
 بذرکار و بذرکارکودکار پنوماتیک مدل های
SPU-3 و   SFPU-3 

 



 انواع بذرکار بر اساس نحوه توزیع بذر

 :شوند می تقسیم کلی دسته 2 به ها بذرکار

 مکانیکی های بذرکار
  وجود مخزن زیر موزع یک کارنده، هر ازای به بذرکارها، این در

 به خاک، سپس و کارنده تا مخزن از بذر انتقال وعملیات دارد
 .پذیرد می صورت بذر وزن از استفاده با و آزاد سقوط روش

 پنوماتیک بذرکارهای•
  کشت دقت افزایش باعث که پذیرد می صورت هوا جریان توسط کارنده به مخزن از بذر انتقال عملیات بذرکارها، این در
 .شود می دستگاه تر راحت تنظیم و

کاربرد این مدل بذرکارها در کشت گیاهانی است که برای رشد و نمو به فضای بیشتری نسبت بهه  : بذرکارهای پنوماتیک مکشی •
ماننهد ررت، آفتهابگردان، گوجهه فرنگهی، رقندرقنهد،      )سایر غالت نیاز دارند و الزم است با فاصله بیشتری از یکدیگر کشت شهوند  

در موزع این بذرکارها از یک صفحه فلزی با سوراخ هایی به فواصل یکسان استفاده شده کهه باعهث مهی    (. خندوانه، طالبی و خربزه
جریان هوا . بذرکارها اصطالحا به ردیفکار نیز معروف می باشنداز این رو این . شود فاصله بین بذور در یک خط دقیقا یکسان باشد

 .در ردیفکارها توسط یک فن و با مکش ایجاد شده که باعث رسبیدن بذر به صفحه موزع می گردد

، یک موزع مرکزی وظیفه (لوله سقوط)در این مدل بذرکارها، بدون درنظر گرفتن تعداد کارنده ها : بذرکارهای پنوماتیک دمشی •
توزیع بذر در کل سیستم را بر عهده دارد و یک فن جریان هوا را در سیستم دمیده و عملیات انتقال بهذر بهه کارنهده صهورت مهی      

ماننهد  )این دستگاه برای کشت گیاهانی که بذور با فاصله کمی از هم کشت شده و فاصله بین بذور در یک خط مهم نیسهت  . پذیرد
این نوع بذرکارها اصطالحا به بذرکارهای پنوماتیک خطی . بهترین گزینه می باشد...( گندم، جو، عدس، ماش، یونجه، کلزا، کنجد و 

 .کار نیز معروف می باشند

 :شوند می تقسیم دسته 2 به نیز پنوماتیک بذرکارهای



 مزایای بذرکارهای پنوماتیک خطی کار نسبت به بذرکارهای مکانیکی

 دقت زیاد در توزیع و یکنواختی سطح سبز

به دلیل وجود یک موزع مرکزی و همچنین جریان هوای ثابت برای کل  سیستم، خروجی تمام کارنده ها یکسان می باشد که نتیجه آن 
 . توزیع یکنواخت در سطح مزرعه و نهایتا سطح سبز یکنواخت و مطلوب خواهد بود

 راندمان بیشتر در ریزدانه ها 
و درشرایطی که بستر زمین مسطح نبوده و دارای پستی و بلندی باشد ( نظیر کلزا و یونجه)در کشت هایی که بایستی با عمق کم انجام شوند 

ک و نتوانیم عمق نفور کارنده ها در خاک را افزایش دهیم ، به دلیل وجود فشار هوا این اطمینان وجود دارد که درصورتیکه کارنده ها در خا
نفور نکنند و اصطالحا مماس به سطح زمین حرکت کنیم تمام بذور در عمق کم در خاک تثبیت شوند شد و هیچ بذری روی سطح زمین 

