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کارآفرینی و تولید ملی احداث گردید. اولین محصول  ک در سال 1375 هجری شمسی در زمینی به مساحت 10000 متر مربع با هدف  شرکت ماشین سازی دقایق ارا

کمیت  وکیفیت محصوالت خود افزود.  که در آن زمان بسیار مورد استقبال واقع شد. از آن زمان به بعد شرکت دقایق هر ساله بر  کتور بود  کابین ترا تولیدی شرکت 

کشــاورزی، دامپــروری،  انــواع ماشــین آالت، ادوات و تجهیــزات  تولیــد  نــام آشــناترین شــرکت هــا در  از  بــه عنــوان یکــی  ایــن شــرکت مفتخــر اســت  امــروزه  و 

و همچنیــن صــادرات محصوالتــش  کشــور  فعــال در سرتاســر  فــروش  عاملیــت   200 از  بیــش  بــا داشــتن   و  و ســاختمانی شــناخته شــده  راهســازی، صنعتــی 

ــردارد. ــان ب ــزد من ــی از ای ــا مددجوی ــتریان ب ــت مش ــس رضای ــب ح ــی و جل ــتغال زای ــی، اش ــی مل ــت خودکفای ــی را درجه گام بزرگ ــته  ــایه توانس ــورهای همس کش ــه  ب

معرفی شرکت
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M A S H I N  S A Z I  D A G H A Y E G H  A R A K
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کتــوری بکهــو لــــــــــــــودر ترا

کتــــــــــــــــور    تــــــرا کابیــــــــــــــن 

کتــــــــــــــــور    بیــل عقــب  تـــــــرا

کتــــــــــــــــور    بیــل جلــــــو تـــــــرا

ک صـــــاف کـــــــن خـــــــــــــــــــا

کــــــــاره  کــت چهــــــــــــــــــار  با

ــوری کتــــــــــــــ ک ترا ــرا لیفتــــ

کــن متــــــــــــه چالــــــــــــــــــــــه 

کــن کــت سنــــگ جمــع  با

کن ماشــین سنــــگ جمــع 

کتــــــــــــــور    تریلــــــــــــــــی  تـــــــرا

گیــــــــر مــــــــــــدور علوفــــــــــه 

گیــــــــــر درب دار علوفــــــــــــه 

کـــــت سیلـــــــــــو تــــــــــراش با

ماشین سیلــــــــــو تــــــــــراش

ادوات و تجهیزات کشاورزی  و دامپروری
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Agricultural and
 Animal husbandry tools

 And Equipment
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بکهو لودر تراکتوری

کامل شوید !!! با صرف هزینه ناچیز صاحب یک بکهو لودر 

مزایــا:

قیمت فوق العاده مناسب نسبت به سایر ماشین آالت مشابه

کتور بهره وری و قدرت مانور بیشتر به دلیل استفاده از ترا

در دو نوع 4 سیلندر و 6 سیلندر فرگوسن 

کتورهای داخلی و خارجی بجای فرگوسن )سفارشی( قابلیت جایگزینی انواع ترا

کاربرد های مختلف کت های بیل جلو و عقب برای  امکان تعویض با

دارای شیر دو دسته جو استیک

کتور کشابی در عرض ترا حرکت 

زاویه چرخش 180 درجه فرمان

قفل ایمنی در زمان حرکت

دارای پمپ 9 پیستون

گردان دارای صندلی 

Backhoe Loader
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Backhoe Loader
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کابیــــن تراکتـــــور   

کیفیتـــــی جهانــــی  تولیـــــد ایرانـــــی با 

مزایــا:

طراحی منحصر بفرد و چشم نواز

کار تحت هر شرایط محیطی زاویه دید استاندارد برای 

گرمایش   مجهز به بروزترین فناوری در سیستم سرمایش و 

کابین گرد وغبار به داخل  کمترین میزان انتقال صدا و 

کابین کمترین ضریب انتقال ضربه و ارتعاش به داخل 

سبکی در عین استحکام و امنیت باال

رنگ پلی اورتان
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Tractor Cab
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بیل عقب تراکتـــور   

فراتـــــــر  از انتظـــــــار

مزایــا:

