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 شركة أوزكار لآلالت الزراعية التي تحلت بمبدأ أن تكون
 مؤسسة موثوق بها منذ 1982 إلى يومنا هذا، تحافظ على

 جودة اإلنتاج والخدمة بأعلى مستوى حتى يبقى هذا
 المبدأ ثقافة المؤسسة. اهتمامنا برضا العميل المستهدف
  هو أكبر عامل في كوننا شركة لسنوات. وهذا العامل أيضا

 حافز كبير لنا على التطلع إلى األمام بأمل وثقة

ozkartarim.com



02

املحتويات

03

04  V مسلفة قرصية أفست مع مقطورة و عالقة نوع 

06  X مسلفة قرصية ترادفية مع عالقة نوع 

08 املحراث القالب القريص

10  محراث رجل البطة

12 محراث رجل البطة مع اسطوانة

14 اسطوانة صب

16 اسطوانة صب مع عجلة

18 اإلسطوانة

20 اسطوانة مع عجلة

22 الجرافة املساعدة

24 دلو الجرافة مع مكبس

26 جرافة مع مكبس مزدوج قابل للتمديد

28 جرافة مع مكبس مفرد غري قابل للتمديد

30 مجرفة التسوية

32 مجرفة التسوية مع مكبس ذو وجيهن

34 مجرفة التسوية مع مكبس

ozkartarim.comozkartarim.com



V مسلفة قرصية أفست مع مقطورة و عالقة نوع 
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هي آلة معالجة الرتبة تستخدم لتفتيت الكتل الرتابية بعد املحراث و تخلط الرتبة لتجيهز مقعد البذور ،V املسلفة القرصية مع مقطورة و عالقة نوع.

ميكن إجراء األعامل املتنوعة مثل قطع وتجزئة األعشاب الضارة و بقايا النباتات بعد الحصاد، وتكسري الطبقة الجريية V بواسطة مسلفة قرصية أفست مع مقطورة و عالقة نوع.

امليزة األكرث وضوحا يف آالت معالجة الرتبة الثانوية هو إمكانية إستخدامها داخل حدود رطوبة واسعة للرتبة.

الخصائص وحدة القياس AÇD-20 AÇD-24 AÇD-28 AÇD-32 AÇD-36

عدد األقراص  Adet 20 24 28 32 36

قطر القرص  mm 460-510 460-510 460-510 460-510 460-510

عرض العمل  mm 1800 2040 2380 2720 2980

الوزن  Kg 610 650 730 785 915

المسافة بين القراص  mm  170 170 170 170 170

عدد الحماالت  Adet 8 8 8 12 12

الحد األدنى لقوة المحرك HP 50-55 55-60 60-70 75-80    85-90



X TİP ASKILI TANDEM DİSKARO
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 تستخدم يف تجهيز مقعد البذور و مقعد الشتالت يف فالحة الحقل و فالحة الحدائق. تقوم بتفتيت سيقان النبات و مخلفاتها ،X املسلفة القرصية الرتادفية مع عالقة نوع

 املتبقية يف الحقل بعد الحصاد وتخلطها مع الرتبة. تقوم بتفتيت الرتبة و تجزيء الكتل الرتابية املتكونة يف الحقل بعد إستخدام اآلالت مثل املحراث القالب و محراث رجل

 التي تضمن أن يتم أخذ األسمدة العضوية وغري العضوية تحت األرض، وبالتايل تضمن تهوية و نفش الرتبة التي تم قلبها X البطة و مسفلة األسنان. وهي آلة مع عالقة نوع

.و تضمن توازن البيئة املائية والحرارية للرتبة

الخصائص وحدة القياس ATD-24 ATD-28 ATD-32

عدد األقراص Adet 24 28 32

قطر القرص mm 460-510 460-510 460-510

عرض العمل mm 2250 2600 2950

الوزن Kg 650 720 800

المسافة بين القراص mm 175 175 175

عدد الحماالت Adet 8 8 8

الحد األدنى لقوة المحرك HP 60-65 65-70 70-80

X مسلفة قرصية ترادفية مع عالقة نوع
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 املحراث القالب القريص هو آلة معالجة الرتبة من الدرجة الثانية. وهي آلة يتم إدخالها إىل الحقل بعد املحراث ، خاصة إلعداد الحقل لعملية الزرع والذي تم معالجته

بواسطة املحراث.