در حالیکهه در رنهین شهرایطی و در    . باقی نخواهد بود که این ویژگی منجر به کاهش قابل مالحظه مصرف ریزدانه در هکتار خواهد شهد 
بذرکارهای مکانیکی بدلیل اینکه بذر با وزن خود و بصورت سقوط آزاد منتقل می شود، باقی ماندن بذر در سطح مزرعه و افزایش تلفات ناشی 

 .از عمق نا مناسب بسیار محتمل خواهد بود

 عدم نیاز به نصب مخزن بذر اضافه

 شیارهای عمق و بوده  Multipurpose اصطالحا یا رندمنظوره مرکزی موزع اینکه به توجه با آکورد، طرح پنوماتیک بذرکارهای در
 به اضافه هزینه تحمیل و مخزن افزودن به نیازی ریزدانه کشت جهت لذا است، تنظیم قابل ریزدانه و دانه درشت توزیع جهت موزع

 .بود نخواهد خریدار

 دقت زیاد در تنظیم عمق

 ریزدانه در الخصوص علی عمق تنظیم در دقت افزایش باعث ثابت، هوای فشار وجود کنار در کارنده هر فنربندی و تعلیق سیستم بودن
 .شد خواهد ها

 سرعت پیشروی بیشتر

 .کیلومتر در ساعت می باشد 12الی  8سرعت پیشروی در شرایط استاندارد 

 انجام تنظیمات و کاربری راحت



کالیبراسیون -موزع رند منظوره   

 اجزا و قطعات موزع طرح آکورد

مرحله می باشد 4تقییر وضعیت موزع از حالت درشت دانه به ریزدانه و بالعکس و تنظیم میزان توزیع، شامل   

(وضعیت داخل درشت دانه و وضعیت بیرون ریزدانه)تقییر وضعیت ررخ دنده میکرو  - 1  

(عمق زیاد برای درشت دانه و کم برای ریزدانه)تقییر عمق شیار موزع  - 2  

(کیل گیری)تنظیم خروجی موزع توسط دسته درجه و خط کش موزع و بر اساس جدول توزیع  - 3  

(باز برای درشت دانه و بسته برای ریزدانه)تنظیم خروجی باد توسط دریچه فن  - 4  



ررخ دنده –کالیبراسیون  –موزع رند منظوره   

 ثابت عدد 3 که است شده تشکیل دنده ررخ 4 از موزع هر است، مشخص شکل در که همانطور
 .است متحرک عدد 1 و

 دنده ررخ شکم در و راست سمت به متحرک دنده ررخ که است زمانی دانه درشت یا  Aوضعیت
 .است خارج مدار از عمال و رفته فرو بزرگتر

 و دقیقا و شده کشیده رپ سمت به متحرک دنده ررخ که است زمانی دانه ریز یا B وضعیت
 می نصف موزع خروجی میزان عمال کار این انجام با .بگیرد قرار 28 دنده ررخ روی صحیح بطور
 .شود

 !!توجه
 کشیدن بیرون زمان در تا بایستد دنده ررخ محور امتداد در اپراتور است بهتر کار این انجام جهت
 دنده ررخ دو های دنده برخوردنکردن از ،28 دنده ررخ جزئی ررخاندن با متحرک، دنده ررخ

 سارمه گرفتن قرار صدای گرفت، قرار صحیح جای در متحرک دنده ررخ که زمانی .شود مطمئن
    .شود می شنیده شافت حفره در دنده ررخ

 



تنظیم عمق شیارهای پیمانه –کالیبراسیون  –موزع رند منظوره   

 پر شوند می اطالق گلبرگ اصطالحا که هایی زائده توسط موزع پیمانه شیارهای عمق ریزدانه کشت جهت که دارد وجود امکان این است، مشخص باال تصاویر در که همانطور
 به را گلبرگ که زمانیست رپ سمت تصویر و است دسترس در دانه درشت توزیع برای حداکثری عمق و هستند بیرون ها گلبرگ که است زمانی راست سمت تصویر .شود