کابین کامل بیل از داخل  کنترل  توانایی 

گردان مجهز به صندلی 

چرخش 180 درجه بیل

کشویی )جهت حرکت عرضی( در دو مدل ثابت و 

کانال بغل دیوار با دقت فوق العاده باال توانایی حفر 

کت بیل استاندارد با قابلیت نصب پیکور دارای 3 مدل با

کامل توسط شاسی بیل  تحمل فشار 

کثر دسترسی عمقی و طولی حدا

دارای شیر دو دسته جو استیک
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BT-250 مشخصات فنی مدل

کت 400 میلیمترعرض با

کت 50 لیترظرفیت با

کثر فاصله افقی ناخنک تا بوم 3120 میلیمترحدا

کاری ناخنک تا بوم کثر فاصله  2375 میلیمترحدا

کثر عمق حفاری 2500 میلیمترحدا

کاری کثر ارتفاع  2700 میلیمترحدا

کثر ارتفاع بارگیری 2060 میلیمترحدا

کت 160 درجهزاویه چرخش با

180 درجهزاویه چرخش بوم

590 میلیمترارتفاع پین بوم

BT-280 مشخصات فنی مدل

کت 400 میلیمترعرض با

کت 50 لیترظرفیت با

کثر فاصله افقی ناخنک تا بوم 3574 میلیمترحدا

کاری ناخنک تا بوم کثر فاصله  2607 میلیمترحدا

کثر عمق حفاری 2800 میلیمترحدا

کاری کثر ارتفاع  3190 میلیمترحدا

کثر ارتفاع بارگیری 2522 میلیمترحدا

کت 160 درجهزاویه چرخش با

180 درجهزاویه چرخش بوم

590 میلیمترارتفاع پین بوم

Tractor Backhoe Loader



12

بیل جلوی تراکتـــــور   

 مشخصات فنی بیل 4 جک

کثر ظرفیت بارگیری 1200 کیلوگرمحدا

کت 400-500 لیترحجم با

720 کیلوگرموزن دستگاه

کت 1500-1800 میلیمترعرض با

کاری کثر ارتفاع  3900 میلیمترحدا

حاصل سال ها تجربه اینک در اختیار شماست!!!

مزایــا:

در انواع چهار جک و سه جک

کت بیل دارای سیستم تعویض سریع با

استفاده از شیلنگ ها و اتصاالت استاندارد

باالترین ارتفاع دسترسی بیل

بوم یکپارچه

رنگ پلی اورتان

نصب سریع و آسان

کتورها با ایجاد تغییرات جزیی قابلیت انتقال بیل و انواع دیگر ترا

 مشخصات فنی بیل 3 جک

کثر ظرفیت بارگیری 1000 کیلوگرمحدا

کت 390-470 لیترحجم با

650 کیلوگرموزن دستگاه

کت 1500-1800 میلیمترعرض با

6 عددتعداد ناخن

Tractor Front Loader
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خـاک صاف کن

کاربــــــــــــــــــردی کم هزینــــــــه و 

مزایــا:

کتورهای ایرانی و خارجی قابلیت نصب بر روی انواع ترا

امکان تغییر زاویه 30 درجه ای به طرفین

دارای تیغه های ضد سایش و مستحکم

امکان سفارشی سازی ابعاد

Grader
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باکت چهــار کاره

کاره کت چند  صرفه جویی در زمان و هزینه با استفاده از با

مزایــا:

کندمان و جابجایی انجام عملیات 

گیرش اجسام

تسطیح 

تخلیه سریع بار در ارتفاع

توانایی برداشت حجم باالی بار 

گریدری تیغه های هاردوکس 

مشخصات فنی

2100 میلی مترعرض تیغه

کت 800 لیترحجم با

2 عددتعداد جک

6 عددتعداد ناخن

4 in 1 Bucket
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لیفتراک تراکتــوری

ک تمام عیار شوید. کردن یک آپشن صاحب یک ماشین لیفترا فقط با اضافه 

مزایــا:

کامل کارایی  هزینه بسیار اندک، در اختیار داشتن 

تیغه های استاندارد قابل تنظیم

کتور و اطرافیان داشتن محافظ برای جلوگیری از ریختن محموله بر روی راننده ترا

کردن چنگک و انبر برای حمل و نقل بهتر قابلیت اضافه 

کتور توان و قدرت باالی حمل بار به دلیل استفاده از ترا

قابلیت نصب ساید شیفت

مشخصات فنی

کتیغه ها استاندارد لیفترا

1200 میلی مترطول تیغه ها

120 میلی متربیشترین عرض

40 میلی مترضخامت تیغه ها

گرموزن 210 کیلو 

Tractor Forklift
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مته چالــــــه کن

