbo təkanlı dizel mühərrik

73.5(100)/2200

88.2(120)/2200
6/2
3.35-12.41/2.99-5.67

62/84

YTO-C1302

74/100
540/1000
İki diskli, tək hərəkətli
Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç nöqtəli asqı (II kateqoriya)
Hündürlüyə uyğunlaşan
14.6
2462 x 850
330

95.6(130)/2200
3.71-13.90/3.31-6.28
81/110

Ağır İşin Asan Həlli

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Model
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürümə ülgücü ilə birgə)
Minimum əməliyyat kütləsi
Təkər bazası
Təkər oxunun uzunluğu (mm)
Təkər oxunun eni (mm)
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)
Mühərrik növü
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)
Sürət Ötürücüsü (R/F)
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)			
PTO milinin gücü
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)
Mufta
Asqı növü
Şümlama dərinliyini idarə metodu
Yük Qaldırma Gücü (KN)
Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm
Dozer ülgücünün daxili dərinliyi

Elektronik idarə olunan
asqı mexanizmi

nöqtəli asqı (II növ)

asqı (II növ)

Mövqe, güc və qarışıq idarəli
35
/
/

4YZ-6F Özüyeriyən Qarğıdalı Yığan Kombayn
4QZ-10 Yem Yığan Kombayn

Rezin tırtıllı hərəkət mexanizmi

Rezin tırtıllı C1402 traktoru
Traktorun etibarlılığı və idarə təhlükəsizliyi xüsusi keçirici muftaya malik (2+1) x 4 sürətlər qutusu sayəsində
təmin olunur. Bundan əlavə, iri yağ karteri PTO üçün daha çox yağ həcmini çoxaldır
Geniş sürət diapazonu traktoru müxtəlif kənd təsərrüfatı işlərində istifadə etməyə imkan verir
Nəm tipli dönmə muftası istismar zamanı əlavə tənzimləməyə ehtiyac duymur
Ağırlıq mərkəzinin optimal yerləşməsi kənd təsərrüfatı işləri və buldozerin köməyilə yerinə yetirilən işlər
zamanı traktorun məhsuldarlığını artırır
Yüksək keçicilik və sükan rahatlığına görə rezin tırtıl seçimi mövcuddur
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel
mühərriki ilə təchiz edilib
Rezin tırtıllı C1802E traktoru
Tırtıllı taktor Avropa texnologiyası ilə hazırlanmış 180AG dizel mühərriklə təchiz edilib. Bu modelin
üstünlükləri arasında yüksək fırlanma anı və ekoloji təhlükəsizliyi təmin edən aşağı yanacaq sərfiyyatını
göstərmək olar
Asan mufta idrəli qarışıq tipli 12F+4R sürətlər qutusu geniş
sürət diapazonuna malikdir
YTO-C1402
YTO-C1802E
Geniş sürət diapazonu traktoru müxtəlif kənd təsərrüfatı
5344 1835 x 2910
6200 x 2080 x 3250
işlərində istifadə etməyə imkan verir
7400
9500
Amortizatorlar və burulma millərinin birgə işləməsi sayəsində
1435
1580
hərəkət sistemi rəvan və rahat hərəkət təmin edir
1792
1850
Nəm tipli dönmə muftası istismar zamanı əlavə tənzim390
400
ləməyə ehtiyac duymur
47.7
60
Elektro-hidravlik idarə oluna PTO mili traktorun idarə olun6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, turbo təkanlı, interkulerli dizel mühərrik
masını asanlaşdırır
103(140)/2200
132.6(180)/2200
8/4
12/4
Elektriklə idarə olunan hidravlik asqı sistemi mövqe, güc
3.9-13.6/4.44-7.74
4.29-16.45/4.35-6.2
və qarışıq tənzimlənmə imkanları sayəsində istifadə üçün
112/152
87/118
olduqca rahatdır
720/540 (istəyə görə)
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına
İki diskli, tək hərəkətli
İki diskli, tək hərəkətli
(Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə
Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç
Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç nöqtəli
təchiz edilib
Hündürlüyə uyğunlaşan
14.6
2462 x 850
330