 مخزن نصب به نیاز و کرده کمک کنجد و کلزا مانند ها ریزدانه تر یکنواخت توزیع به قابلیت این .اند شده هدایت ریزدانه توزیع و عمق کاهش جهت پیمانه داخل و رپ سمت
 .کند می حذف را اضافی هزینه و ریزدانه

 :دانه ریز به دانه درشت از تقییر جهت عمق کاهش
 موزع خروجی درب سپس کرده، باز انتها تا تنظیم پیچ توسط را موزع دهانه کار این جهت .شویم می مطمئن پیمانه شیارهای در بذر وجود عدم و بذر مخزن بودن خالی از ابتدا

 .شود می نمایان موزع ضلعی شش شافت روی شیاری حالت این در .بندیم می را موزع دهانه و بسته را موزع درب سپس .ررخانیم می دور 2 یا 1 را موزع و  کنیم می باز را
 زیرین بوش کمک با سپس کرده، آزاد را (است خارج مدار از) گرفته قرار موزع پوسته روی و رپ سمت به اکنون هم که را (میکرو ضامن) ریزدانه ضامن زیر شکل مطابق
 ضمن میکرو ضامن .شود قفل و گرفته قرار شیار درون راحتی به بایستی میکرو ضامن اکنون هم .کنیم می کم را عمق و فشارداده رپ سمت به را ها گلبرگ محور ضامن،
 موزع دهانه که شود می ازاین مانع نگردند، موزع پیمانه عمق تقییر باعث و نکرده حرکت ها گلبرگ موزع ررخش و کارکردن حین در که دهد می ما را اطمینان این اینکه
 تجاوز هکتار در کیلوگرم 25 از موزع خروجی حداکثر است، تنظیم ریزدانه حالت در دستگاه که زمانی دلیل همین به .شود باز حد از بیش اپراتور سهوی اشتباهات بعلت

    .کرد نخواهد

 دانه درشت به دانه ریز از تقییر جهت عمق افزایش

 و گلبرگ قطعات البالی در ریز بذور نماندن باقی از تا ررخانیم می دور 2 یا 1 را موزع و کرده باز را موزع درب کرده، پیدا اطمینان مخزن بودن خالی از قبل، مرحله همانند
 بوش کرده، آزاد شیار درون از را میکرو ضامن زیر، شکل مطابق سپس .شود می پیشنهاد بهتر ره هر تنظیف جهت باد کمپرسور از استفاده حالت این در .شویم مطمئن پیمانه

 .کنیم می قفل موزع پوسته روی شده معین محل در و ررخانده را میکرو ضامن اکنون هم .کشیم می (راست سمت) بیرون به انتها تا و گرفته را ضامن زیر
 

 !توجه 
درغیر اینصورت عالوه بر . قرار داشته باشد( برای ریزدانه 3برای درشت دانه و در جهت ساعت  9در جهت ساعت )ضامن میکرو همیشه باید در یکی از دو حالت 

 .اینکه ممکن است عمق شیار موزع بطور ناخواسته تقییر کرده و باعث ایجاد خلل در سیستم شود، احتمال شکستن ضامن نیز وجود دارد



تنظیم دهانه موزع و کیل گیری –کالیبراسیون  –موزع رند منظوره   

 .مرحله انجام می شود 2میزان خروجی بذر در 

 توزیع جدول به اتکا و تنظیم پیچ توسط تقریبی بصورت - 1

 گیری کیل تکنیک با دقیق تنظیم و - 2 

 : تنظیم تقریبی 
در این مرحله با استفاده از پیچ تنظیم، شاخص را روی خط کش موزع حرکت داده و مطابق تصویر با باز و بسته کردن دهانه 

کیلوگرم در هکتار بکاریم، شاخص  264بعنوان مثال اگر بخواهیم گندم به میزان . موزع، میزان خروجی بذر را تنظیم می کنیم
 95کیلوگرم در هکتار بکاریم، شاخص مهوزع را روی عهدد    300و درصورتیکه بخواهیم جو به میزان  70موزع را روی عدد 