تلفیق تجـــــــربه و دانش روز دنیــــــا 

مزایــا:

قابلیت حفر چاله در هر شرایط اقلیمی

ک  کندمان و بیرون آوردن خا انجام همزمان عملیات 

کارایی مورد نظر گاردانی مطابق  در دو نوع هیدرومکانیکی و 

مته قابل تعویض از جنس فوالد بادوام

گاردان )مناسب برای عملیات درختکاری( گریبکس و یک  گاردان )مناسب برای تیرهای برق سیمانی( یک  گریبکس دو  در دو نوع دو 

رنگ پلی اورتان

 مشخصات فنی

25 سانتی مترحداقل قطر حفره 

کثر قطر حفره  100 سانتی مترحدا

کثر عمق حفاری 200 سانتی مترحدا

گاردانی یا هیدرولیکیسیستم چرخش

از 25 تا 100 سانتی مترسایز مته

Post Hole Digger
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باکت سنگ جمع کن

کیفیت همواره متعهد به 

مزایــا:

ک را میسر می سازد. که امکان ریزش خا وجود ناخن های با فاصله استاندارد 

گاه برای نگه داشتن سنگ های بزرگ وجود تکیه 

در دو نوع ثابت و جدا شونده

امکان جمع آوری چغندر و دیگر محصوالت مشابه

  مشخصات فنی

کت 1900 میلی مترعرض با

کت 245 لیترحجم با

55 میلی مترحداقل قطر سنگ

ثابت و جدا شوندهنحوه اتصال به بیل

کت گرموزن با 224 کیلو 

Rock Picker Bucket
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ماشین سنگ جمع کن

کشــــــاورزی بــــــدون دغدغــــه  لــــذت 

مزایــا:

توانایی جمع آوری سنگ های تا وزن 50 کیلوگرم

کوچک و بزرگ توانایی جمع آوری انواع سنگ های 

قابلت فرو رفتن ناخنک ها درون زمین برای جمع آوری سنگ های ریز

استفاده از دندانه های مقاوم به سایش

که باعث نرمی حرکت دستگاه و افزایش بازدهی آن میشود. گردان  وجود فنر در قسمت 

 

مشخصات فنی

کاری 1600 میلیمترعرض 

3000 میلیمترعرض دستگاه

3/2 متر مکعبگنجایش مخزن

2700 کیلوگرموزن دستگاه

4300 میلیمترطول دستگاه

کثر قطر سنگ 50 الی 600 میلیمترحداقل و حدا

2000 میلیمترارتفاع دستگاه

1000 میلیمترارتفاع تخلیه

حداقل 100 اسب بخارتوان مورد نیاز
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Rock Picker
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تریـــلی تراکتـــــور   

کار روزانه برای سالیان متمادی  لذت 

مزایــا:

کیفیت استفاده از مواد اولیه فوق العاده با 

کفی دوبل

در دو نوع تخلیه از عقب و تخلیه از طرفین 

در انواع تک، دو و سه محوره

در ظرفیت های 3/5 تن، 5 تن، 8 تن، 10 تن و باالتر

دارای سیستم ترمز  پیشرفته

استفاده از لوازم مصرفی استاندارد

کردن توری و چراغ خطر برقی )سفارشی( قابلیت اضافه 

کثر زاویه تخلیه به طرفین و عقب )بیش از 45 درجه( حدا

 مشخصات فنی

3.5 تنظرفیت 

1 یا 2تعداد محور

45 درجهزاویه تخلیه به طرفین

کثر سرعت 30 کیلومتر بر ساعتحدا

کل دستگاه  900 کیلوگرموزن 

1 عددتعداد جک

تلسکوپینوع جک

8.25.16اندازه الستیک

کتور داردقابلیت اتصال به پمپ ترا

مشخصات فنی 

10 تنظرفیت

3تعداد محور

عقب و بغل تخلیه

کثر سرعت 30 کیلومتر بر ساعتحدا

کل دستگاه 2000 کیلوگرموزن 

2 عددتعداد جک

تلسکوپینوع جک

سفارشیاندازه الستیک

کتور داردقابلیت اتصال به پمپ ترا

لنتیترمز

سفارشیتوری دیواره

سفارشیدیواره بازشو

45 درجهزاویه تخلیه

6 عددتعداد الستیک

مشخصات فنی

5 تنظرفیت

2تعداد محور

45 درجهزاویه تخلیه به طرفین

کثر سرعت 30 کیلومتر برساعتحدا

کل دستگاه 1200 کیلوگرموزن 

2 عددتعداد جک

تلسکوپینوع جک

8.25.16اندازه الستیک

کتور داردقابلیت اتصال به پمپ ترا
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Tractor Trai ler
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علوفه گیر مدور 

کیفیت، همیشه به روز همواره با 

مزایــا:

طراحی و ساخت مطابق با استاندارد های روز دنیا

مناسب برای جابجایی علوفه های چیده شده با دستگاه بیلر

کیفیت و رنگ پلی اورتان استفاده از مواد اولیه با 

توانایی جابجایی دسته های علوفه با سایز های مختلف

توانایی حمل اجسام مدور دیگر مانند بشکه و غیره

Round bale grapple

مشخصات فنی

2 عددتعداد جک

دو طرفهنوع جک

2 عددتعداد بازو

گیرش 600 میلیمترحداقل قطر 

گیرش کثر قطر  1350 میلیمترحدا

کی داردقابلیت نصب پایه لیفترا
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علوفه گیر شاخدار 

نبوغ در سادگی است !!!

مزایــا:

کاربردی طراحی ساده ولی بسیار 

مناسب برای جمع آوری انواع علوفه اعم از دسته بندی شده و نشده

جنس شاخک ها از فوالد ضد زنگ بادوام

قیمت مناسب

Horned forage grapple

مشخصات فنی

کت کیلوگرموزن با  150

کت 1800 میلیمترعرض با

کت 1500 میلیمترارتفاع با

5 یا 6تعداد شاخه
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علوفه گیر درب دار

کنید!!! با روش های سنتی جمع آوری علوفه خداحافظی 

مزایــا:

کاغذ و شاخه درختان توانایی جابجایی اجسامی غیر از علوفه مانند 

کیفیت و رنگ پلی اورتان استفاده از مواد اولیه با 

بدون هیچگونه آسیب رسانی به بار

در انواع ثابت و جدا شونده

مشخصات فنی

2 عددتعداد جک

دو طرفهنوع جک

کت 1800 میلیمترعرض با

کت 4/6 مترمکعبحجم با

5 یا 6 تعداد شاخه
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Grapple linkage



26

باکت سیلو تــراش

 تراش سیالژ سخت به بهترین روش

مزایــا:

بسیار مقرون به صرفه به دلیل برش و حمل همزمان با یک دستگاه

استفاده از توری جهت جلوگیری از پاشش به اطراف و حفظ امنیت اپراتور

دارای تیغه های با دوام و قابل تعویض

قابلیت چرخش 360 درجه

دقت و سرعت برش فوق العاده باال 

استفاده از جک های هیدرولیکی استاندارد

مشخصات فنی

هیدرولیکسیستم انتقال نیرو

100 دور در دقیقهسرعت چرخش

کت 0.84 متر مکعبحجم با

کت 1800 میلی مترعرض با

250 میلی مترعمق برش
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Silage Cutter Bucket
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ماشین سیلو تــراش

برش و انتقال سیالژ  در یک چشم بر هم زدن

مزایــا:

ک دام و صرفه جویی در نیروی انسانی کاهش زمان تهیه خورا

جلوگیری از فساد، کپک، پوسیدگی و ایجاد شکاف و هوازی شدن سیلو

جلوگیری از پرت سیلو

قابلیت تنظیم سطح سیلو

کاهش سقط دام

کار با برق یا موتور دیزلی قابلیت 

کار در جهات مختلف قابلیت 

مشخصات فنی

الکتریکی/دیزلیسیستم موتور

11 کیلوواتتوان موتور

400 میلیمترعمق برش

100 دور در دقیقهسرعت چرخش

کاری کثر ارتفاع  5500 میلیمترحدا

1900 میلیمترعرض تیغه
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Silage Cutter
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ادوات و تجهیزات صنعتی و راهسازی