4LZ Özüyeriyən Taxıl Yığan Kombayn

Kombayn

60-180AG Tırtıllı Traktor

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Kombayn

YTO-C1402 / YTO-C1802E

C140-180AG seriya

Ağır İşin Asan Həlli
4LZ Özüyeriyən Taxıl Yığan Kombayn

YTO-4LZ-8B / YTO-4LZ-12

YTO-4YZ-6F

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Qarğıdalının yığılması və soyulması üçün nəzərdə tutulmuş kompakt və effektiv kombayn
Bu kombaynda variator sürətlər qutusu və tam ötürücü mexanizm birgə tətbiq olunur ki,
nəticədə yüksək keçicilik, tezlik və konstruksiya etibarlılığı əldə edilir
Kombaynda qarğıdalı çubuqlarını üyüdən məhsuldar və etibarlı sistem quraşdırılıb

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

4YZ-6F

Mühərrik gücü (kVt)

113

Kəsim eni (mm)

2300

YTO-4LZ-12

Cərgəarası ölçü (mm)

350-600

Mühərrik gücü (kVt)

113

191

Bunkerin həcmi (m³)

2

Kəsim eni (mm)

3000

5490

Yerdən hündürlük (mm)

300

Minimal dönmə radiusu (mm)

6600

8

12

Bunkerin həcmi (m³)

2.2

4.8

İtki əmsalı (%)

Yerdən hündürlük (mm)

280

482

İş sürəti (km/saat)

Minimal dönmə radiusu (mm)

7780

/

Buğda ≤ 1.2

Buğda ≤ 1.2, düyü ≤ 3.0

1.7-8.2

1.05-4.9

İtki əmsalı (%)
İş sürəti (km/saat)

Torpaq şumlamaq üçün enlik (mm)

≤4
1.55-6.00
2000

Kombayn

Kombayn

YTO-4LZ-8B

Məhsuldarlıq (kq/san)

4YZ-6F Özüyeriyən Qarğıdalı Yığan Kombayn

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Kombayn yüksək keçicilik və dayanıqlıq təmin edəcn tam ötürücü sistem və baraban əyləclərlə təchiz edilib
Kombaynın güclü mühərriki, böyük həcmli bunkeri var
Hərəkət sistemi üçün HST hidorstatistik çəkim mexnizmi tətbiq olunur, hərəkət istiqamətinin idarəsi cəmi bir rıçaqla təmin edilir. Havanın üst hissədən daxil olduğu radiatorda
böyüdülmüş qoruyucu üzlük var ki, bunun sayəsində istilik ötürülməsi və tozdan qorunma
daha yaxşı təmin edilir
Müxtəlif məhsulların xırmanı və məhsul yetişkinliyi mərhələləri üçün ələyin bucaqları tənzimlənə bilir və nəticədə yığım

Model

Ağır İşin Asan Həlli

Ağır İşin Asan Həlli

YTO-4QZ-10

4QZ-10 Yem Yığan Kombayn

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ
Başlıq əsas kəsici ilə (buğda yığanla eyni) təchiz edilib, hansı ki, onu almaq və dəyişmək
çox asandır. Yem, saman və digər taxılların toplanması kimi müxtəlif məqsədlər üçün istəyə
uyğun olaraq müxtəlif başlıqlar mövcuddur
Hərəkət üçün hidrostatik ötürücü sistemi, idarəermə üçün elektrohidravlik idarə sistemi
tətbiq olunur
İş şəraitini maksimum rahatlaşdırmaü üçün kombayn iritutumlu və geniş görüntü bucağına
malik yeni kabina ilə təchiz edilib

Yenilənmiş kənd təsərrüfatı alətləri

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ
Model

YTO-4LZ-8B
199

Kəsim eni (mm)

