
بسمه تعالی 

 

 

آشنایی با ماشین آالت کشاورزی  : عنوان مماله 

 

 :انواع ماشین آالت بارکن

این نوع از . است ماشین آالت صنعت کشاورزی و باؼبانیپرکاربردترین یکی از ماشین آالت بارکن 

ماشین آالت کشاورزی بیشتر در موالع برداشت محصوالت مختلؾ از جمله سیب زمینی، چؽندر لند و 

. هویج مورد استفاده لرار می گیرند

در این مماله لصد داریم تا دستگاه بارکن چؽندر لند، دستگاه برداشت و بارکن هویج و دستگاه برداشت 

می باشند، به طور خالصه مورد بررسی پرکاربرد کشاورزی شین آالت و بار کن سیب زمینی که از ما

اگر لصد رونك بخشیدن به کار کشاورزی خود با خرید یکی از این دستگاه ها را . لرار دهیم

. همراه باشیدتا پایان مماله آکادمی ویترین نت با دارید 
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بارکن چؽندر لند 

کشاورزی جهت توسعه و تولید التصادی فرآورده های کشاورزی، صنعت کشاورزی در دنیای مدرن به 

. محدودیت نیروی کارگری استاز جمله مزایای کشاورزی مدرن رفع شدن . تبدیل شده است مکانیزه

بارکن چؽندر لند عملیات . عمل برداشت چؽندرلند نیز امروزه به صورت مکانیزاسیون صورت می گیرد

برداشت، انتمال و بارگیری چؽندر لند را به صورت مکانیزه و بدون استفاده از نیروی دست انجام می 

. دهد

ن چؽندر لند را به دستگاه بارکن چؽندر لند لابلیت انتمال سریع و بارگیری محصوالت کشاورزی همچو

. همچنین عملیات خاک گیری را می تواند با سرعت زیاد و تلفات کم انجام دهد. درون کامیون ها دارد

استفاده از بارکن چؽندر لند عالوه بر اینکه استفاده از نیروی کارگری را کاهش می دهد، در زمان نیز 

. صرفه جویی می کند

  

: بارکن چؽندر لندخصوصیات 

تن در ساعت می  40اه بارکن چؽندر لند حدود یک متر است و ظرفیت بارگیری آن به عرض دستگ

.  رسد

در ساخت انواع بارکن چؽندر لند از مواد با کیفیت، طراحی بهینه و چندین جعبه دنده استفاده شده 

و نوار به طور کلی اکثر دستگاه های بارکن چؽندر لند از سه بخش بردارنده، نوار انتمال اولیه . است

. تخلیه چؽندر لندها به تریلرها تشکیل شده اند

  

: موارد استفاده از بارکن چؽندر لند

از آنجا که ساختار این دستگاه ها ساده است در هنگام برداشت محصول هیچ گونه آسیبی به چؽندر 

ار مناسب استفاده از این دستگاه در مناطمی که زمین های ناهموار دارند، بسی. لندها وارد نمی شود

همچنین در زمین های زراعی که و در آنجا چؽندرهای بزرگ و کوچک در شرایطی لرار دارند . است

استفاده از این دستگاه بسیار که برگ های چؽندر و علؾ های هرز فرصت خشک شدن را دارند، 

. ممرون به صرفه است

  

دستگاه برداشت و بارکن سیب زمینی 

مینی به منظور برداشت سیب زمینی در مزارع متوسط و بزرگ مورد دستگاه برداشت و بارکن سیب ز

. متصل می شود تراکتوراین دستگاه ها اؼلب به . استفاده لرار می گیرد
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اشت سیب زمینی روش کار دستگاه برداشت و بارکن سیب زمینی به این صورت است که ابتدا عمل برد

پس از این که خاک را تا حدودی از سیب زمینی ها جدا کرد، آن ها را از دستگاه . را انجام می دهند

. خارج می کند

یکی از مشکالت برداشت سیب زمینی به صورت دستی بالی ماندن میزان باالیی از محصول در هر 

تفاده از دستگاه برداشت و بارکن سیب این مشکل با اس. هکتار زمین پس از به اتمام رسیدن کار است

. زمینی به طور کامل رفع می شود

  

 

  

مزایای استفاده از دستگاه برداشت و بارکن هویج 

مفید است که عملیات جداسازی برگ ها را انجام  ماشین آالت کشاورزیدستگاه های برداشت هویج از 

در صنعت کشاورزی و باؼبانی استفاده از . می دهد و به عمل برداشت هویج سرعت بخشیده است