ساحـــــــــــــــــــــــــل روب 

بــــــــــــــــــــــــــــــــرف روب

کـــــت ســــــــــــــــــــرند با

ــات چنـــــــــگ ضایعـــــ

کلمـــشـــــــــــــــــــــــــــــــــل

کــت میکســــر بتــن   با

ــر گیــــــــــــــــــــــــ پالـــــــــت 

نیوجـــــــرسی گیـــــــــــــر

گیــــــــــر سنـــــــــــــــــــــگ 

الــــــــــــــــــوارگیـــــــــــــــــــــر

Industrial and road
Construction Equipment



31



32

 سـاحل روب

مزایــا:

قابلیت نفوذ در زمین برای جمع آوری سنگ ها و زباله های مدفون

PTO در دو مدل هیدرولیکی و یا با استفاده از

استفاده از فناوری ترکیبی )چنگک و غربالگری(

کار در ساحل های خیس و خشک قابلیت 

دارای جک های قدرتمند تخلیه و توانایی تخلیه در ارتفاع 

مخزن حجیم

همگام با شما برای حفظ محیط زیست 



33

Beach Cleanerمشخصات فنی

2600 میلی مترارتفاع تخلیه برای مخزن

گرموزن بدون بار 2500 کیلو 

کثر وزن گرمحدا 4500 کیلو 

5800 میلی مترطول دستگاه

2500 میلی مترعرض دستگاه

2190 میلی مترارتفاع دستگاه

215 میلی مترعرض الستیک

کاری تا 2500 میلی مترعرض 

تا 30000 متر مربع بر ساعتعملکـــــــــــرد

کاری تا 200 میلی مترعمق 

8/2 متر مربعظرفیت مخزن
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بــــرف روب

دیگر نگران بارش برف و مسدود شدن جاده ها نباشید.

مزایــا:

دارای سیستم فرار از مانع برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به دستگاه و جاده

امکان تغییر زاویه 30 درجه ای به طرفین

جنس تیغه ها از هاردوکس یا پلی اورتان

کامل با استاندارد های جهانی تطابق 

کتور، کامیون و ... امکان نصب بر روی انواع ماشین آالت اعم از ترا
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مشخصات فنی

2100 میلیمترعرض مفید تیغه

25 درجه به طرفینزاویه چرخش

هیدرولیکیفرمان

750 میلیمترارتفاع مفید

کل دستگاه گرموزن  1050 کیلو 

پلی اورتان یا هاردوکسنوع تیغه

Snow Plow
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باکـــــت سرنــــــد

رسیدن به اوج بهره وری با استفاده هوشمندانه از تکنولوژی روز دنیا

مزایــا:

در انواع متنوع برای نصب بر روی ماشین آالت مختلف 

قابلیت نصب بر روی بیل مکانیکی 7 تا 35 تن

گردان اتصال بدون واسطه سبد یکپارچه به موتور 

چرخش 360 درجه سبد 

طراحی منحصر بفرد برای جلوگیری از پرتاب مواد به بیرون

Rotary screening Bucket
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 مشخصات فنی

SR900SR1000  SR1200 SR1500  مدل

1200 میلی متر  1100 میلی متر900 میلی متر  700 میلی متر قطر سبد

 780 میلی متر 720 میلی متر 590 میلی متر 430 میلی مترعمق سبد 

کاری 160 بار  160 بار 160 بار130 بار  فشار 

 1500 لیتر 1000 لیتر 750 لیتر 400 لیتر ظرفیت

کل دستگاه   1485 کیلوگرم 1140 کیلوگرم 800 کیلوگرم490 کیلوگرم وزن 

 60 لیتر بر دقیقه 60 لیتر بر دقیقه60 لیتر بر دقیقه 25 لیتر بر دقیقه  دبی

 1500 میلی متر1000 میلی متر 1000 میلی متر  900 میلی متر عرض تیغه
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چنــــگ ضایعـــات

کند  خالقیت همیشه تفاوت ایجاد می 

مزایــا:

در سه نوع 4، 5 و6 تیغه برای تامین تمام نیازهای مشتریان

محفظه دار بودن تمامی شیلنگ ها و اتصاالت برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنها و امکان تعمیرات آسان چنگ در صورت نیاز