 .تنظیم می کنیم
به بیانگر زمانی است که ررخ دنده متحرک از  Nمشخص شده اند که  Mو  Nستون  2در مورد ریزدانه ها، میزان خروجی در 

بنابراین با توجه به . بیانگر زمانی است که ررخ دنده به بیرون کشیده شده و در حالت ریزدانه قرار دراد Mمدار خارج است و 
بعنوان مثال رنانچه پس از انجام تنظیمات ریزدانه بخواهیم کلزا به . را مدنظر قرار دهید Mتنظیمات ریزدانه، همیشه ستون 

کیلوگرم در  4.55به معنای  10کیلوگرم و درجه  3.4به معنای  7.5کیلوگرم در هکتار بکاریم، با توجه به اینکه درجه  4میزان 
 .قرار می دهیم 8.5هکتار می باشد؛ شاخص را روی 



تنظیم دهانه موزع و کیل گیری –کالیبراسیون  –موزع رند منظوره   

 :( کیل گیری)تنظیم دقیق 
این مرحله با توجه به اینکه عدد تقریبی با اتکا به جدول مشخص شده است، علی الخصوص در مورد ریزدانه 

 .ها مهم است
یک کیسه پالستیکی زیر خروجی قهرار  . مطابق تصویر، پیچ زیر زانوی موزع را باز کرده و زانو را آزاد کرده

دور بچرخانید و میزان بذر خارج شده را توسط تهرازوی دیجیتهالی    15داده  و ررخ انتقال دور دستگاه را 
عدد . ضرب کنید 100عدد بدست آمده در . وزن کنید -که به همراه پکیج دستگاه در اختیار است  -دقیق 

کیلوگرم را نشان داد، این بهه   2.25بعنوان مثال اگر ترازو . حاصل بیانگر خروجی دقیق در هکتار می باشد
 .کیلوگرم در هکتار می باشد 225معنای کشت 

 
 !توجه

ساخت گروه صنعتی کاوه، با توجه به اینکه قطر الستیک های  SFPU-3و  SPU-3در دستگاه های مدل 
دور الستیک  15متر بوده و ررخش  3سانتی متر بوده و عرض دستگاه نیز  71بکار رفته در دستگاه حدود 

 10000، میزان خروجی در 100دور در  15با ضرب خروجی به ازای . متر مربع می باشد 100معادل کشت 
لذا در صورتیکه الستیک دستگاه عوض شود یا بخواهید . هکتار بطور دقیق مشخص می شود 1مترمربع یا 

و عرض دستگاه  R*π*2کیل گیری در سایر دستگاه را انجام دهید باید ابتدا براساس فرمول محیط ررخ 
 .متر مربع را محاسبه و مابقی عملیات را انجام دهید 100میزان ررخش برای کشت 



تنظیم دریچه هوا –فن   

 پنوماتیک بذرکار یک در فن کلی شمای

 خروجی باد فشار تنظیم هوای دریچه

 .گیرد می قرار وضعیت 2 در فن هوای دریچه پیداست، تصویر در که همانطور

 : دانه درشت جهت اول وضعیت
 توسط شده تولید هوای جریان کل و است باز کامال دریچه که است زمانی
 قسمت در که ضامنی حالت این در .شود می تقذیه سیستم به فن پروانه
 باید است، رویت قابل فن فوقانی قسمت از و شده تعبیه هوا دریچه باالیی
 قفل داد قرار فن پوسته روی که (3 ساعت جهت در) افقی زائده روی
 .شود

 :وضعیت دوم جهت ریز دانه 
در کشت ریزدانه ها به دلیل وزن کم هر بذر و همچنین میهزان بسهیار   
کمتر توزیع بذر در هکتار ملزم به کاهش فشار هوای سیستم هستیم تا 

