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اآلالت الزراعية

الزراعة والرثوة الحيوانية وصناعة البذور
والتجارة الخارجية رشكة محدودة



MUZAFFER KAĞITÇIOĞLU
اآلالت الزراعية

جودة عالية، زبائن سعداء
تطوير مستمر

 حنن، كرشكة مظفر اكغتجي ٔاوغلو احملدودة لالٓالت الزراعیة، نقوم ومنذ ٔاكرث من

 70 عامًا بتصنیع آالت زراعیة تتوافق مع قطاع احلبوب يف بدلان. ؤاصبحت االٓالت

 اليت نصنعها من ٔاكرث االٓالت تفضیًال يف هذا القطاع لتنقيهتا العالیة وجودة فرزها

 وخاصة يف معاجلة منتجات القمح والشعري والعدس والبیقة وأالرز واذلرة. ٔاثبتت

 رشكتنا أالمهیة اليت تولهيا للجودة عرب شهادة              ، وشهادة املعهد الرتيك

للمعایري       ، وتقارير الاختبار

 فبإالضافة ٕاىل آالتنا بسعة 1 طن/ساعة واملسـمترين بتصنیعها يف الوقت احلايل، فقد

و4-5 بسعة 2.5  خاص  بشلك  عالیة  بسعة  تعمل  آالت  منتجاتنا  لقامئة  اضافة   مت 

املعمتدة ابلبذور  املهمتني  زابئننا  من  القادمة  الكثرية  الطلبات  عىل  بناًء   طن/ساعة 

من الرتكیة  للزراعة  ٔاعىل  وجودة  ٔافضل  خدمة  لتقدمي  هجودان  نواصل   بشهادات. 

خالل امجلع ما بني خربتنا املمتدة الٔكرث من 70 عامًا وبني النصاحئ القادمة من زابئننا

 ٕان آالتنا اليت یمت اسـتخداهما من قبل مزارعینا املنترشين يف مئات القرى يف تركیا

 واملرخصة من قبل مديرايت الزراعة يف احملافظات واملناطق وغرف الزراعة يه

ٔاكرب خفر ؤامه مرجع لنا

 ملزید من املعلومات وادلمع الفين، يُسعدان دامئًا ٔان نقدم لمك ادلمع عرب اكدران املهين
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MKSY
1000

جهاز انتقاءساعة (ثابت/متحرك طن



cm 380cm 150cm 3201kg 680Hp 3

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(ثابت)املواصفات الفنية

cm 420cm 165cm 3201kg 875Hp 3

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(متحرك)املواصفات الفنية
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جهاز انتقاء 1 طن/ساعة (ثابت/متحرك)
MKSY-1000 جهاز انتقاء من النوع املتحرك MKSB-1000 جهاز انتقاء من النوع الثابت

 هو عبارة عن آلة تُستخدم يف تنقية القمح والشعري والشوفان والجاودر
والعدس والبيقة

 بتألف من أربع وحدات وهي التغذية- التنقية- الفرز- التعقيم
 إنه آلة تقوم بتنقية البذور واملواد الغريبة من املنتج باالستفادة من

 االختالفات يف الديناميكا الهوائية للحبوب وأحجامها، وتفرز املنتجات عىل
شكل ضعيف- وسط- بذور، وتعقم البذور حسب الطلب

 يوجد نوعان اثنان منه، ثابت ومتحرك. من املمكن تشغيله بـتوتر 380 فولت
أو 220 فولت حسب الطلب
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MKSY
2500

2,5
جهاز انتقاءساعة (ثابت/متحرك طن



جهاز انتقاء 2,5 طن/ساعة (ثابت/متحرك)
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MKSY-2500 جهاز انتقاء من النوع املتحرك MKSB-2500 جهاز انتقاء من النوع الثابت

cm 535cm 100cm 3152,5kg 1.050Hp 4,75

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(ثابت)املواصفات الفنية

cm 535cm 162cm 3152,5kg 1.140Hp 5,25

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

(متحرك)املواصفات الفنية

 هو عبارة عن آلة تُستخدم يف تنقية القمح والشعري والشوفان والجاودر
والعدس والبيقة

يتألف من أربع وحدات وهي التغذية- التنقية- الفرز- التعقيم
 إنه آلة تقوم بتنقية البذور واملواد الغريبة من املنتج باالستفادة من

 االختالفات يف الديناميكا الهوائية للحبوب وأحجامها، وتفرز املنتجات عىل
شكل ضعيف- وسط- بذور، وتعقم البذور حسب الطلب