3000

Üyütmə kütləsinin ölçüsü (mm)
Yerdə qalan küləşin hündürlüyü (mm)
Yükləmə bucağı (dərəcə)
Yükləmə hündürlüyü (mm)
Məhsuldarlıq (hektar/saat)
``

15, 20, 30
≤150
12O
4850
0.7-1.5

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

Kombayn

Mühərrik gücü (kVt)

Ağır İşin Asan Həlli

Ağır İşin Asan Həlli

Kənd təsərrüfatı və tikinti aqreqatları

Ön yükləyici və arxa ekskavator

MİŞARLI XƏNDƏK QAZAN

ÖN YÜKLƏYİCİ

Texniki parametləri:
Model

120-600

Xəndəyin dərinliyi (mm)

0-2200

İş sürəti (metr/saat)
Tövsiyə olunan traktor gücü (at gücü)

TZ02D

TZ03D

TZ06D

TZ08D

TZ10D

TZ12D

15-25

20-40

30-55

TZ04D

40-60

50-75

70-100

90-130

Qoşulmanın dayaq nöqtəsinə qədər maksimal qaldırma hündürlüyü

mm

2350

2552

2740

3010

3400

3710

3970

Yükü boşaltma hündürlüyü

mm

1730

1840

2100

2370

2480

2720

3000

Çömçənin eni

mm

1250

1250

1400

1400

1600

1700

2000

Çömçənin tutumu

m³

0.18

0.18

0.2

0.22

0.43

0.46

0.6

Nominal yük qaldırma gücü

kq

200

200

300

400

600

800

1000

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

ARXA EKSKAVATOR

DİSKVARİ XƏNDƏK QAZAN
Texniki parametləri:
Model
Xəndəyin eni (mm)
Xəndəyin dərinliyi (mm)
İş sürəti (metr/saat)
Tövsiyə olunan traktor gücü (at gücü)

Model
LW5
LW6
LW6E
LW7
LW7E
LW8
LW8E
LW10
LW10E
LW12

hündürlüyü (mm)

C çömçəsinin
maksimum qalxma
hündürlüyü(mm)

D çömçəsinin
maksimum qalxma
hündürlüyü (mm)

Yerdən hündürlük
(mm)

Yanakı yerdəyişmə
(mm)

Çömçənin eni (mm)

Çömçənin tutumu
(m³)

Çəki

1530

2600

2300

450

340

0.025

2000

1860

2970

2700

450

340

0.03

30-50

2400

2050

3210

3140

450

380

0.04

45-90

2800

2380

3460

3600

500

420

0.05

70-120

3200

2650

3770

3920

500

500

0.07

100-140

3655

3627

5040

4510

700

0
0
760
0
760
0
1000
0
1200
0

575

0.13

360
550
600
560
620
630
700
800
1000
1500

Maksimal yük boşaltma

15-25

Maksimal qazma
dərinliyi (mm)
1650

20-35

Traktorun gücü

50-200
YTO73.5-162/100-220

HCKP-60

100-250
0-800
100-300
36-97/49-132

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

blok
at gücü

Yükləyici modeli
Traktorun gücü

HCK-60

Xəndəyin eni (mm)

Ağır İşin Asan Həlli

Əkin texnikası

Əkin texnikası

1S-250 DƏRİN KƏSİCİ KOTAN

1L 340/350/440/450 SERİYA ŞUM KOTANI
Məhsulun özəllikləri:

Bu kotanların çərçivəsi üçün yüksək dayanıqlı düzbucaqlı
borudan hazırlanmış sərt konstruksiya tətbiq edilir və
təhlükəsizlik cihazları quraşdırılır
Kotanın dayağı, bıçağı və digər vacib hissələri xüsusi
termo emaldan keçmiş lehimli poladdan hazırlanıb
Müxtəlif markalı traktorlarda istifadə oluna bilər

Texniki parametləri:

Xarakteristikası:

Model

1L-340

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

1L-350

55-73/75-100

Şumlama dərinliyi (sm)

73-88/100-120

1L-440
73-88/100-120

88-117/120-160

20-35

20-40

20-35

20-40

105-135

135-150

140-175

225-250

Kotanın hündürlüyü (sm)

75

80

75

80

Əlavə kotanın olub-olmaması

xeyr

bəli

xeyr

bəli

Şumlama eni (sm)

1050

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

96-132/130-180

Toplama üsulu

Üç nöqtəli, kateqoriya 2-3

Kəsici bıçaqlarının sayı

5

Cərgə aralığı (sm)

50(tənimlənən)

Şumlama eni (sm)

250

İş sürəti (km/saat)

8-12

Torpağı boşaltma dərinliyi (sm)

30-45 (hidrosilindrlə tənzimlənir)

Texniki parametləri:

Texniki parametləri:
Model
Tövsiyə olunan traktor gücü
(kVt/at gücü)

1LF-330

1LF-430

1LF-440

1LF-445

1LF-545

Model

44-59/60-80

59-88/80-120

Maksimal şumlama dərinliyi (sm)

30

30

35

40

40

Tənzimlənən şumlama eni (sm)

Y25, 30, 35

Y25, 30, 35

Y35, 40, 45

Y40, 45, 50

Y40, 45, 50

75-105

100-140

140-180

160-200

200-250

xeyr

xeyr

bəli

bəli

bəli

İş sürəti (km/saat)

75

75

80

80

80

Məhsuldarlıq (hektar/saat)

Şumlama eni
Ön kotan bıçağı
Kotanın hündürlüyü (sm)

bərk

bərk

bərk

Çəki (kq)

Model
Şumlama eni (sm)
Diskin diametri (mm)
Şumlama dərinliyi (sm)
Çəki (kq)

1LY-325
250 x 98 x126

bərk/cizgili
bərk/cizgili
(sifarişçinin
(sifarişçinin
istəyi əsasında istəyi əsasında
tədarük edilir) tədarük edilir)

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

1LY-525
367 x152 x125

1GQN-125D

1GQN-150D

1GQN-160D

1GQN-200G

1GQN-230GG

1GQN-250GG

22-29/30-40

15-26/20-35

22-37/30-50

29-44/40-60

51-70/70-95

59-74/80-100

66-81/90-110

253

275

320

315

503

543

568

0.25-0.70

0.32-0.80

0.35-0.88

12-16

PTO milinin sürəti (d/dəq)

Xarakteristikası:

1LY-625
385 x 175 x 137

75

100

125

150

660/710

660/710

660/710

660/710

22-30

22-30

22-30

22-30

442

566

650

747

0.15-0.4

0.2-0.52

0.25-0.63

0.3-0.75

250 x 98 x126

51-66/70-90

66-88/90-120

88-103/120-140

Aqreqatlama metodu
Məhsuldarlıq (hek/saat)

1LY-425
313 x 145 x125

1GQN-140

Emal etmə dərinliyi

Texniki parametləri:
Qabaritləri (UxExH) (sm)

Parametr

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

96-118/130-160 118-147/160-200 147-191/200-260

1LY-325/425/525/625 DİSKVARİ KOTAN

Sahələrin çoxillik otlardan sonra şumlanması, xam və mürəkkəb texniki tərkibə
malik bataqlıq torpaqların şumlanması üçün
nəzərdə tutulub
Kotanın karkası yüksək dayanıqlıq və az
çəki ilə xarakterizə olunan optimal üsulla
dizayn edilib
Kotan diskinin əyri üstlüyü təmizləmə və
dərinləşdirmə üçün çox əlverişlidir

1S-250 Dərin Kəsici Kotan

1GQN SERİYA FIRLANAN TORPAQ EMALI VƏ ƏKİN KULTİVATORU

Kotan səthinin strukturu

Məhsulun özəllikləri:

Model
Çəki (kq)