مجهز به روتیتور

گردد. که باعث وارد نشدن فشار و بار اضافه به دستگاه می  طراحی خالقانه 

جنس تیغه ها از هاردوکس ضد سایش

گردد. کامل چنگ و جلوگیری از ریزش ضایعات می  دقت مونتاژ باال باعث بسته شدن 

کاهنده سرعت جک برای جلوگیری از ضربه زدن جک به هنگام باز و بسته شدن چنگ دارای سیستم 

مشخصات فنی

کاریحجم بستهحجم بازدهانه بستهدهانه بازتعداد جکتعداد تیغهوزنمدل فشار 

G500180 بار 150 لیتر500 لیتر 1080 سانتیمتر1120 سانتیمتر 5 عدد5 عدد313 کیلوگرم

G750180 بار 225 لیتر750 لیتر1210 سانتیمتر1310 سانتیمتر5 عدد5 عدد400 کیلوگرم

G1000180 بار 300 لیتر1000 لیتر 1300 سانتیمتر1530 سانتیمتر5 عدد5 عدد512 کیلوگرم

G1250180 بار 370 لیتر1250 لیتر 1450 سانتیمتر 1780 سانتیمتر 5 عدد5 عدد660 کیلوگرم
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مشخصات فنی

کاریحجم بستهحجم بازدهانه بستهدهانه بازتعداد جکتعداد تیغهوزنمدل فشار 

G500180 بار 150 لیتر500 لیتر 1080 سانتیمتر1120 سانتیمتر 5 عدد5 عدد313 کیلوگرم

G750180 بار 225 لیتر750 لیتر1210 سانتیمتر1310 سانتیمتر5 عدد5 عدد400 کیلوگرم

G1000180 بار 300 لیتر1000 لیتر 1300 سانتیمتر1530 سانتیمتر5 عدد5 عدد512 کیلوگرم

G1250180 بار 370 لیتر1250 لیتر 1450 سانتیمتر 1780 سانتیمتر 5 عدد5 عدد660 کیلوگرم

Waste Handler
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کلمشــــــل

الیروبی رودخانه ها در سریعترین زمان ممکن!!!

مزایــا:

قابلیت نصب روتیتور جهت چرخش 270 درجه

کندمان کردن ناخن های مخصوص جهت  قابلیت اضافه 

قابلیت نصب پاوریونیت هیدرولیکی جهت تامین نیروی مورد نیاز

کن الکتریکی و واسطه تنظیم ارتفاع کابل جمع  دارای 

کامل با استاندارد های جهانی تطابق 

قابلیت سفارشی سازی برای انواع ماشین آالت

 تعداد جک )عدد( عمق )میلی متر( حجم )متر مکعب(مدل

CS-2J-001-010.65  8002 

 CS-2J-001-020.85 1000 2

 CS-2J-001-03112002

 CS-2J-001-041.214002

 CS-2J-002-010.5 6002

CS-2J-002-02 0.81000 2

CS-2J-002-03 1.114002

CS-2J-002-04 1.316002

CS-1J-001-01 0.4 5001

 CS-1J-001-020.810001

CS-1J-001-03 113001

CS-1J-001-04 1.2515001

Clamshell
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باکت میکسر بتن

همگام با فناوری روز ،هر روز بهتر از دیروز

مزایــا:

سیستم چرخشی ویژه به وسیله هیدروموتور و زنجیر

هزینه بسیار پایین تر نسبت به سایر ماشین آالت مشابه 

کار افزایش راندمان و بهره وری 

توانایی دسترسی به نقاط غیر قابل دسترسی به وسیله شیلنگ مخصوص

باالترین ضریب امنیت به دلیل وجود محافظ های سیستم زنجیر بسیار قوی

اندازه سفارشی بر چسب خودرو

رنگ پلی اورتان

Concrete Mixing Bucket
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پالـــــت گیــــــر

تنوع انتخاب، سهولت عملکرد، اطمینان خاطر

مزایــا:

کننده )توانایی باالبردن دهانه بدون بسته شدن آن( دارای سیستم مکانیزه قفل رها 

وجود دهانه االستومری عملکرد فوق العاده حتی در شرایط بد آب و هوایی را تضمین میکند.