لذا بایستی ضامن دریچه ههوا را  . از بروز خسارت به بذر جلوگیری شود
در جهت )خالف جهت عقربه های ساعت ررخانده و روی زائده عمودی 

در این حالت جریان . که روی پوسته فن قرار داد قفل شود( 12ساعت 
هوای تولید شده توسط پروانه فن از طریق یک سوراخ کورک کهه در  
مرکز دریچه قرار دارد به سیستم تقذیه شهده و فشهار ههوای سیسهتم     

 .کاهش می یابد

 !توجه 
ضامن فن همیشه باید در یکی از دو حالت یاد شده قرارداشته باشد در غیر اینصورت احتمال تقییر فشار هوا در حین کار و در 

 نتیجه خلل در عملکرد سیستم وجود دارد



 مخزن و کارنده کود

 12 دارای و شیمیایی کود کیلوگرم 180 گنجایش با مخزن یک به مجهز SFPU-3 مدل کودکار بذرکار
 استفاده (آزاد سقوط) مکانیکی کود موزع از مدل این در پیداست که همانطور .باشد می کود کارنده و موزع
 .است بوده کننده مصرف برای نهایی قیمت نمودن متعادل و کاهش آن اصلی علت که شده

 
 می فراهم را امکان این و بوده مدل این بارز های ویژگی از بذر های کارنده از کود های کارنده بودن مستقل

 کارنده قسمت در که بذر های کارنده همانند .شود کشت بذر زیر در شده تعیین میزان به دقیقا کود تا سازد
 .است انجام قابل مجزا بصورت کود کارنده هر تعلیق و عمق تنظیمات شد، خواهد اشاره آنها به

 با مطابق را مراحل سایر و کرده پهن دستگاه زیر متر 3 * 1 ابعاد در پالستیکی نوار یک گیری، کیل جهت
 .دهید انجام کود مخزن محور به متصل نیروی انتقال ررخ از استفاده با و بذر گیری کیل دستورالعمل



 مارکر ها

 های ردیف بین فاصله ،SFPU-3 و SPU-3 های مدل در آنجا از
 آخرین بین فاصله این رعایت باشد، می متر سانتی 12.5 کشت
 برگشت زمان در کشت ردیف اولین و رفت زمان در کشت ردیف

 کشت، زیر سطح راندمان و آرایش شدن بهینه جهت دستگاه
 کارنده شاسی الیه منتهی دو در مارکر عدد 2 لذا .است ضروری

 راننده برای شاخص خط یک ایجاد مارکر وظیفه .اند شده تعبیه
 فاصله خط، آن روی حرکت با برگشت زمان در که است تراکتور
 .شد خواهد رعایت کشت خطوط تمام بین یکسان

 :شود می محاسبه زیر فرمول اساس بر مارکر طول
 ، M را (مارکر پره توپی انتهای تا ابتدا از) مارکر طول اگر

 جلو های الستیک میان فاصله ، A را دستگاه کل عرض
 نظر در R را کشت های ردیف بین فاصله و S را تراکتور
   : است صورت بدین مارکر طول محاسبه فرمول بگیریم،

M = (A - S + R) / 2 
 ردیف بین فاصله متر، 3 دستگاه عرض زمانیکه مثال بعنوان

 الستیک مرکز تا مرکز فاصله و متر سانتی 12.5 کشت های
 101 مارکر طول است، متر سانتی 110 تراکتور جلو های

 .شد خواهد متر سانتی
(300 - 110 + 12.5) / 2  = 101.25cm 

 بصورت و هیدرولیک جک یک توسط ها مارکر کاوه، صنعتی گروه تولیدی پنوماتیک بذرکارهای در ! توجه
 سه توسط دستگاه کردن بلند با رسید، خط انتهای به دستگاه وقتی که صورت بدین .شوند می جابجا اتوماتیک

 زمانیکه و زدن دور از پس و شده بلند است زمین روی اکنون هم که مارکری زدن، دور جهت تراکتور بند نقطه
 .گیرد می قرار زمین روی مقابل طرف مارکر گیرد، می قرار زمین روی مجددا دستگاه