دستگاه برداشت و بارکن هویج با مزایای لابل توجهی همراه است که در این بخش از مماله لصد داریم 

 .نیمبخشی از این مزایا را به طور مختصر بیان ک
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لابلیت برداشت هویج به صورت اتوماتیک 

لادر به کار کردن در زمین های خشک و خیس 

هکتار زمین به صورت روزانه  3تا  1.5برداشت محصوالت 

از انواع دستگاه های بار کن در زمان برداشت محصوالت  به طور کلی توصیه می کنیم که از 

ول را ساده تر ساخته و همچنین به این عمل سرعت کشاورزی استفاده کنید، زیرا عمل برداشت محص

. می بخشد

 

 تیلر کولتیواتور

با بر اساس نیاز کشاورزان تیلر کولیتواتور یک تراکتور دوچرخ و یا یک کولتیواتور دستی است که 

.  لدرت های مختلؾ تولید و وارد بازار شده است

.  بخار است اسب 9تا  5به طور کلی لدرت ارائه شده این دستگاه معادل 

تیلر کولیتواتور دارای یک موتور است که روی شاسی چرخدار لرار گرفته و به ابزارآالتی 

شاسی دروگر ، چاله کن و نهر کناسی کولتیواتو، شاسی ، شسم پاش، پمپ پمپ آبهمچون 

. حمل بار مجهز است و با استفاده از کویلینگ بسته می شود تریلیو 

  

: تیلر کولیتواتورانواع 

در می باشد،  ؼبانیدستگاه ها و ماشین آالت صنعت کشاورزی و باکه از پرکاربردترین تیلر کولیتواتور 

. وارد بازار شده انددو نوع زیر 

بنزینی  تیلر کولیتواتور 

 دیزلیتیلر کولیتواتور 

 

: تیلر کولتیواتورموارد استفاده از 

و ماشین آالت کشاورزی  تراکتوردر زمین های باؼی کوچک که در آنجا حرکت دو چرخ تراکتور این 

تیلر این دستگاه را به نام به همین جهت عده ای . سنگین دشوار است، بیشترین کاربرد را دارد

. کولتیواتور باؼی نیز می شناسند
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. مورد استفاده لرار می گیردبرای انجام کارهای زیر تیلر کولتیواتور 

کشت 

سله شکنی 

سمپاشی 

آب کشی  

درو کردن 

بار کشی  

نیرو  انتمال 

علؾ کنی  

جارو کشی 

تیػ زدن  

مسطح کردن زمین  

روبی برؾ 

 بستر کشتشخم زدن، نرم کردن و به هم زدن خاک و 
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تیلر چیست؟ 

این دستگاه نیز دارای . استیکی از ابزار آالت سبک برای انجام کارهای کشاورزی تیلر کشاورزی 

از تیلر بیشتر در زمین هایی همچون شالیزارها استفاده می . کاربردهای مختلؾ بسیار زیادی است

ه شده اند و از آنجا که ارزان و کوچک هستند و استفاده از آن در بازار، تیلرهای مختلفی عرض. شود

. ها آسان و کم هزینه می باشد تا حد لابل توجهی در صنعت کشاورزی مورد استفاده لرار می گیرند

تیلر در زمین های باتاللی و شالیزارها نیز کاربرد لابل توجهی دارند و اکثر کشاورزان استفاده از این 

کاربرد این دستگاه نیز . سنگین ترجیح می دهند ماشین آالت کشاورزیه استفاده از دستگاه ها را ب

. همانند تیلر کولتیواتور است

  

: انواع تیلر

: می شوندطبمه بندی دسته زیر تیلرها از لحاظ نوع سوخت به سه 

بنزینی تیلر 

نفتی  تیلر 

گازوئیلی  تیلر 
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تیلرها دارای دو چرخ هستند اما جنس این چرخ ها ممکن است الستیکی، آهنی پره دار و آهنی ر

. شما می توانید با استفاده از هندل ، این دستگاه ها را راه اندازی کنید. استوانه ای باشد

. میزان مصرؾ سوخت آن نیز توسط لوله شفاؾ نصب شده در کنار آن مشخص می شود

در تیلرها دو نوع . این دستگاه دارای دو نوع دنده می باشد که شامل دنده سنگین و دنده سبک است

. کالچ نیز تعبیه شده اند که کالچ اصلی و کالچ فرعی نامیده می شوند

  

 

  