Üçnöqtəli , 2-3 kateqoriya

Deformasiyaya davamlı və uzun ömürlü bütöv qaynaq
olunmuş möhkəm karkas
Kənar predmetlərdən rahat təmizlənmək üçün çıxarılabilən maska, konstruksiyanın möhkəmliyini artırmaq üçün
qalınlaşdırılmış böyür plitə ilə təchiz edilib
Bıçaqların dəyişdirilməsi prosesinin iş yükünü və texniki
qulluğa ayrılan vaxtı azalmaq üçün çıxarıla bilən bıçaq valı
ilə təchiz edilib
Düyü sahələrində işləyə bilməsi üçün üçqat üzlənmiş
yastıqlarla təchiz edilib

540/720
2-5
0.2-0.49

0.17-0.44

0.21-0.52

0.22-0.56

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

Qabaqcıl texnologiyalar əsasında yüksək
keyfiyyətli lehimli polad və idxal edilmiş hidravlik
elementlərdən hazırlanmışdır
Sifarişçinin istəyi əsasında ön kotan bıçaqları,
kəsici disklər və s. ilə təchiz edilə bilər
Təhlükəsizlik cihazları quraşdırılıb, yüksək
məhsuldarlıq və yüksək keyfiyyətdə torpaq
şumlamaq göstəricilərinə sahibdir

Texniki parametləri:

Bütöv qaynaq olunmuş karkas və dayanıqlı çərçivə
Kəsiçinin dayağı təkmə polad ərintisindən hazırlanıb,
dayağın ucuna bıçaq bərkidilir
Kəsicinin forması torpağa yükləmək üçün çox uyğundur,
traktor üçün heç bir əlavə yük yaratmır
Kəsicinin arxasında dişli val quraşdırılır
Bu avadanlıq torpağın şumlanması və boşaldılması üçün
nəzərdə tutulub. O, torpağın səthini bərabər səviyyədə
saxlayaraq havanın ona asanlıqla daxil olması üçün ideal
şərait yaradır

1L-450

1LF-340/350/440/445/545 SERİYA FIRLANAN KOTAN
Məhsulun özəllikləri:

Ağır İşin Asan Həlli

Ağır İşin Asan Həlli

Ağır İşin Asan Həlli

Toxum səpmək üçün texnika

Torpağı əkinə hazırlamaq üçün texnika

1BZ SERİYA DİSK DIRMIQ

2BMF-7/14 TOXUM SƏPƏN (TORPAĞI SƏPİN ÜÇÜN HAZIRLAMAĞA EHTİYAC OLMADAN)
Xarakteristikası:
Dırmıq torpaq qatının 20 sm dərinliyə qədər
boşaldılması, otların təmizlənməsi, məhsul
artığının xırdalanması və torpaqda yumşaq
səth qatının yaradılması üçün nəzərdə
tutulub
Avadanlıq qoşqu tiplidir. İşlək hissələri avadanlığın çərçivəsində sıra ilə düzülmüş
kəsici sferik disklər. Hər bir disk fərdi dayaq
üzərində quraşdırılıb, vertikal meyllidir,
dəlmə bucağı tənzimlənəndir

Texniki parametləri:

Xarakteristikası:
Parametr

Model

1BZ-2.2

1BZ-2.5

1BZ-3.0

1BZ-3.5

1BZ-4.0

80-100

80-100

90-120

100-130

150-180

Çəki (kq)

1500

1620

1740

2100

2950

Şumlama eni (sm)

2.2

2.5

3.0

3.5

4.0

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

<20

Torpağı boşaltma dərinliyi (sm)
Toplama üsulu

qoşqu əlaqəsi

Disklər arası məsafə (mm)