 کارنده و تنظیم عمق

 12.5 فواصل با کارنده 24 داری و ردیفه SPU-3 ، 24 بذرکار
 24 دارای و ردیفه SFPU-3 ، 36 بذرکارکودکار و متری سانتی
 کود کارنده 12 و متری سانتی 12.5 فواصل با بذر کارنده

 .باشند می متری سانتی 25 فواصل با مستقل
  انواع با متناسب و دیسکی و شاخکی های مدل در کارنده واحد

 ارائه شور اراضی جهت) کفکار و پشته و جوی مسطح، کشتهای
 (شود می

 :شود می انجام مرحله 3 در نفور عمق تنظیم

 : تراکتور بند وسط بازوی نمودن بسته و باز - 1
 را بذر عمق سپس .کند پییشروی متر 10 بخواهید راننده از و داده قرار خاک سطح بر مماس را دستگاه ابتدا شود می توصیه
   .ببندید را بازو کمتر، عمق به نیاز درصورت و باز را وسط بازروی بیشتر، عمق به نیاز صورت در و کنید گیری اندازه
 کفشک بازو، داشتن نگاه بسته با ابتدا گردد می توصیه موکدا هوا، فشار وجود دلیل به کلزا، مانند ها ریزدانه مورد در ! مهم تذکر

 در .کند شروع را کشت عملیات بخواهید تراکتور راننده از و داده قرار خاک بستر متری سانتی 2 الی 1 ارتفاع در را کارنده
  و بازکرده را بازو دور 1 غیراینصورت در و نکنید عمق افزایش به اقدام نشد، مشاهده زمین روی بذری غیرمسلح رشم با صورتیکه

 .دهید ادامه نکردید مشاهده زمین روی بذری تازمانیکه را عملیات این و کنید کشت متر 10

 : کارنده هر عمودی تنظیم - 2
 قابلیت این .شده فراهم کارنده هر روی شده نصب کش خط کمک به کارنده هر عمودی تنظیم قابلیت پنوماتیک بذرکار این در
   .است تاثیرگذار بسیار ناهموار های زمین و شور اراضی جهت کفکاری ای، پشته و جوی های کشت در

 :میزان کشندگی فنر هر کارنده  - 3
اما هدف از تعبیه فنر با قابلیت ریگالژ روی هر کارنده، . بطور کلی میزان کشندگی فنر با میزان عمق نفور نسبت مستقیم دارد

بهدین  . ثبات کارنده در عمق تعیین شده حین کشت و جلوگیری از باال و پایین شدن و ارتعاش بیش از حد لوله کارنده است
صورت که در زمین های نرم فنر باید کامال کشیده و هررقدر به میزان سفتی و احیانا سنگالخی بودن زمین اضافه شود، بهه  
همان نسبت بایستی از کشیدگی فنر کاسته شود بطوریکه در حین کار کردن دستگاه شاهد ارتعاش بیش از حهد کارنهده هها    

 .نباشیم

در انتهای دستگاه و به ازای هر دو کارنهده  ! توجه 
یک عدد فنر شاخکی نصب شهده اسهت کهه تهاثیر     
فنرهای شاخکی فقط در کشت ریزدانه هها بهوده و   
وظیفه آنها ایجاد پوشانندگی یک الیه خهاک روی  

لذا برای کشت گنهدم، جهو، مهاش و    . بذر می باشد
سایر درشت دانه ها و جهت جلوگیری از استهالک 

 .فنرها، می توان آن ها را باز نمود



 بسیارمهم - ایمنی نکات

 مشخص اتیلنی پل قطعات الخصوص علی دستگاه قطعات کلیه نظافت – 1
 ، آب با شستشو از لذا پذیرد می صورت هوا کمپرسور از استفاده با فقط شده