 

 عملة اإلزدواج تعني تفتيت الكتل الرتابية الناتجة عن املحراث و جعل سطح الحقل مالئم أكثل لعملية الزراعة. املحراث القالب القريص مع ثالثة عالقات و زوج عجالت

    توزان، هو آلة معالجة الرتبة مع عالقة تستخدم يف معالجة الرتبة مثل اإلزدواج والتثليث يف الحقل الذي تم تركه لإلسرتاحة بعد حرث الحقل باملحراث، و تستخدم لتفتيت

األعشاب الضارة املوجودة يف الكروم والحدائق والحقول و تستخدم لتهوية الرتبة.

 الغرض من إستخدام املحراث القالب القريص؛ تجهيز الرتبة لوضع البذور بعد تفتيها بشكل كايف. القضاء عىل األعشاب الضارة يف أساليب زراعة األرض املسرتيحة و حامية

الرطوبة املوجودة يف الرتبة عن طريق منع تبخرها من الرتبة. تفتيت بقايا النباتات املوجودة عىل سطح الرتبة و توفري خلط البقايا العضوية املوجودة يف الطبقة العلوية

للرتبة وخلطها مع الرتبة. كرس طبقة الجري و ترسيع اإلنبات من خالل خلق وضع حرارة أفضل عن طريق ضغط الرتبة جزئيا.

الخصائص وحدة القياس VNV-10 VNV-11 VNV-12 VNV-13 VNV-14

عدد األقراص Adet 10 11 12 13 14

قطر القرص mm 610x5 610x5 610x5 610x5 610x5

المسافة بين القراص cm 22 22 22 22 22

عرض العمل cm 197 219 241 263 285

الوزن Kg 672 700 732 762 792

الحد األدنى لقوة المحرك HP 50-55 60-65 70-75 80-85 90-100

املحراث القالب القريص



ozkartarim.comozkartarim.com10 11

 محراث رجل البطة، يستخدم يف معالجة الرتبة بدون الحاجة إىل املحراث القالب يف الحقل بعد الحصاد. نظًرا لهيكل األرجل، فإنها تكرس الطبقة السفلية للحرث وهي عبارة

 عن آلة معلقة تقوم مبعالجة الرتبة

ذات تكتالت ترابية قليلة يف أشهر الصيف الجافة والتي ال ميكن عملها بواسطة عملية الحرث.

 بواسطة محراث رجل البطة، ميكن أن تتم معالجة الرتبة يف أعامق علية للعمل. وبهذه الطريقة، فإنه يوفر تهوية الرتبة، و سحب املاء إىل القاع من خالل منع وقوف مياه 

 األمطار عىل السطح، ويحافظ عىل

رطوبة الرتبة، ويساعد جذور التباتات لتهبط بشكل مريح إىل القاع من خالل تفتيت الطبقة الصلبة. وبفضل هذا العمل يتم زيادة القدرة اإلنتاجية.

الخصائص وحدة القياس PTM-5 PTM-7 PTM-9 PTM-11

عدد األرجل Adet 5 7 9 11

المركز بين األرجل mm 550 550 550 550

طول الشاسيه mm 1600 2200 2650 3050

الوزن Kg 430 540 650 770

عرض الشاسيه mm 900 900 900 900

mm اإلرتفاع 1480 1480 1480 1480

mm عرض العمل 1200 1750 2300 2850

الحد األدنى لقوة المحرك HP 45-50 65-75 80-85 90-110

محراث رجل البطة
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الخصائص وحدة القياس PTM-5 PTM-7 PTM-9 PTM-11

