


Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası
Fırtına 2019 B
2-3 adet zeytin çırpıcı çalıştırabilen 2019 B özel hava kompresörü sayesinde zeytin hasadında yüksek 
hasat kapasitesi ve performans sağlar. Uzun yıllar kullanım için tasarlanmış olması yedek parça ve 
servis gereksinimi en az olan zeytin hasat makinasıdır. Yüksek kalitedeki malzeme ve işçilik ile üretilen 
havalı sistemler, değiştirilebilen başlıkları sayesinde’ de demirbaş makinalardır. 

ÇALIŞTIRABİLDİĞİ EKİPMANLAR *
Zeytin çırpıcı: 3 Adet
Makas: 5 adet
Testere: 1 adet

*Aynı anda her ürünün toplam adedidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kompresör basıncı: 12 bar
Kompresör kapasitesi: 580 lt/dak
Güç ayarı: Var 0-12 bar
Hava tankı: 35 lt
Motor: 200 cc 6.5 hp Honda / Dizel motor seçenekleri
Hava hortum uzunluğu: 20 mt std /200 mt opsiyonel



Ef-19 Havalı
Sistem Zeytin Çırpıcı
Patentli çırpıcı kanatları sayesinde yüksek tonajlı zeytin hasat kapasitesine sahiptir. 
Budanmamış sık dallarda dahi özel hava pistonu sayesinde güçlü bir çalışma 
performansı vardır. Pnömatik sistemlerin yapısı gereği hava pistonu hava keçeleri ile 
çalışmaktadır. Bu sistem sayesinde yedek parça maliyeti en alt seviyededir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma basıncı: 6 - 10 bar
Hava tüketimi: 175 lt/dak
Çalışma hız ayarı: 150 / 1300 devir/dak
Çalışma mesafesi: Kompresörden 200 mt uzaklık

SRK 
Alüminyum Gövde 
Teleskopik ve 
Sabit Sırıklar
Zeytin çırpıcı ve budama makası sırıkları 0.50 cm  den  6 mt’ 
ye kadar sabit ve teleskopik olarak üretilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma basıncı: 12 bar
Boy seçenekleri: 0.50 / 6 mt
Bağlantılar ve sırıklar: Komple Alüminyum



Dekantör kapasitesi: 500 kg / saat zeytin  
Helezon  hareketi:  Şanzıman
Hamur pompası: 500 kg /saat 
Hamur karıştırıcı: 500 kg 
Zeytin kırıcı: Çekiç tip

Kendi zeytinini kendisi sıkmak isteyen zeytincilerin ve butik üretim yapmak isteyenlerin 
yüksek verim almaları için tasarlanmıştır.  Hasat edilen zeytin istenen özellikte aynı 
gün sıkımı yapılır . Gerek verim, gerek yağ kalitesi olarak ekonomik kazancı ile zeytin 
çiftliklerinin gözde demirbaş makinasıdır.

Çiftlik  500 
Ekolojik sistem mini kontini

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekolojik çalışmasından dolayı sıkım esnasında dekantöre su verilmez, temiz su sarfiyatı ve karasu sorunu yoktur. Susuz sıkım yapma özelliği sayesinde 
zeytinyağı su ile temas etmez ve istenilen doğallıkta zeytinyağı elde edilmesini sağlar. İsteğe göre çekirdeksiz sıkım, soğuk sıkım, azotlu malaksör  gibi 
özellikler sisteme dahil edilebilir.

Çiftlik Tipi Ekolojik Sistem Zeytinyağı Makineleri

Dekantör kapasitesine uygun hamur pompası, hamur karıştırıcı (malaksör), 
kırıcı, zeytin besleme ve diğer parçaların tamamı 304 kalite paslanmaz 
çelikten imal edilmektedir.



Dekantör kapasitesi: 750 kg / saat zeytin  
Helezon  hareketi: Şanzıman
Hamur pompası: 750 kg /saat 
Hamur karıştırıcı: 750 kg 
Zeytin kırıcı: Çekiç tip  

Çiftlik  750
Ekolojik sistem mini kontini
Büyük ve orta ölçekli zeytincilerin ve butik üretim yapmak isteyenlerin yüksek verim almaları için tasarlanmıştır. 
Hasat edilen zeytin istenen özellikte aynı gün sıkımı yapılır . Gerek verim, gerek yağ kalitesi olarak ekonomik 
kazancı ile zeytin çiftliklerinin gözde demirbaş makinasıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dekantör kapasitesine uygun hamur pompası, 
hamur karıştırıcı (malaksör), kırıcı, zeytin besleme 
ve diğer parçaların tamamı 304 kalite paslanmaz 
çelikten imal edilmektedir.



Traktöre monte gövde 
ve anadal sarsıcı
VMA model gövde ve anadal sarsıcı makinalarımız radyo kontrollü kumandası sayesinde ağaç içerisinden 
dahi operatöre rahat çalışma imkanı sağlar. Ağaçlara uygulanan sarsma zamanı ve kuvveti istenilen düzeyde 
ayarlanabilir. 4 noktadan çok yönlü hareket kabiliyeti sayesinde ağaç içerisinde çalışma kabiliyeti oldukça 
yüksektir. VMA büyük ölçekli zeytin, kayısı, ceviz ve tüm meyve bahçeleri için uygundur.

Meyve Hasat Makinası      

TEKNİK ÖZELLİKLER
Bom uzunluğu: 480cm / 680cm
Makina ağırlığı: 1300 kg
Sarsıcı kafa ağırlığı: 160 kg
Kafa ağız açıklığı: 35 cm
Bom hareketi: 180º
Ağaçtaki vibrasyon süresi: 3-10 sn
Güç isteği: 70 hp kuyruk mili gücü



Saldıray 8019 / 6019 /4019
Traktöre monte havalı sistem
Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası

ÇALIŞTIRABİLDİĞİ EKİPMANLAR *
Zeytin çırpıcı: 8 Adet
Makas: 20 adet
Testere: 4 adet
*Aynı anda her ürünün toplam adedidir.

8 adet zeytin çırpıcıyı çalıştırabilen 8019  büyük ölçekli zeytinciler için profesyonel grup sistemlerdir. 6019 ve 
4019 serileride 4’lü ve 6’lı çalışmaya uygundur. Tüm havalı sistemlerimizde olduğu gibi yıllar içerisinde çırpıcı 
başlıkları yeni modeller ile değiştirilebilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kompresör basıncı: 12 bar
Kompresör kapasitesi: 1750 lt/dak
Güç ayarı: Var 0-12 bar
Hava tankı: 35 lt
Güç kaynağı: Traktör kuyruk mili
Hava hortum uzunluğu: 20 mt std  / 200 mt opsiyonel
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Budamacı-19
Havalı Budama Makası

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağırlık : 0.5 kg
Gövde: Alüminyum
Kesme çapı: 35 mm
Çalışma basıncı: 8 bar
Hava tüketimi: 50 lt/dak
Çalışma mesafesi: Kompresörden 200 mt uzaklık
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T a r ı m  M a k i n e l e r i

Zeytin, elma, şeftali gibi tüm meyve ağaçlarındaki 
budama işlerinde, makas ağzında 450 Kg bir güç ile 
hızlı ve düzgün bir kesim elde edilir. Budama işlerin-
de 1/5’e kadar zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. 

Sırık üstü ve el tipi 

Ekolojik Sistem Pirina ve
Zeytinyağı Dekantörleri
20 - 100 Ton / Gün Kapasiteli 
Dekantörler 