 کنید خودداری جدا دیگر مایعات گونه هر و صابون

  .کنید خودداری موزع قطعات کلیه هاو دنده ررخ کاری گریس از – 2

 .بچرخاند سرعت با و جلو به رو را ررخ بخواهید نفر یک از و کرده متصل را بذر گاردان حتما موزع، ریگالژ زمان در – 3
 موزع داخلی قطعات موعد از زودتر استهالک از و شده تر روان موزع پوسته جلو و عقب روبه حرکت شود می باعث امر این

 موزع برس رفتن بین از باعث امر این در رراکه نگرداند عقب به رو را ررخ کمکی نفر که کنید دقت .کند می جلوگیری
 .شد خواهد
 .کند می جلوگیری نیست گردش حال در دور انتقال ررخ زمانیکه بذر ریزش از که است ای قطعه موزع برس

 دراخل های گلبرگ شدن شکسته باعث امر این .کنید خودداری موزع دهانه بستن از نیست، خالی مخزن زمانیکه – 5
 .شد خواهد موزع

 درجه 30 دستگاه آوردن باال برای مجاز زاویه حداکثر دارید، زدن دور قصد کشت خط یک انتهای در زمانیکه – 6
 هوا گاردان درجه 30 از بیش افزایش فن، کردن کار زمان در .نیست فن کردن خاموش به نیازی اینصورت در و است

 است زراعی زمین درون دستگاه مادامیکه کلی بطور .باشد داشته همراه به راننده برای جانی خطرات است ممکن
 (... و مخزن پرکردن استراحت، فنی، نفص) دلیلی هر به اگر منتها کنید؛ اجتناب فن کردن خاموش از شود می توصیه

 عقب سمت به متر 5 نموده، بلند را دستگاه مجدد اندازی راه زمان در است الزم شود خاموش فن کشت حین در
 .کنید شروع را کشت عملیات مجددا و گذاشته زمین روی را دستگاه کرده، حرکت

 پارک قصد زمانیکه و فرمایید خودداری زیکزاکی و عقب روبه حرکت هرگونه از است، زمین روی دستگاه زمانیکه – 7
 زمین را دستگاه سپس و داده قرار مخصوص جای در را دستگاه پارک پایه ابتدا دارید، را دستگاه کردن متوقف یا کردن

 .کرد خواهد جلوگیری ها گیره و ها کارنده به خسارت بروز از امر این .بگذارید

 کشت، عملیات آخر در و گذاشته خالی کشت خط هر در را زمین انتهایی و ابتدایی متر 3 شود می توصیه – 8
 دستگاه زدن دور برای فضا کشت، خط هر پایان در شود می باعث امر این .شوند کشت ها ردیف سایر بر عمود بصورت

 .شود جلوگیری مزرعه کنار اشیاء با برخورد اثر در کارنده به صدمات بروز از و مهیا

 درار فن عملکرد در نقصان دلیل به اگر تا کنید بررسی از کشت ردیف هر پایان در را دستگاه های خرطومی لوله – 9
 اند شده نظرگرفته در شفاف جنس از خرطومی های لوله رو همین از .شوید متوجه سریعا شدند گرفتگی

 آفتاب از دور به و مسقف محیط یک در و نموده نظافت سپس و خالی را دستگاه کشت، فصل یک اتمام از پس – 10
   .فرمایید نگهداری باران و

 ناخواسته گردش اثر در اگر رراکه کنید جدا موزع از را بذر گاردان ابتدا حتما دارید، را دستگاه توقف قصد زمانیکه – 4
 یا کور موزع اتیلنی پلی زانوی هوا، جریان وجود عدم بدلیل و کرده حرکت فن خروجی مجرای سمت به بذر جلو، به رو ررخ

 زیر از بذر ریزش شاهد زمان مرور به و شده خراب موزع برس ررخ، عقب به رو ررخش صورت در و شود می خفه اصطالحا
 1.بود خواهید دستگاه سکون زمان در موزع