عدد األرجل Adet 5 7 9 11

المركز بين األرجل mm 550 550 550 550

طول الشاسيه mm 1600 2200 2650 3050

الوزن Kg 430 540 650 770

عرض الشاسيه mm 900 900 900 900

اإلرتفاع mm 1480 1480 1480 1480

عرض العمل mm 1200 1750 2300 2850

الحد األدنى لقوة المحرك HP 45-50 65-75 80-85 90-110

 محراث رجل البطة، يستخدم يف معالجة الرتبة بدون الحاجة إىل املحراث القالب يف الحقل بعد الحصاد. نظًرا لهيكل األرجل، فإنها تكرس الطبقة السفلية للحرث وهي عبارة

عن آلة معلقة تقوم مبعالجة الرتبة ذات تكتالت ترابية قليلة يف أشهر الصيف الجافة والتي ال ميكن عملها بواسطة عملية الحرث.

 بواسطة محراث رجل البطة، ميكن أن تتم معالجة الرتبة يف أعامق علية للعمل. وبهذه الطريقة، فإنه يوفر تهوية الرتبة، و سحب املاء إىل القاع من خالل منع وقوف مياه 

األمطار عىل السطح، ويحافظ عىل رطوبة الرتبة، ويساعد جذور التباتات لتهبط بشكل مريح إىل القاع من خالل تفتيت الطبقة الصلبة. وبفضل هذا العمل يتم زيادة القدرة

اإلنتاجية.

محراث رجل البطة مع اسطوانة
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اإلسطوانات مع عالقة و مقطورة، تستخدم يف قطع األرايض الصغرية. ومهمتها األساسية هي ضغط الرتبة. وتستخدم من أجل تسوية سطح الحقل و تفتيت الكتل الرتابية

التي ال ميكن تفتيها بواسطة آالت معالجة الرتبة.

 ميكن إدخال اإلسطوانات إىل الحقل قبل وبعد الزراعة. يتم إدخالها قبل الزراعة لتقوم بضغط الرتبة من خالل تفتيت الكتل الرتابية يف الحقل املعالج و تجهز الرتبة عن طريق

توفري املوازنة بني الفراغات الهوائية، و تنظيم معدل املاء- الهواء للرتبة و بذلك تجهز وضع جيد للبذور.

 أما عند إدخالها بعد الزراعة، تساعد عىل زيادة عالقة البذور مع الرتبة، و تساعد عىل اإلنبات من خالل تقريب املياه املوجودة يف الطبقات السفلية إىل األعىل حيث املنطقة

املتواجد بها البذور.

الخصائص وحدة القياس MRD-22 MRD-24 MRD-26 MRD-28 MRD-30 MRD-32 MRD-34

عدد الحدافات Adet 22 24 26 28 30 32 34

قطر الحدافة  cm 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40

عرض العمل cm 220 240 280 300 320 340 360

الطول cm 240 260 300 320 340 360 380

اإلرتفاع cm 150 150 150 150 150 150 150

وزن الحدافة بقطر ’34  Kg 495 520 595 630 670 705 740

وزن الحدافة بقطر ’38  Kg 560 595 675 715 760 800 845

وزن الحدافة بقطر ’40 Kg 650 690 775 830 880 930 980

اسطوانة صب
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اإلسطوانات مع عالقة و مقطورة، تستخدم يف قطع األرايض الصغرية. ومهمتها األساسية هي ضغط الرتبة. وتستخدم من أجل تسوية سطح الحقل و تفتيت الكتل الرتابية

التي ال ميكن تفتيها بواسطة آالت معالجة الرتبة.

 ميكن إدخال اإلسطوانات إىل الحقل قبل وبعد الزراعة. يتم إدخالها قبل الزراعة لتقوم بضغط الرتبة من خالل تفتيت الكتل الرتابية يف الحقل املعالج و تجهز الرتبة عن طريق

توفري املوازنة بني الفراغات الهوائية، و تنظيم معدل املاء- الهواء للرتبة و بذلك تجهز وضع جيد للبذور.

 أما عند إدخالها بعد الزراعة، تساعد عىل زيادة عالقة البذور مع الرتبة، و تساعد عىل اإلنبات من خالل تقريب املياه املوجودة يف الطبقات السفلية إىل األعىل حيث املنطقة

املتواجد بها البذور.