230

235

270
(ön və arxa)23°

Maksimal quraşdırma bucağı

>160

Daşıma Sahəsi

1GZMN-350D5V5 KOMPLEKS KULTİVATOR

Eyni zamanda küləş təmizləmə, şumlama və
şırımlama əməliyyatlarını yerinə yetirir
Yüksək keyfiyyətli kompleks emal (yeratlı
əməliyyat texnologiyası) sayəsində torpağın
əkinə hazırlanmasına çəkilən xərcləri azaldır

Xarakteristikası:

1GZMN-350D5V5 Kompleks Kultivator

Model

Müxtəlif məhsullar üçün uyğundur. Toxum səpmə,
gübrələmə və başqa əməliyyatları eyni anda
bitirərək səmərəliliyi artırır
Yüksək tutumlu çənlər toxum və gübrə əlavə edən
zaman maşının təkrar-təkrar söndürülməsinin qa-

1878

Çəki (kq)

96-132/130-180

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

Üç nöqtəli, kateqoriya 2-3

Traktora qoşulma vasitəsi
PTO mili dövr sürəti (d/dəq)

1000

Şumlama eni (sm)

3.5

Torpaq emalı dərinliyi (sm)

≥13

İş sürəti (km/saat)

3-8

rşısını alır, bununla da iş səmərələliyini artırır
İki diskli şırım açan az müqavimət gücü, yüksək
dayanıqlılığı və uzun ömürlülüyü ilə xarakterizə
olunur
Asan tənzimlənən və təmir olunan mişar mexanizmi

1.25-2.5

1JH-165Q/180/200 SAMAN ÇÖPÜ TOPLAYAN MAŞIN

Saman toplayan maşın kənd təsərrüfatı sahəsində
müxtəlif saman çöplərinin (buğda, arpa, soya və s.)
və digər bitki qalıqlarının toplanması üçün istifadə
olunur. Düz bıçaqlar və kiçik havalandırma kanallı
bıçaq önlükləri keyfiyyətliə toplanır və xırdalanır.
Kütlə ölçən sayəsində xırdalanmış kütlənin bərabər
səviyyədə hesablanması və paylanması təmin edilir
Bıçaq milinin möhkəm dinamik balanslaşdırması
sayəsində xırdalama prosesi davamlı baş verir və
maşında titrəmə olmur
Xırdalanmış kütləni torpaqla qarışdırmaq üçün əlavə
olaraq iki və ya üç bıçaqlı ağızlıq quraşdırmaq olar

Buğda

Cərgələr arası məsafə (sm)
Əkim arası məsafə (sm)

Gübrələyici

Enli 20+ nazik 12

32

14
5-30

7
10-60

Cərgələrin sayı
Akr başına toxum səpmə dərəcəsi (kq)
Şumlama dərinliyi (sm)
Toxum səpmə dərinliyi (sm)
Gübrələmə dərinliyi (sm)
İş sürəti (km/saat)
İşləmə enliyi (sm)
İş səmərələliyi (hm²/saat)
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

Qağıdalı (Soya paxlası) toxumunun
səpilmə dəqiqliyi
Cərgələr arası məsafə 64; əkim
arası məsafə 11 14 17 20 23 27
30 34
4
1.5-3.5

8-12
3-5
Toxumun yan aşağı hissəsindən 3-5
2-5
224
0.45-1.12
66-88/90-120

2B(F)X GÜBRƏLƏMƏ FUNKSİYALI TOXUM SƏPƏN

Texniki parametləri:

Məhsuldarlıq (hektar/saat)

Xarakteristikası:

2BMF-7/14
Model

Texniki parametləri:
Model

2BX-18

2BXF-18

2BX-24

2BXF-24

Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (sm)

270

270

360

360

Toxum səpmə dərinliyi (sm)

4-8

4-8

4-8

4-8

Toxum çəninin tutumu (l)

286

203

600

410

Gübrə çəninin tutumu (l)

Mövcut deil

226

Mövcut deil

430

4-10

4-10

4-10

4-10

1.08-1.62

1.08-1.62

1.44-2.16

1.44-2.16

40-60/54-82

40-60/54-82

55-74/75-100

55-74/75-100

İş sürəti (km/saat)
Məhsuldarlıq (hektar/saat)
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