 يوجد نوعان اثنان، ثابت ومتحرك. من املمكن تشغيله بـتوتر 380 فولت أو
220 فولت حسب الطلب

 إن جهاز االنتقاء بسعة 2.5 طن/ساعة مناسب ملزارعينا الراغبني باملنتجات
.ألغراض تجارية، ومناسب للتجار وغرف وتعاونيات الزراعة
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MKS
5000

5
جهاز انتقاءساعة (ثابت/متحرك طن



cm 600cm 190cm 4225kg 2.670Hp 13

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

املواصفات الفنية

هو عبارة عن آلة تُستخدم يف تنقية القمح والشعري والشوفان والجاودر والعدس والبيقة
يتألف من أربع وحدات وهي التغذية- التنقية- الفرز- التعقيم

 إنه آلة تقوم بتنقية البذور واملواد الغريبة من املنتج باالستفادة من االختالفات يف
 الديناميكا الهوائية للحبوب وأحجامها، وتفرز املنتجات عىل شكل ضعيف- وسط-

بذور، وتعقم البذور حسب الطلب
 يتم تصنيع النوع الثابت منه فقط. من املمكن تشغيله بـتوتر 380 فولت أو 220

فولت حسب الطلب
 إن جهاز االنتقاء بسعة 5 طن/ساعة مناسب للذين يعالجون املنتجات ألغراض تجارية،

ومناسب ملصّنعي البذور بشهادة، وغرف وتعاونيات الزراعة وتعاونيات الشمندر

هو عبارة عن آلة تُستخدم يف تنقية القمح
أ أ

جهاز انتقاء 5 طن/ساعة (ثابت/متحرك)
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طن1

MKNF
1000

آلة تنقية
البقوليات



cm 480cm 162cm 3601kg 600kW 3

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

املواصفات الفنية
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آلة تنقية البقوليات 1 طن/ساعة
 هي عبارة عن آلة قمنا بتصنيعها بالتوازي مع الزيادة يف انتاج البقوليات يف

عموم بالدنا بطريقة ستناسب مزارعينا الذين ينتجون بكميات صغرية
 من املمكن استخدام هذه اآللة مع تغيري رسعة الغربلة من أجل منتجات مثل

الحّمص والفاصولياء وفول الصويا والذرة والعدس بشكل خاص
 تتميز اآللة بنظام غربلة مع فرشاة، وبنظام تنقية هوائية قوي، باإلضافة

 إىل خاصية التنقية الحساسة بفضل بكرة التنقية الخاصة املصنوعة من أجل
البقوليات
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MKTS
5000

آلة تنقية وتعقيم الحبوب طن5



آلة تنقية وتعقيم الحبوب 5 طن/ساعة
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m 10m 4,60m 3,505kg 3.000kW 13

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

املواصفات الفنية
 أضفنا هذه اآللة إىل قامئة منتجاتنا بناًء عىل الطلبات الكثرية التي وردتنا من مزارعينا

 وزبائننا املحرتمني, وهي تستخدم يف تنقية وفرز وتعقيم القمح والشعري والشوفان والجاودر
والبيقة والعدس وما شابهها من منتجات الحبوب

 تتميز آلتنا بتنقيتها العالية، وتكلفة تشغيل بالعامل منخفضة واستهالك للطاقة بالحد األدىن،
كام أن لديها القدرة عىل تلبية كافة احتياجات زبائننا الذي يعملون بسعات انتاجية كبرية
 من املمكن استخدام هذه اآللة يف عمليات التنقية الحساسة ملنتجات البقوليات (حّمص،

 فاصولياء، فول الصويا، عدس أحمر-أخرض) بفضل جهاز التنقية األويل ثاليث األحواض املتحرك
املوجود يف الجزء األمامي من اآللة والغرباالت القابلة للتعديل
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m 3,20m 2,60m 3,30*2kg 800kW 8,5

قوة املحركالوزنالسعةاالرتفاعالعرضالطول
طن/ساعة

املواصفات الفنية

MKNF
2000

آلة التنقية والغربلة طن2

 هي آلة تتميز بخاصية التنقية الحساسة، وتستخدم يف
 منشآت البقوليات لتنقية الحّمص والفاصولياء وفول

الصويا والعدس (األحمر واألخرض

 باإلضافة لهذه الخاصية فهي تستخدم كآلة تنقية أولية
للحبوب يف آالت تنقية البذور

 
 تم تصميمها كآلة يستطيع املزارع استخدامها بشكل
عميل وذلك بفضل غرباالتها القابلة للتعديل بسهولة
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