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SANCAKTAR Sabit Rotovatör, özellikle tarla, bağ ve bahçelerde, tohum yatağı hazırlama, anız bozma işlerinde 
kullanılan ikincil toprak işleme makinası olup; ayrıca bitki artıkları ve organik gübreyi toprağa karıştırarak, 
toprakta humus artışına yardım eden ve yabancı otları mekanik olarak yok ederek kimyasal ot mücadelesine 
gerek bırakmayan çevre dostu, çok yönlü ve uzun ömürlü bir mkakinadır. Kuyruk milinden gelen hareketin 
bıçaklara dişli sistemi ile aktarılması, zincirli sisteme oranla güç ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Freze 
bıçakları toprak yüzeyine dik yönde temas ederek toprağı parçalar, karıştırır ve ufalar. 
Toprakta gevşek bir ortam oluşturarak su-hava dengesini sağlar. Arka taraftaki sacdan yapılmış koruma 
kapağı sayesinde, fırlayan toprakların tekrar parçalanmasını sağlar ve çevreye zarar vermesini önler. Makinayı 
traktöre bağlamada kullanılan şaft, emniyet tertibatlı olup, taş veya kök sıkışması hallerinde traktörün ya da 
makinanın zarar görmesini önlemektedir. Değişken devirli şanzıman opsiyonu ile 540 devir/dakika ile traktör 
kuyruk milinden alınan hareket şanzıman içerisindeki değiştirilebilir dişliler sayesinde bıçakların dönü hızını 
farklı devirlerde kullanabilmeye olanak sağlar; böylece etkin parçalama ve karıştırma işlemi sağlanır. 
Şanzıman konumu; ortadandır. (Bağ ve bahçelerde kullanım kolaylığı için Opsiyonel; yarı kaçık ve kaçık 
şanzıman seçeneği mevcuttur. ) 
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SANCAKTAR Pnömatik ekim makinası ile mısır, pamuk, ay çiçeği, şeker pancarı, nohut, fasulye, domates 

gibi ürünlere ait tohumlar istenilen sıra üzeri ve sıra arası mesafeye çok düşük ikizleme ve boşluk 

bırakma yüzdesi ile sorunsuzca ekilir. Her türlü araziye uygunluk göstererek hassas ekime ve ekilecek 

ürüne göre farklı tohum diski seçilerek çok amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Dişli kutusu 

kapağının içinde bulunan tablo yardımıyla ekilecek ürüne uygun tohum diski cinsine göre dişli seçimi 

kolayca yapılarak, dişliler vasıtasıyla sıra üzeri mesafe 2,9-41,7 cm arasında ayarlanabilmektedir. 

Yüksek kapasiteli tohum ve gübre sandıkları, ekim ile birlikte gübreleme yapabilmeyi; böylece hem 

zamandan hem de yakıttan tasarruf etmenize olanak tanır. 

Özellikle pamuk, pancar gibi ürünlerin ekiminde ihtiyaç durumunda ilave tohum baskı tekerleği 

opsiyoneldir. 
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Güçlü konstrüksiyonu ile tarlanızda toprak işleme, tohumyatağı hazırlığı, anız bozma gibi birçok işlemde 

rahatlıklakullanılabilecek çok yönlü, hasat sonrası bitki artıklarını toprağa karıştırarak organik gübre ile humus 

artışısağlaması ile de çevre dostu bir ekipmandır. Özel riper ayakları ile toprağı patlatarak, taban taşı 

oluşumunu önler; böylece bitki kök gelişimi ve bitkibeslenmesi için en uygun toprak tekstürünün 

oluşumunusağlar. 

Opsiyonel hafif ve ağır merdanesi sayesinde işlediğitoprağa baskı uygulayarak, toprak tavının 

buharlaşarakuzaklaşmasına engel olur. Zaman ve yakıttan büyüktasarruf sağlar. Değişken devirli şanzımanı 

ile 540, 750ya da 1000 devir/ dak. ile traktör kuyruk milinden alınanhareket, şanzıman içerisindeki 

değiştirilebilir dişliler ilebıçakların dönüş hızını çok sayıda farklı seçenektedeğiştirmeye olanak vererek, etkin 

parçalama vekarıştırma işlemi sağlar. 



Traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanan ve hareketini kuyruk milinden alan 
Biçerbağlar makinası buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi ekinleri biçip, bağlama 
düzeni sayesinde demetleyerek belirli aralıklarla toplu halde tarlaya bırakan; 
oldukça az bakım gerektiren, kullanışlı ve pratik bir makinadır. Traktör hidrolik 
kollarından ayarlanan biçme yüksekliği; arazi engebesine göre bir yay vasıtasıyla 
otomatik olarak seviyesini korur. Makina elemanları ortaya çıkabilecek aşırı 
yüklenmelere karşı emniyet düzeni ile korunur. 
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SANCAKTAR Tarım Makinaları, tarım makinaları sektöründe 32 yılı aşkın bir süreden sonra ülkemiz 

tarımının ihtiyaçlarından yola çıkarak sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ile çevre 

dostu bir makina olarak tasarladığı balya makinalarını SANCAKTAR kalitesi, ayrıcalığı, garanti ve 

güvencesi ile hizmetinize sunmuş bulunmaktadır. Hareketini kuyruk milinden alan ve traktöre çeki oku 

ile bağlanan SANCAKTAR-Balya Makinası, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Fiğ, Korunga, Yonca, Mısır, Sapı 

gibi bitkilerin hasadı sonrasında, tarlada kalan sapları toplayıp saman veya sap olarak presleyip balya 

haline getirmek amacı ile traktör güç gereksinimini asgari düzeye indirilecek şekilde tasarlanmış ideal 

bir makinadır. Makinada kullanılan malzeme kalitesi tarla şartlarında test edilmiş ve ülkemiz arazi 

yapısına uygun olarak seçilmiştir. 

Emsallerinden daha sessiz, sarsıntısız ve hızlı çalışır. Toplayıcı genişliği 146-166 cm olup, toplayıcı 

yükseklik ayarı hidrolik olarak sürücünün kontrolündedir. Böylece hasat sonunda arta kalan çeşitli 

yüksekliklerdeki sapları toplayabilir. Benzersiz tasarımı sayesinde haşbay düzeneği çok verimli çalışır. 

Sağlam yapısı taş ve diğer cisimlerin sıkışmasında oluşabilecek zararı en aza indirilmesini sağlar. 

Bağlama grubunda bulunan fan, toz tutulmasını önlemekte ve bağlama grubunun rahat çalışmasını 

sağlamaktadır. 

Makina arkasında bulunan aydınlatma lambası, gece çalışmalarında fayda sağlamaktadır. Üretmekte 

olduğumuz balya makinaları; 3 ipli haşbaylı geniş tırmıklı, 3 ipli haşbaylı, 3 ipli haşbaysız ve 2 ipli 

haşbaysız olmak üzere farklı model seçenekleri ile hizmetinize sunulmaktadır. 

SANCAKTAR 
SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ 
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 



Hareketini kuyruk milinden alan ve traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanan SANCAKTAR-Dik Bıçaklı Sap Parçalama 

Makinası, toprak yüzeyine dik yönde dönerek çalışan ve merdane üzerine mafsallı olarak bağlanmış dayanıklı bıçakları ile 

buğday, ayçiçeği, pamuk, mısır, çeltik, tütün ve çalılık gibi bitki saplarını, budanmış meyve ağacı dallarını ve bağ çubuklarını 

parçalayarak organik gübre olarak geri dönüşüm sağlayan yandaki kızakları ve arkasındaki merdanesi sayesinde toprak 

yüzeyi engebeli dahi olsa kesme yüksekliği, bıçak dayanımı ve balans hassasiyetini koruyabilen önemli bir ekipmandır. 

Meyve bahçeleri ve bağlarda kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, makinanın traktör hidrolik kollarından kontrole imkan 

tanıyarak kaydırılabilmesini sağlayan S-DSPH (Dik Bıçaklı Hidrolik Sap Parçalama) modeli de üretilmektedir. Hidrolik 

kaydırmalı modelde de sabit modelde olduğu gibi yükseklik ayarı merdaneden yapılmaktadır. 
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Frezeli sıra arası çapa makinası sıraya ekilen ( mısır, pancar, ay çiçeği, pamuk, patates, domates, biber..) gibi bitkilerin 