2CM KARTOF ƏKƏN
Texniki parametləri:

Texniki parametləri:
Model

1JH-165Q

1JH-180

1JH-200

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

44-52/60-70

52-59/70-80

66-73/90-100

Avadanlığın çəkisi (kq)

510

550

590

Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (sm)

165

180

200

Xarakteristikası:
Yüngül və kompakt
Cərgələr arası məsafənin, yerləşmə dərinliyinin
və cərgələrdəki toxumlar arası məsafənin asan
tənzimlənməsi sayəsində avadanlıq ənənəvi, o
cümlədən regional aqrotexniki tələblərə rahatlıqla
cavab verir

Model
Avadanlığın çəkisi (kq)

2CM-1

2CM-2

2CM-2A

180

200

380

Cərgələr arası məsafə (sm)

/

50-80

50-100

Cərgələrdəki məsafə (sm)

18-35

18-35

18-35

Toxum çəninin tutumu (L)

240

240 x 2

240 x 2

Toplanan saman çöpünün hündürlüyü (sm)

≤8

Gübrə çəninin tutumu (L)

80

80

80 x 2

Maksimal xırdalanmış kütlə ölçüsü

≤10

Məhsuldarlıq (hektar/saat)

0.2-0.3

0.4-0.6

0.6-1.2

İş sürəti (km/saat)

2-5

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

15-20/20-27

18-25/24-34

38-70/52-95

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

Xarakteristikası:

Texniki parametləri:

Quru sahələrdə torpağı rütubətini effektiv qoruyan,
öncədən şumlama ehtiyacı olmadan toxum səpən
maşın
Dərin və effektiv mərkəzləşdirilmiş gübrələmə
Küləş basdırılması və bitki əkilməsi üçün nəm
torpaq
Toxum və toxum dibində saman çöpü qalmır,
toxumun sağ qalmaq dərəcəsi yüksək olur
Təkrar toxum və gübrə əlavəsini azaldan iritutumlu
gübrə çəni
Yüksək gücə malik və aşınmaya daha davamlı
patentləşdirilmiş ülgüc

Ağır İşin Asan Həlli

Bitkiyə qulluq üçün texnika

Gübrələmə texnikası

MDS SERİYA GÜBRƏ PAYLAYICI

9G SERİYA OTBİÇƏN
Xarakteristikası:

Xarakteristikası:

Texniki parametləri:

1600 litrdən 1800 litrə kimi tutum
10-24 metr maksimal en kəsiyi boyunca yumşaq (boş)
gübrə hissəciklərinin səpilməsi

Model

MDS11.1

MDS12.1

Üçnöqtəli bərkitmə ilə hazırlanan, PTO
mexanizmli, az titrəməli, deformasiyaya
davamlı otbiçən

MDS19.1

10-18, X formalı diskdən istifadə zamanı 20-24

Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m)

Üzüm və meyvə bağlarında, istixanalarda, o cümlədən
böyük taxıl sahələrində işləməyə imkan verən rahat və
sadə paylama mexanizmi

Yerdə saxladığı otun minimal hündürlüyü

5-6

5-6

5-6

140

190

Qoşulma üsulu

104

101

Mexaniki, hidravlik və ya
elektrik

Mexaniki, hidravlik və ya
elektrik

1000

1200

Bunkerin eni (sm)

140

Minimal yüklənmə hündürlüyü (sm)

92
Mexaniki və ya hidravlik

Avadanlığın çəkisi (kq)

Qarışdırma üsulu

Geriyə qayıdan su ilə qarışdırma

PTO mili fırlanma sürəti (d/dəq)

540

Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m)

21

Çiləyici qolunun maksimal hündürlüyü (m)

1.2

Çiləyici qolunun minimal hündürlüyü (m)

0.5

İş sürəti (km/saat)