گیر امکان ایجاد ظرفیت های بیشتر با ترکیب چند پالت 

کاربری یک نفره قابلیت 

دارای الستیک های قابل تعویض

قابلیت نصب تور ایمنی )سفارشی(

مشخصات فنی

BRG- 2000مدل

)mm( 100-420محدوده دهانه

)mm( 470ارتفاع داخلی

)mm( 800طول دهانه

)kg( 2000ظرفیت حمل بار

)kg( 100وزن دستگاه

مشخصات فنی

BG- 1800مدل

)mm( 600-1000محدوده دهانه

)mm( 1000ارتفاع داخلی

)mm( 1200طول دهانه

)kg( 1800ظرفیت حمل بار

)kg( 220وزن دستگاه

مشخصات فنی

BRG- 4500مدل

)mm( 150-315محدوده دهانه

)mm( 175ارتفاع داخلی

)mm( 510طول دهانه

)kg( 4500ظرفیت حمل بار

)kg( 190وزن دستگاه

Pallet Grabber
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نیوجرسی گیــــــر

استفاده از تکنولوژی = افزایش بهره وری

مزایــا:

گیرش انواع نیوجرسی در ابعاد مختلف مناسب برای 

کردن اتوماتیک قابلیت برداشتن و رها 

کاربری توسط یک نفر قابلیت 

مشخصات فنی

BG-6000مدل

)mm( 340-150محدوده دهانه

)mm( 225ارتفاع داخلی

)mm( 700طول دهانه

)kg( 6000ظرفیت حمل بار

)kg( 240وزن دستگاه

Jersey Barrier Grabber
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Rock Grabber

سنگ گیر

گام جلوتر همیشه یک 

مزایــا:

کامال اتوماتیک سیستم 

کامل چرخه لیفت و جابجایی حتی برای اجسام نامنظم می شود. که باعث پایداری  دارا بودن دهانه سه شاخه 

کار با دارا بودن قفل خودکار افزایش سرعت و سهولت 

RKL- 2500مدل

)mm( 400-1300محدوده دهانه

)kg( 2500ظرفیت حمل بار

)kg( 150وزن دستگاه
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الـوارگیـــــــــر

کارایی باال    نماد طراحی ساده در عین 

مزایــا:

کارایی دستگاه دارای شاخک های قابل تعویض استاندارد جهت افزایش 

کنترل سرعت قابلیت نصب روتیتور برای چرخش 180 درجه با سیستم 

قابلیت نصب اره برای برش الوار

گون گونا کاربردهای  در 4 مدل مختلف برای 

مشخصات فنی

دبی روغنوزن )کیلوگرم(مــــــــــــــــــــــدل
 )لیتر بر دقیقه(

حجم بسته
کاری )بار(تناژ دستگاه )تن( )متر مکعب( تعداد جک فشار 

)عدد(
فشار اهرم ها 

)نیوتن(

DA-LG-01 190 40 0.24 20019

DA-LG-0220040  0.355 200110

DA-LG-0326070  0.412 250117.5

DA-LG-0432090 0.512 250122

Log Grapple
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باالبـــــــــــــــــــــر پالـــــــــــــــــــــت

کن ســـاقه خــــرد 

کن   ُکنــــــــــــــــــــــده 

ماشین جابجایی درخت

کارگاهی و خدمات شهری جاروب 

محصوالت سفارشی
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Custom-made products
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باالبر پالت

گیری از ادوات به روز  بهره وری چند برابری با بهره 

مزایــا:

امکان تغییر محل حلقه با استفاده از تغییر مکان آن در شیارهای باالی دستگاه برای تنظیم مرکز ثقل

استفاده از دسته های نگهدارنده بر روی بدنه دستگاه برای راحتی بارگیری

کی برای تنظیم اندازه دلخواه به وسیله سوراخ های روی تنه دستگاه امکان تغییر طول باالبر و عرض تیغه های لیفترا

کی ضد سایش و بادوام تیغه های استاندارد لیفترا

کرن قابلیت نصب بر روی انواع جرثقیل و تاور 

مشخصات فنی

کیظرفیت )تن(وزن )کیلوگرم(مدل  سطح مقطه حلقهارتفاع دستگاهعرض دستگاهطول پایه لیفترا

PL-67-01200 2915 635147575*125

 PL-67-0221021065635147575*125

PL-67-03215 21220 635 147575*125

PL-67-042854915635152575*125

PL-67-05300 4 1065635152575*125

PL-67-06315412206351525 75*125

PL-67-073056 10656351525100*180

PL-67-08335 6 12206351525100*180

PL-67-094556 13706351525100*180

Pallet Lifter
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 ساقه خرد کن

کیفیت اتفاقی نیست!!!

