Aydın Pulluk

Modern tarım
modern ekipman

Tüm pulluklarımızda
olduğu gibi ‘döner kulaklı’
pulluklarımızda da bor çeliği
kullanılmıştır. Yükseklik, sıra
arası mesafe ve inç ayarını
değiştirerek satın alabileceğiniz
pulluğunuzun sürüm
genişliğini de kendiniz
belirleyebilirsiniz.

Zamandan ve yakıttan
tasarruf sağlayan bu
pulluğumuz, modern tarım
üretimi yapan ülkelerde en
çok kullanılan modelimizdir.
Döner kulaklı pulluklarda
cıvata ve parça sayısı, klasik
pulluklara göre daha azdır.
Bu yüzden ömrü daha
uzundur.
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Yeniliklere açık

Iyi sürüm iyi ürün

İyi ürün elde etmek
için iyi sürüm gerekir. İyi
sürüm için de pulluğun sürüm
ayarları (iç derinliği, iç genişliği,
inç ayarları) ile küçültmebüyütme gibi ayarlarını basit
bir şekilde yapmak gerekir. Bu
pulluğumuzda ayarlamaları
çok rahat bir şekilde
yapabilirsiniz.

Çiftçilerimizin
taleplerinin ürün, traktör
ve toprak yapılarına göre
her geçen gün değişiklik
gösterdiğini bilen Aydın
Pulluk üretimini bu
doğrultuda yaparken,
yenilikleri de yakından
takip ediyor.
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Üretime destek

Çiftçilerimize yüksek
kalitedeki döner kulaklı
pullukları uygun fiyata
sunuyoruz. Çiftçilerimizin
AB, hatta dünya çiftçisiyle
rekabet edebilmesi için
fiyatları aşağıya çekerek,
modern tarım aletlerine
ulaşmalarını
kolaylaştırıyoruz.

Döner kulaklı
pulluklarımız en küçükten
en büyük beygir gücüne sahip
traktörlere kolaylıkla uyum
sağlar. Bu pulluklarımızı hangi
coğrafyada yer alırsa alsın,
toprak yapısı ve ürün gamı
ne olursa olsun kolaylıkla
kullanabilirsiniz.

Uyumlu ekipman
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Kolay ulasım

Uzun ömürlü

Geniş bir ürün
yelpazesine sahip Aydın
Pulluk’ta aradığınızı kolayca
bulabilirsiniz. Ayrıca, her
traktöre ve toprağa uygun,
çiftçilerimizin taleplerine göre
değişiklik gösterebilen, çeşitli
tip ve inç seçeneklerinde
pulluk üretimi de
yapılmaktadır.
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Bu ürünümüz
helezon yaylı mekanizma
sayesinde kesintisiz bir
sürüm sağlamaktadır. Çalışan
parçaların deformasyonunda
tüm parçalarını değiştirmek
yerine, küçük bir yedek
parça değişikliğiyle yeni
bir güvenlik sistemi
kurabilirsiniz.
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Yaylı mekanik
otomatik pulluğumuz;
3 bıçaklı ve parça kulaklıdır.
Kaynaksız şaseden imal
edilmiştir. Her traktöre uygun
modellerimiz mevuttur. Taşlı
ve köklü arazilerde içindeki
mekanizma sayesinde
traktörü ve pulluğu
korur.

Rahat kullanım

Yaylı otomatik
pulluklarımız +1 ilavelerle
büyütülebilir. Sıra araları,
iş genişliği, derinliği, ürüne,
toprağa ve traktöre göre
değiştirilebilir. Opsiyonel
parçalar kullanılarak,
pulluğun sürüm kalitesi
arttırılabilir.

Kalite
ayrıntıda
gizli
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Toprağın zorlu
koşullarında helezon yaylı
mekanizma sayesinde,
istenilen sürüm ve yüksek
verim elde edilir. Sıra araları
açılabilir, iş genişlikleri
ayarlanabilir. +1 ilaveler ile
pulluk büyütülebilir.