گریس کاری ، آرارکشی ، نظافت –سرویس   

 شوند؛ می مونتاژ و کاری گریس تولید خط تست مراحل پایان از پس شرکت، این تولیدی محصوالت کلیه
 قطعات صحیح کارکرد و دوام در بسزا نقشی ای دوره آرارکشی و کاری گریس و اولیه سرویس انجام منتها

 .شود می کشاورزی ادوات کلیه شامل قاعده واین دستگاه
 و کاری گریس به نسبت و نموده متوقف را دستگاه اول هکتار نیم اتمام از پس گردد می توصیه لذا

 .نمایید اقدام زیر شرح به آرارکشی
 مربوطه خورهای گریس طریق از کاری گریس - 1

 ررخ توپی عدد 2 - 
 مارکر توپی عدد 2 - 
 فن بزرگ پولی عدد 1 - 
   فن کورک پولی عدد 1 - 

 .باشند نسوز نوع از حتما بایستی کورک و بزرگ های پولی گریس

 دستگاه های مهره و پیچ کلیه آرارکشی – 2
 پولی مارکرها، ها، ررخ کارنده، های گیره شامل
 ... و فن های

 اهمیت حائز بسیار کورک پولی پیچ آرارکشی
 پولی محافظ کاور بازکردن طریق از پیچ این .است

 آرارکشی عدم صورت در .است دستیابی قابل ها
 هر اییجاد مسئولیت مقرر، موعدهای در پیچ این

 مالک عهده به دستگاه فن و پولی در نقص گونه
 .بود خواهد دستگاه

 قرارگیری محل .باشد می محافظ کاور این بازکردن با کاری گریس و آرارکشی جهت کورک پولی به دسترسی
   .ببندید را کاور کار اتمام از پس .است شده مشخص پیکان نوک توسط نیز کورک پولی

 
 .است الزامی هکتار 20 هر ازاء در 2  و 1 مراحل انجام

 
 پولی وضعیت و نموده متوقف را دستگاه بالفاصله شدید، مواجه فن غیرمتعارف صدای با کار حین در رنانچه : نکته

 .نمایید بررسی گریس و احتمالی لقی لحاظ به را کورک پولی الخصوص علی ها





 گروه ماشین آالت کشاورزی کاوه
 شرکت ماشین ابزار فارس

 اولین تولید کننده بذرکارهای پنوماتیک خطی کار در ایران
 

 بولوار  خلیج فارس –شیراز 
 07137418488-9: تلفاکس 

agrimachines.com-www.kaveh 

agrimachines.com-info@kaveh 

@MAFkaveh 
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Pneumatic SPU - 3

Pneumatic SPU-3 seeder is designed for
planting wheat, barley, rapeseed, peas,
grass, alfalfa, vetches, onion, ...

Because of precisely and adjustable
central seed distributer, these planters
are capable of distributing seeds from
4009r to 6kg per hectare for micro seeds
and up to 400k9 per hectare for normal
seeds based on type of seeds (Micro or
Normal).
Accord seed drills central distributer is
based on state-of-the-art technology and
is manufactured in accordance with
recognized safety req uirements.

Dimensions (m) : 2.15*3*2
Weight (kg) :540
Hopper Capacity (kg) :450
Working Width (m) :3
Working Speed (kmlh) :5-12

Distributer System
- Capable of distributing micro and

normalseeds precisely
- Vo4A - a/o3A Reducing seed consumption

per hectare

Coulter system
- Number of anchor coulters : 24
- Distance between coulters (cm) : 12.5
- Each coulter has been suspended

separately for not completely smooth fields
- Precise sowing depth adjustment
- Row spacing adjustment to 25cm and

also 37.5cm and 50cm for micro seeds

Required power (hp) :75
P.T.O (rpm): 1000

lran- Shiraz- Khalij fars blvd.

P.O.Box :71555 -M]
Postal Code : 7 1 597 86546
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Seeding rate adjustment Coulter pressure adjustment