 روتیواتور سنسوردار چیست؟

روتیواتور در حمیمت نوعی تراکتور دو چرخ است و چرخ های موجود در این دستگاه محرک آن 

روتیواتور مجهز به فرمانی شبیه به فرمان موتور سیکلت است که عمل هدایت دستگاه به طور . هستند

تواند  گاهی اولات راننده باید دنبال این دستگاه برود و گاهی اولات نیز می. دستی را به عهده دارد

 .روی وسیله ای متصل به آن بنشیند



 

        و نهر کن به روتیواتور متصل گاو آهنابزارهایی همچون تیؽه های روتاری، چرخ خاک ورز، 

واتور این دستگاه در مدل ها و طرح های مختلؾ تولید شده است و یکی از آن ها روتی. می شوند

در پیشانی روتیوارتور سنسوردار دو خیش به یکدیگر متصل شده اند و همزمان . سنسوردار می باشد

برای ایجاد نهرهای اصلی و فرعی جهت . خاک را به سمت چپ و راست برگردانده و نهر ایجاد می کند

. آبیاری مزارع از روتیوارتور سنسوردار استفاده می شود

  

 :معرفی گاوآهن

یکی از مهمترین ابزارهای خاک ورزی در صنعت کشاورزی است که برای کندن، شخم زدن، گاوآهن 

نام دیگر گاو آهن خیش . کاربرد داردهای کشاورزی و بستر کشت سازی زمینزیر و رو کردن و آماده 

.  می باشد

رگشته به درون های تیز و ب از جنس فوالد سنگین و دارای نوک  این ابزار دارای یک تیؽه یا چند تیؽه

در حین حرکت ماشین، این ابزار بر روی زمین کشیده . کنند که آن را به پشت تراکتور وصل میاست 

. دادند در گذشته این ابزار را توسط چهارپایان به ویژه گاو حرکت می. زندشود و زمین را شخم می می

با  دستگاه ها و ماشین آالت صنعت کشاورزیگاو آهن و همچنین آشنایی با انواع برای اطالع از لیمت 

. همراه شویدویترین نت وبسایت 

: کشاورزی مدرن

حاصل  کشاورزی مدرن. مکانیزه کردن کشاورزی از مهمترین موضوعات در صنعت کشاورزی است

مکانیزه کردن باعث باالرفتن سرعت و دلت انجام کار . مکانیزه شدن صنعت کشاورزی و باؼبانی است

ی در نهایت منجر استفاده از تجهیزات مکانیزه در کشاورز. شودو تولید بیشتر محصوالت با کیفیت می 

. گرددبه راندمان بیشتر و سوددهی باالتر کشاورزان و مزرعه داران می

زنی و ، گاوآهن است که در کشاورزی مدرن برای شخمکشاورزیتجهیزات و ادوات پرمصرؾ یکی از 

. گیرد سازی اولیه زمینهای کشاورزی مورد استفاده لرار میخاک ورزی و آماده 
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: گاوآهن در کشاورزیکاربرد 

شکاؾ . گرداندشده را برمیبرد، سپس الیه سطحی خاک بریده گاو آهن خاک را شکاؾ داده و آن را می

زنی با شخم. متر است سانتی ۴۰تا  ۱۰دهد، به طور معمول از عمك عممی که این وسیله به زمین می

که نشا در آن  اولیه، مواد مورد نیاز اولیه برای رشد گیاهان تامین شده و هوا رسانی به عمك خاک

. شود گیرد، انجام می جای می

  

: انواع گاوآهن

: و نوع زمین، ابزار خیش در انواع مختلؾ زیر وجود دارد بستر کشتبسته به محیط و 

  

: گاوآهن للمی

گاو آهن للمی به این شیوه کار . توان استفاده کردازگاو آهن للمی برای خاک ورزی نیمه شخم می

از این روش در کاشت های . گردانددهد ولی خاک را برنمیصورت است که رویه خاک را شکاؾ می 

. شود یکساله استفاده می
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: گاوآهن بشمابی

ی سخت و خشک، خاک های دارای ریشه و زمین های از گاو آهن بشمابی در برگرداندن خاک های خیل

. خیلی ناهموار و خاک هایی که بمایای محصول در آن به ممدار زیاد بالی مانده، استفاده می شود

: دارگاوآهن برگردان

با گاوآهن برگرداندار ممدار مشخصی از خاک را از عممی معین برداشته و پس از چرخاندن با زاویه 

در میان انواع گاو آهن، گاوآهن برگرداندار بیشترین کاربرد . گردانند ک سمت برمیمشخص، آن را به ی