الخصائص وحدة القياس MRD-22 MRD-24 MRD-26 MRD-28 MRD-30 MRD-32 MRD-34

عدد الحدافات Adet 22 24 26 28 30 32 34

قطر الحدافة cm 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40 34/38/40

عرض العمل cm 220 240 280 300 320 340 360

الطول cm 240 260 300 320 340 360 380

اإلرتفاع cm 150 150 150 150 150 150 150

وزن الحدافة بقطر ’34 Kg 645 670 745 780 820 855 890

وزن الحدافة بقطر ’38 Kg 710 745 825 865 910 950 995

وزن الحدافة بقطر ’40 Kg 800 840 925 980 1030 1080 1130

اسطوانة صب مع عجلة
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 اإلسطوانات مع عالقة ومقطورة، تستخدم يف قطع األرايض الصغرية. ومهمتها األساسية هي ضغط الرتبة. وتستخدم من أجل تسوية سطح الحقل و تفتيت الكتل الرتابية التي

ال ميكن تفتيها بواسطة آالت معالجة الرتبة.

 ميكن إدخال اإلسطوانات إىل الحقل قبل وبعد الزراعة. يتم إدخالها قبل الزراعة لتقوم بضغط الرتبة من خالل تفتيت الكتل الرتابية يف الحقل املعالج و تجهز الرتبة عن طريق

توفري املوازنة بني الفراغات الهوائية، و تنظيم معدل املاء- الهواء للرتبة و بذلك تجهز وضع جيد للبذور.

 أما عند إدخالها بعد الزراعة، تساعد عىل زيادة عالقة البذور مع الرتبة، و تساعد عىل اإلنبات من خالل تقريب املياه املوجودة يف الطبقات السفلية إىل األعىل حيث املنطقة

املتواجد بها البذور.

الخصائص وحدة القياس SD-300-50 SD-300-60

قطر الحدافة cm 50 60

عرض الضغط cm 300 300

الوزن Kg 470 610

الطول cm 315 315

اإلرتفاع cm 190 200

سماكة الحدافة  mm 8-10 8-10

اسطوانة صب مع عجلة
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اإلسطوانات مع عالقة ومقطورة، تستخدم يف قطع األرايض الصغرية. ومهمتها األساسية هي ضغط الرتبة. وتستخدم من أجل تسوية سطح الحقل و تفتيت الكتل الرتابية التي

ال ميكن تفتيها بواسطة آالت معالجة الرتبةي.

 مكن إدخال اإلسطوانات إىل الحقل قبل وبعد الزراعة. يتم إدخالها قبل الزراعة لتقوم بضغط الرتبة من خالل تفتيت الكتل الرتابية يف الحقل املعالج و تجهز الرتبة عن طريق

توفري املوازنة بني الفراغات الهوائية، و تنظيم معدل املاء- الهواء للرتبة و بذلك تجهز وضع جيد للبذور.

أما عند إدخالها بعد الزراعة، تساعد عىل زيادة عالقة البذور مع الرتبة، و تساعد عىل اإلنبات من خالل تقريب املياه املوجودة يف الطبقات السفلية إىل األعىل حيث املنطقة

املتواجد بها البذور.

الخصائص وحدة القياس SD-300-50 SD-300-60

قطر الحدافة cm 50 60

عرض الضغط cm 300 300

الوزن Kg 470 610

الطول cm 315 315

اإلرتفاع cm 190 200

سماكة الحدافة mm 8-10 8-10

اسطوانة مع عجلة
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جرافاتنا التي يتمكن ربطها عىل شكل 3 عالقات ويتم إنتاجها عىل شكل جرافة خلفية، ميكن إستخدامها لعملية التقشري وأيضا عىل شكل جرافة.

منتجنا الذي يشغل مساحة أقل خلف الجرار باملقارنة مع الجرافات الخلفية األخرى، يوفر إمكانية املناورة السهلة.

بفضل نظام ميزان الدلو يحافظ عىل الوضعية األوىل للدلو حتى يف اقىص اإلرتفاعات.