مزایــا:

کوچک تا قطر 100 میلیمتر کردن انواع ساقه ها، تنه ها و چوب های  قابلیت خرد 

قسمت تغذیه قدرتمند با داشتن دو عدد هیدروموتور

گانه و قدرتمند از جنس فوالد آلیاژی تیغه های سه 

کتور گاردان ترا تامین نیرو توسط 

تخلیه در زوایا و حاالت مختلف

گردد. که باعث امنیت بیشتر اپراتور می  گیرنده اتوماتیک  دارای 

Wood Chipper
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کنده کن

جلب رضایت مشتریان با ارائه محصوالت منحصر بفرد 

مزایــا:

کنده ها بدون آسیب رساندن به فضای مجاور بهترین ابزار برای از بین بردن 

کتور و هیدرولیکی در دو نوع متصل شونده به PTO ترا

قابلیت باز و بست آسان و سریع

در سایز های مختلف با توجه به نیاز مشتریان

جنس تیغه ها از فوالد هاردوکس 

 

مشخصات فنی 

RS 100RS 130  RS 160 RS 200 مدل

160-200  160-130130-100 100-80قدرت )اسب بخار(

------700850قطر تیغه بیرونی )میلیمتر(

2700*1700*25001400*1200*1700 2300*1200*23001700*1200*1700ابعاد )میلیمتر( 

کل دستگاه )کیلوگرم(  14001700 10001200وزن 

 1000 550700850 قطر مته )میلیمتر( 

 9501000 950950عمق حفاری )میلیمتر(

Stump Grinder
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ماشین جابه جایی درخت

که فناوری به نجات محیط زیست می شتابد!!!  جایی 

مزایــا:

انتقال بسیار آسان درخت و نهال

سرعت باالی انتقال

عدم آسیب رسانی به درختان

دارای تیغه های ضد زنگ و بادوام

امکان افزایش تیغه ها

دارای سیستم هیدرولیکی پیشرفته

گردد. ک در هنگام جابجایی دستگاه می  مونتاژ دقیق تیغه ها باعث عدم ریزش خا

امکان شخصی سازی دستگاه

کوچک، متوسط و بزرگ بسته به نوع سفارش در ابعاد 

Tree Spade
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جاروب کارگاهی و خدمات شهری

کیفیت  ترین  بهترین راه حل نظافت محیطی با باال

مزایــا:

گیری شده از بروز ترین ماشین آالت دنیا در این زمینه الگو 

ک، کامیون، بکهو لودر و غیره کتور، لیفترا قابل نصب بر روی انواع ماشین آالت اعم از ترا

دارای سیستم پاشش آب پیشرفته

کن دارای مخزن نگهداری ضایعات خود تخلیه 

کننده دستگاه کارایی مورد نظر و ماشین حمل  ح مختلف متناسب با  در 15 طر

سازگار و انعطاف پذیر در هر شرایط محیطی 

کار مداوم و بدون وقفه دارای قابلیت 

در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی

وسعت دید باال برای اپراتور

کت برف روب کردن با امکان اضافه 

City & Manufactory Sweeper
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مشخصات فنی 

 مدل
حجم ظرف جمع آوری 

)لیتر(
کاری  عرض 
)میلیمتر( 

قطر جاروب اصلی 
)میلیمتر(

حداقل قدرت هیدرولیکی 
مورد نیــــــاز )لیتر بر دقیقه(

ST 400-177125040015 

ST 400-287140040015

ST 400-397 155040015

ST 520-11301250520 20

ST 520-2145140052020

ST 520-3160155052020

ST 520-4180170052020

ST 520-5190185052020

ST 600-1250155060030

ST 600-2285185060030

ST 600-3315205060030

ST 600-4355230060030

IN 40-1275125066020

IN 40-2345155066030

IN 40-3450205066040



56