. شودرا دارد و از لحاظ تعداد خیش و عملکرد که یک طرفه یا دوطرفه باشد، تمسیم بندی می

سوار و  بوده و نحوه اتصال آن به صورتهای سوار یا نیمه تراکتورگاو آهن برگردان دار لابل اتصال به 

. یا کشیدنی است
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: جنس لطعات مختلؾ گاوآهن

تمامی . میلیمتر می باشند 8های سنگین اروپایی با ضخامت از جنس لوطیلطعات مختلؾ گاوآهن 

جنس فوالد  چرخ لابل تنظیم گاو آهن از. لطعات سایشی از جنس فوالد منگنزی و سیلیس دار است

. گردداست که برای کنترل کردن عمك شخم زمین از آن استفاده می

آنها را به سه شود و از این نظر ساخته میپایه گاوآهن یا شاسی آن اصوال در اشکال و ابعاد مختلؾ 

: تمسیم بندی می کنندنوع زیر 

پایه بلند 

پایه کوتاه 

پایه متوسط  

 

 

 :ترنچر کانال کن

است که در صنایع مختلؾ  دستگاه ها و ماشین آالت صنعت کشاورزیترنچر کانال کن، در زمره 

این ماشین . و هم چنین در عملیات پروژه های عمرانی کاربرد دارد صنایع راه و ساختمانکشاورزی و 

. استبرای حفاری و ایجاد کانال در روی زمین و یا لوله گذاری و عبور دادن لوله و کابل لابل استفاده 

  

: ترنچر کانال کنکاربردهای 

عی از آن جهت انجام پروژه هایی مثل انوا. عمك حفاری دستگاه ترنچر بسته به مدل آن مختلؾ است

هم چنین در پروژه های . روندبرش آسفالت، انواع کانال زنی، ترنچینگ، ترانشه، و حفاری به کار می

کابل کشی برق، کابل کشی فیبر نوری، لوله کشی آب، لوله کشی گاز و صنایعی از دستگاه ترنچر 

. استفاده می شود

کن در کشاورزی، برای حفاری چاله های کودی در پای درخت های  کاربرد ویژه دستگاه ترنچر کانال

. های درختان است باغ و یا برای ریشه زنی یا هرس کردن ریشه
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: ترنچر کانال کنانواع 

انواع ترنچر در اندازه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک وجود دارد و می تواند بر روی هر وسیله ای 

زنجیره  تایر آنها در دو نوع چرخ الستیکی و چرخ. یا پشت تراکتور نصب شودو  بیل مکانیکیمانند 

. ای وجود دارد که در شرایط سخت از چرخ زنجیری آن استفاده می شود

  

: دستگاه کانال کن کؾ

در مدل های مختلؾ این دستگاه  . دستگاه کانال کن کؾ استترنچر کانال کن، نوع خاصی از دستگاه 

از این دستگاه برای تخلیه سریع آب های سطحی و یا . زیر موجود می باشد و کاربردهای مختلفی دارد

.  های خاک و ریختن مواد شیمیایی استفاده می شود برای برون ریزی آلودگی

کانال کن خطی 

اسالت  کانال کن 

کانال کن نواری  

  

 

https://vitrinnet.com/c/excavators


  

: دستگاه کانال کن پشت تراکتوری

حفاری کانال هم گفته می شود که کاربرد عمده آن در به این دستگاه، ترنچر پشت تراکتوری یا دستگاه 

شود، لابلیت حفر کردن  متصل می تراکتوراین نوع از دستگاه که به پشت . عملیات عمرانی است

. سانتی متر را دارند 30سانتی متر و عرض  180کانالهایی تا عمك 

اسب بخار بوده و در اتصال به پشت تراکتورهای معمولی به  100توان مورد نیاز این دستگاه ترنچر 

 700بعضی از انواع دستگاه حفاری کانال یا کانال کن پشت تراکتوری دارای بازدهی . کند راحتی کار می

ست و در پروژه های این دستگاه مجهز به لوله گذار ا. متر در روز بوده و لابلیت نصب لیزر نیز دارد

. لوله کشی آب، گاز و فاضالب لابل استفاده است

  

: ترنچر مارپیچی یا حلزونی پشت تراکتوری

ترنچر لدرت حفاری . نوعی از ترنچر پشت تراکتوری، ترنچر مارپیچی یا حلزونی پشت تراکتوری است

عمك یک متر و با عرض  تابه طوری که برای حفر کانال لابل تنظیم است، پشت تراکتوری، مارپیچی 