الخصائص وحدة القياس AST-S AST-M AST-L

دلو الجرافة cm 100-120-150 100-120-150 100-120-150

الوزن Kg 500 520 540

اإلرتفاع cm 175 190 205

العرض cm 150 150 150

أقص حد إلرتفاع الرفع cm 320 400 480

الطول cm 150 150 150

الجرافة املساعدة
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 الجرافة ذات نظام قلب يدوي والتي يتم إنتاجها عىل شكل جرافة  خلفية تقدم للمستخدمني إمكانية التحميل بسعات صغرية و لديها قطع الجرافات البديلة ذات رؤوس

البنجر والقش و تقدم للمستخدمني إمكانية التحميل يف مختلف املجاالت.

الخصائص وحدة القياس BYK-200 BYK-220

طول الهيكل cm 200 220

دلو الجرافة cm 100-120 100-120

الوزن Kg 300 320

اإلرتفاع cm 130 130

العرض cm 100/120 100/120

أقصى حد الرتفاع للقلب cm 300 350

الطول cm 285 300

دلو الجرافة مع مكبس
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 الجرافة ذات نظام قلب يدوي والتي يتم إنتاجها عىل شكل جرافة  خلفية تقدم للمستخدمني إمكانية التحميل بسعات صغرية و لديها قطع الجرافات البديلة ذات رؤوس

البنجر والقش و تقدم للمستخدمني إمكانية التحميل يف مختلف املجاالت.

الخصائص وحدة القياس CPU

دلو الجرافة cm 80

الوزن kg 215

اإلرتفاع cm 130

العرض cm 80

أقص حد إلرتفاع الرفع cm 300

لوطلا cm 240

جرافة مع مكبس مزدوج قابل للتمديد
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 الجرافة ذات نظام قلب يدوي والتي يتم إنتاجها عىل شكل جرافة  خلفية تقدم للمستخدمني إمكانية التحميل بسعات صغرية و لديها قطع الجرافات البديلة ذات رؤوس

البنجر والقش و تقدم للمستخدمني إمكانية التحميل يف مختلف املجاالت.

الخصائص وحدة القياس TPN

دلو الجرافة cm 80

الوزن kg 175

اإلرتفاع cm 130

العرض cm 80

أقص حد إلرتفاع الرفع cm 300

الطول cm 240

جرافة مع مكبس مزدوج قابل للتمديد
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 منتجنا هذا يتم وصله إىل نظام 3 عالقات ويستخدم يف أعامل تسوية الرتبة، عمل طرق الحقل، فتح الطرق املغطاة بالثلوج، تنظيف حظائر الحيوانات و أعامل التسوية

والتعبئة للعديد من األغراض املتنوعة.

الخصائص وحدة القياس KRK-220 KRK-240

عرض العمل cm 220 240

السماكة mm 6-8 6-8

إرتفاع المجرفة cm 55 55

الوزن kg 215 265

القوة HP 35-50 35-50

مجرفة التسوية
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الخصائص وحدة القياس KRK-220 KRK-240

عرض العمل cm 220 240

السماكة mm 6-8 6-8

إرتفاع المجرفة  cm 55 55

الوزن  kg 365 390

القوة  HP 35-50 35-50

 منتجنا هذا يتم وصله إىل نظام 3 عالقات ويستخدم يف أعامل تسوية الرتبة، عمل طرق الحقل، فتح الطرق املغطاة بالثلوج، تنظيف حظائر الحيوانات و أعامل التسوية

والتعبئة للعديد من األغراض املتنوعة.

مجرفة التسوية مع مكبس ذو وجيهن
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 منتجنا هذا يتم وصله إىل نظام 3 عالقات ويستخدم يف أعامل تسوية الرتبة، عمل طرق الحقل، فتح الطرق املغطاة بالثلوج، تنظيف حظائر الحيوانات و أعامل التسوية

والتعبئة للعديد من األغراض املتنوعة.

الخصائص وحدة القياس KRK-220 KRK-240

عرض العمل cm 220 240

السماكة mm 6-8 6-8

إرتفاع المجرفة cm 55 55

الوزن kg 215 265

القوة HP 35-50 35-50

مجرفة التسوية مع مكبس
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