6-12

Model

7CX özü boşaldan qoşqu

11-13/15-18

13-18/18-25

18-22/25-30

140

180

200

Texniki parametləri:
Model

TSWR-11

Vahid
kq
mm
mm
mm
mm
mm

°
at gücü

7CX-2
2000
4000 x 1800 x 1300
3
1.5
300
3000 x 1800 x 500
10.00-75/23 növ - arxadan, soldan, sağdan
45
pnevmatik əyləc
30-60
arxada
hidravlik

TSWR-13

Dırmıq tikanlarının yerdəki en kəsiyi (mm)

7000

7400

Dırmıqlanmış topanın eni (mm)

1500

1500

Dırmıq diskinin diametri (mm)

1450

1450

59-74/80-100

66-88/90-120

1301

1350

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü
Avadanlığın çəkisi (kq)

Xarakteristikası:

7C seriya qoşqu

Dırmıq tikanları yay poladından hazırlanıb
ki, bu da onları uzunömürlü edir

59-132/80-180

Qoşqular

Yükgötürmə (ton)

Hidravlik idarə olunan, enli, qoşqu tipli
dırmıq

1350

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

Üç nöqtəli asqı

TSWR SERIYA SMAN DIRMIĞI

3WPQ-2000 Qoşqu Tipli Qollu Çiləyici

Çəki (kq)

Üç nöqtəli asqı

PRESSLƏYİCİ
Xarakteristikası:
Yüksək məhsuldarlığa malik, enli pressləyici müxtəlif növ yem və samanın presslənməsi üçün nəzərdə tutulub
Daşınma və saxlanma rahatlığı üçün
presslənmiş tayların ölçüsü tənzimlənir
Avtomatik və davamlı pressləmə prosesi
məhsuldarlığı artırır

Model
Tayın ölçüsü (ExH) (mm)
Tayın uzunluğu (mm)
Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m
PTO milinin dövr sayı (d/dəq)
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü
Presləyicinin çəkisi
İş sürəti (km/saat)

THB2060

THB3060

320 x 420

360 x 480

300-1000
1450
540
26-37/35-50
1050
4-10

300-1200
1800
540
37-59/50-80
1500
4-15

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

Yenilənmiş kənd
təsərrüfatı alətləri

Model

Üç nöqtəli asqı

Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü

Xarakteristikası:

Yükün çəkisi
Ümumi ölçüləri
Döşəmənin qalınlığı
Divarın qalınlığı
Yerdən hündürlük
Platformanın ölçüsü
Təkərlər
Yük boşaltma növü
Platformanın qalxma bucağı
Əyləc
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü
Qoşulma
İdarə üsulu

9G-2.1

1800

Maksimal tutum (L)

3WPQ-2000 QOŞQU TİPLİ QOLLU ÇİLƏYİCİ

Model

9G-1.8

2.1

900

Bitkiyə qulluq üçün texnika

Məhsulun adı

9G-1.4

1.8

800

Böyük tutum, qənaətcil və bərabər çiləmə bir dolumla
böyük bir sahədə iş görməyi təmin edir
Avadanlığın avtomatik tarazlanması qolların taraz
saxlanması üçün nəzərdə tutulub, qolların avtonom
tipli asqıları iş zamanı çiləyici mexanizmin zədələnməsinin qarşısını alır, qolların yerləşməsinin tənzimlənən
hündürlüyü kimyəvilərin dəqiq çilənməsinə və onların
qənaətlə istifadəsinə hesablanıb
Təkərlərin oxu müxtəlif məhsulların emalı üçün tənzimlənə bilər, qolların qalxması, enməsi və iş vəziyyətinə
gətirilməsi tam avtomatikdir, çiləyicilər arasındakı
məsafə tənzimlənəndir

Model

1.4

600

Xarakteristikası:

Texniki parametləri:

Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m)

Əsas tutum (L)

Gübrə dozatorlarının idarəsi

Tutqaclı qoşqu

Ağır İşin Asan Həlli