sıraları arasında var olan yabancı otları bitki kısımlarına zarar vermeden mekanik olarak yok ederek, bitkilerin yeterli 
besin ve suyu topraktan alabilmelerini sağlayan ÇEVRE DOSTU bir makinadır. 
Üniteler şase üzerinde kaydırılarak sıra aralığı ayarlanabilir. İşleme derinliği şaseye monte edilmiş ve yerleri 
değiştirilebilen 2 adet tekerlek ile sağlanır. 
Ünitelerin iş genişliği ürüne ve bitki aralığına bağlı olarak isteğe göre farklı genişliklerde olabilmektedir. 
Opsiyonel; gübre sandığı ve karık açma aparatı sayesinde çapalama işlemi ile birlikte atılan gübre toprak ile birlikte 
homojen bir şekilde karıştırılmış olur ve bu karışım bitkinin köküne doğru yığılarak boğaz doldurma işlemiyle bitki 
gübreden yüksek oranda fayda sağlar. 
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Toprağı devirmeden kabarttığından, organik metaryelin ayrışması çok daha yavaş 

seyretmekte, rutubetli toprak üste çıkarılmamaktadır. Anız ve bitki artıkları 

yüzeyde kaldığından iyi bir örtü tabakası oluşmaktadır. Sağlam ve derin kök 

geliştiren yabancı otlara karşı çok etkili olmaktadır. Kalite kapasite açısından diğer 

aletlerin yetersiz kaldığı ağır topraklarda başarı ile kullanılabilmektedir. Çizel, 

sürme derinliğinde toprağı kabartırken, anız tarla yüzeyinde kaldığından, su ve 

rüzgar erezyonuna karşı iyi bir koruyucu etki sağlamaktadır. Toprak ıslak ve 

rutubetli ise, bu aletin kullanılmasından kaçınılmalıdır. 



SANCAKTARLAR diskli tiller, klasik diskarolara göre toprağı daha etkili bir biçimde 

parçalamakta ve rutubetin kaçmasını önlemektedir. 

Çalışma koşullarında her diskin birbirinden bağımsız olarak iş görmesi sebebiyle 

tarlanın tavsiyesi bozulmamaktadır. 

Merdane ayarı hidrolik piston ile yapılabilmektedir. Ayrıca taşıma konumunda 

merdane grubu ekipmanın üzerine alındığından traktör kollarına uygulanan yük en 

az seviyede olur. 

SANCAKTAR 
SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ 
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 



SANCAKTAR 
SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ 
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

SANCAKTARLAR süper 

kültivatör Tohum yatağı 

hazırlama, tarla yüzeyini 

düzeltme, gübreyi toprağa 

karıştırma, anız işleme, sıra 

arası çapa işlemleri 

yapabilmektedir. 

Yaylı ayaklar ısıl işlemden 

geçmiş, ıslah çeliğinden 

yapılmıştır. Bu sayede çalışma 

koşullarında titreşim özelliğine 

sahiptir. 

Karayolunda rahat 

taşıyabilmek için hidrolik 

silindirler yerleştirilmiştir. 

Önerilen çalışma hızı kumlu, 

hafif topraklarda 12 km/h, 

normal topraklarda 10 km/h, 

ağır ve killi topraklarda 8 km/h 

dir. 
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C 

Sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay 

kullanımları ile çok çeşitli hayvan yemlerini homojen 

bir karışım haline getirmek ve karışımı hayvanlara 

dağıtmak için dizayn edilmiştir. Küçük, orta ve 

büyük çaplı her türlü işletme için uygun kapasitede 

yatay yem karma makinası seçeneğini SANCAKTAR 

kalitesi ve ayrıcalığı ile bulmanız mümkündür.Yatay 

yem karma makinaları, hareketini mafsallı bir mil 

vasıtasıyla traktörden almakta, çeki oku ile traktöre 

bağlanarak taşınmaktadır. Makinanın ön kısmında 

bulunan dişliler vasıtasıyla hareket birbirine ters 

yönde dönecek şekilde helezonlara iletilir.Makina 

sabit durumda iken arka tarafında bulunan kepçe 

ile deposuna doldurulan çeşitli materyal helezonlar 

vasıtasıyla karıştırılır. Ayrıca helezonların üzerinde 

bulunan oldukça çok sayıda bıçaklar yardımıyla aynı 

zamanda parçalama işlemi de yapılır. 

Karıştırılan materyal, hareketini bir hidrolik 

motordan alan paletli bir götürücü vasıtasıyla 

makinanın yan tarafından istenilen miktarda 

hayvan yemliklerine boşaltılır. 