Türkiye’de en çok
satılan klasik modelimizdir.
Yüksek tipleri mevcuttur.
Sıra arası mesafesi daha
iyi bir sürüm için optimum
hale getirilmiştir. Toprakla
temas eden tüm
parçalar bor çeliğidir.

Klasik ve ekonomik

En ekonomik
modelimizdir. Yedek
parçaları standarttır.
Kolay değiştirilebilen aşınma
parçalarına ve toprağı daha
fazla çeviren yeni nesil kulak
yapısına sahiptir. İyi bir tohum
yatağı hazırlarken sürümden
keyif alacağınız
modelimizdir.
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Sürüm
rahatlıgı

Türkiye ve komşu
ülkelerde en çok tercih
edilen modelimizdir. Toprakla
temas eden parçalar bor
çeliğidir. Devirme açısı yeniden
dizayn edilmiştir, toprağı tam
kapatma özelliğine sahiptir.
Bıçaklar çift yönlüdür.

Yüksek verimlilik

Pulluklarımızdaki devirme
açısını ayarlayarak tarla
yüzeyinde kalan organik
maddelerin savrulmasını
önlüyoruz. Toprağın bu
maddelerin üzerini tam olarak
kapatmasını sağlıyoruz.
Toprağı işlerken yapısını
zenginleştiriyoruz.
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Yedek parça ihtiyacında
çiftçilerimiz değişiklikleri
kolaylıkla yapabilir. Profil şase
pulluklarımız, parça sayısı daha
az olduğu için uzun ömürlüdür.
3 bıçaklı ve parça kulaklı
olarak üretilen bu modelde,
dünyadaki en son teknoloji
kullanılmaktadır.

Maksimum verim

Bu modelimizde;
Türkiye’de ilk kez
uygulanan şaseyi
zayıflatmadan “kaynaksız
şase” uygulaması yapılmıştır ve
maksimum verim sağlanmıştır.
Pulluğun ağırlığı düşürülerek
sürüm hızı arttırılmış, traktörü
yormadan daha iyi sürüm
elde edilmektedir.
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Yakıt tasarrufu

Bilinenin aksine, döner
kulaklı pulluklarımızın
kullanımı kolay ve rahattır.
Ayarlarını yapabilmek için
çok fazla tecrübeye sahip
olmanız gerekmez. Küçük
dokunuşlarla istenilen
değişiklikler yapılabilir.
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Ürün çesitliligi

Aydın Pulluk bahçe
işleriyle uğraşan
çiftçilerimize de farklı ürünler
sunmaktadır. Bu modelimiz
küçük bıçak ve kulak yapısı
sayesinde köklere zarar vermez.
Toprağı havalandırır, ürün
kalitesini arttırır. Kızakları
sayesinde ağaç arası
mesafeyi ayarlar.
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Sürdürülebilir tarım

1968’den beri ana
hatları aynı kalarak
ürettiğimiz, ülkemizde
de en çok kullanılan klasik
modelimizdir. 3 bıçak ve parça
kulak tasarımıyla yeniden
dizayn edilmiştir. Komşu
ülke çiftçilerinin de
en çok kullandığı
modeldir.

Pulluğun yerine
geçebilecek tarım
makinası yoktur. Hiçbir
uygulama verim düzeyinin
devamlılığını sağlayamamıştır.
Toprağın ihtiyacı olan,
yetiştirdiğiniz bitkilerin organik
maddelere ulaşabilmesi
en iyi pulluk sürümüyle
gerçekleşebilir.
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Mutlu çiftçi

İnsan hayatının her
evresindeyiz!.. Çiftçi
için önemli olan yaptığı
işten keyif almasıdır.
Aydın Pulluk keyifli ve
mutlu çiftçiler için
çalışmaya devam
ediyor.
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Yenilikçi kimlik

23

Aydın Pulluk; ülkemizde
ve dünyada, tarımın olduğu
her yerde, her toprakta,
her iklimde taleplere karşı
yenilikçi kimliğiyle var
olmaya devam ediyor.

Sera üretimine uygun

Su hayat tır

Sera ve benzeri
alanlarda üretim yapan
çiftçilerimiz için dizayn
edilmiştir. En küçük
modelimizdir. 10-30
beygir arası traktörlere
uygundur.

Su ile ürünü buluşturan,
yol açılmasını sağlayan
modelimizdir.
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Türkiye’nin
en büyügü
İnç değişikliği, iş
genişliği, sıra arası
mesafe ayarları sipariş
anında çiftçilerimizin talepleri
doğrultusunda özel üretim
olarak da yapılabilir.
Muadillerine göre farklı şase
yapısına sahip olduğu
için istenilen sayıda
büyültülebilir.

Çekilir tip döner kulaklı
pulluğumuzdur. Türkiye’de
üretimi yapılan en teknik ve
en büyük pulluk budur. Büyük
arazi sahibi çiftçilerimizin
kullandığı modeldir. Aynı
pulluk istenildiğinde daha
da büyütülebilir.
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Minimum yakıt, maksimum güç

İlkemiz ve hedefimiz
siz değerli çiftçilerimizin
minimum yakıt, maksimum
güç ile sürüm yapabilmesini
sağlamaktır. Büyük olmasına
rağmen kullanımı kolaydır.
Tarla-ev arası yol durum
özelliği sayesinde
çiftçimize konfor da
sağlamaktadır.

Çekilir tip döner kulaklı
pulluğumuz Türkiye’de imal
edilen en büyük pulluktur.
Dizaynı sayesinde denge ayarı
yüksektir. 200 ila 450 beygir
traktörlere uygundur. Opsiyonel
parçalar sayesinde pulluğun
özellikleri çiftçilerimizin
talepleri doğrultusunda
arz edilebilir.
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Yüksek performans

Yaylı döner kulaklı
pulluğumuz, sert arazi
koşullarına göre üretilmiştir.
Helezon yaylı mekanizma
sayesinde yüksek sürüm
ve verim elde edilir. Taşlı
arazilerde sürümün
kalitesini bozmadan
mükemmel sonuç elde
edebilirsiniz.

Her araziye uygun

Kamalı pulluğumuz;
sert ve taşlı topraklarda
hızlı aşınan klasik bıçaklı
pulluklar yerine, kama özelliği
sayesinde performansı daha
yüksek olan modelimizdir.
Kama aşındıkça ileri
sürülerek yeni bir ucun
görev yapması
sağlanmış olur.
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Traktör ile
uyumlu
Çıta kulaklı pulluklar
nemli topraklarda traktörün
çekme gücünü azaltarak
pulluğun daha kolay
sürümünü sağlar. Zaman
ve yakıt tasarrufu sağlar.
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Kosulsuz müsteri memnuniyeti

Doga dostu

Doğanın
dengesini bozmadan
insan ihtiyaçlarının
karşılanmasında makine,
canlı ve tabiat arasındaki en
iyi yardımcı alet; pulluktur.
Teknolojinin tarımda geldiği
son noktayı takip ediyor ve
siz değerli çiftçilerimize
sunuyoruz.

Hedefimiz; ürünlerimizde
kaliteden ödün vermeden,
çiftçilerimizin gereksinim
duyduğu yeni pullukları
üretmek, aynı zamanda
nihai tüketicimizin satış
sonrası memnuniyetini üst
düzeyde tutmaktır.
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Dünya standartlarında

Kalite politikamız;
1968’den beri dünya
tarımındaki gelişmeleri
izleyerek Türkiye’deki
yatırımlarımıza yön
vermektir.
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Model çesitliligi

Çıta kulaklı profil şase
pulluklarımız, isteğe göre
+1 ilavelerle büyütülebilir.
Toprağa ve traktöre göre
sıra araları, inç ayarları
değiştirilebilir. Nemli
topraklarda daha kolay
sürüm sağlar.

Mükemmel sonuç

Aydın Pulluk her
modelde pulluk yaptığı
gibi, fidancılıkla uğraşan
çiftçilerimiz için de bu set
yapma pulluğunu dizayn
etmiştir. Aynı zamanda kanal
açma pulluğu olarak da
kullanılabilir. Set arası
mesafe istenilen ölçüde
değiştirilebilir.
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