. سانتی متر را می تواند حفر کند 25

.   امکان نصب تجهیزات و لوله ها را در حین حرکت تراکتور را داردهمچنین این دستگاه 

  

: دستگاه ترنچر تراکتوری

از جمله ماشین آالت راه سازی و عملیات عمرانی است  Trench tractorدستگاه ترنچر تراکتوری یا  

این دستگاه هم نوعی از ترنچر کانال کن است که به جز عمل . که به آن ترنچر لیزری هم می گویند

لوله ها و یا کابل ها، برای حفر زهکشی و یا برای آماده سازی به ویژه برای جاگذاری انواع  حفاری، 

. و ترانشه زمین به کار می رود

. ترنچر تراکتوری توسط لالب به تراکتور متصل و نگهداری می شود

عمك حفاری ترنچر کانال کن تراکتوری از صد . عمك حفاری آن توسط جک هیدرولیکی کنترل می شود

. سانتی متر است 40و با عرض  سانتی متر  250سانتی متر تا 

https://vitrinnet.com/c/tractors


 

  

دستگاه کانال بازکن 

دستگاه کانال بازکن که به آن دستگاه ترنچر هم می گویند، کاربرد بسیاری در عملیات پروژه های 

ها و پی ها جهت  ها در کارهایی ازلبیل حفاری کانال این دستگاه. عمرانی و کارهای کشاورزی دارد

های مورد استفاده در مخابرات کاربرد  های برق و کابللوله های گاز، کابل جاگذاری لوله های آب،

. فراوانی دارند

در عملیات کشاورزی جهت پرکاربرد می باشد،  تجهیزات و ادوات کشاورزیدستگاه کانال بازکن که از  

به ویژه در لوله کشی لوله دهی، هم چنین برای هرس کردن ریشه های درختان و  های کود دالحفر گو

. های مشکی مخصوص آبیاری لطره ای، دارای کاربرد زیادی است

متر در  5سانتی متری، حداکثر  40راندمان این نوع از دستگاه ترنچر کانال کن برای حفاری تا عمك 

متر در  3سانتی متر تا یک متر باشد، راندمان آن به  40یشتر از دلیمه است ولی اگر عمك حفاری ب

. رسددلیمه می
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 :  هد برداشت ذرت

در هنگام برداشت ذرت، به طور معمول در دو مرحله . هد ذرت از ادوات و تجهیزات برداشت ذرت است

ل و دیگری صدماتی به دانه های ذرت وارد می شود، یکی در مرحله جدا کردن سنبله بالل از ساله بال

این صدمات باعث از بین رفتن ممداری از محصول . در مرحله جدا کردن دانه های ذرت از سنبله ذرت

در مرحله برداشت سنبله ذرت اگر از کمباین استفاده . و در نتیجه کاهش سود کشاورزان می شود

ل کاستی ها در برای جلوگیری از تلفات محصول و کنتر. شودتلفاتی به این محصول وارد می شود، 

از مزایای استفاده از هد ذرت کمک به برداشت . گرددبرداشت ذرت ، از هد برداشت ذرت استفاده می

در این ابزار تؽییراتی در دماؼه کمباین داده شده و به . بهتر محصول و افزایش سودهی آن است

رود دن ساله به کار میهای معمولی، نیرویی که برای جدا کر در دماؼه. صورت مخروطی در آمده است

شود و شود، به همین دلیل در هنگام برداشت، صدمات زیادی به محصول زده می به حالت لائم وارد می

هد ذرت زنی لابلیت اتصال بر روی انواع مدل های کمباین . شود سبب هدر رفتن بیش از اندازه ذرت می

ن ابزار لسمت حلزونی بؽل و هم چنین در ای. های پنج و شش ردیفه وجود دارندرا دارد و در مدل

های جدید شامل بسیاری از ویژگی هایی است هد ذرت. لسمت چالوی زیرین را به آن اضافه کرده اند

که اجازه می دهد در سرعت های باالتر و در شرایط بسیار نامطلوب زمین، بتوان ذرت بیشتری 

جویی در دانه به حداکثر می رسد، بلکه با این دستگاه، نه تنها بهره وری و صرفه . برداشت کرد

. خدمات تعمیر و نگهداری ساده شده است، به طوری که عمر دستگاه برداشت طوالنی تر شود

. هد ذرت دارای انواع مختلفی است که در ادامه توضیح داده میشود

 

 



هد ذرت پنج ردیفه تاشو 

برای آنکه کمباین با اتصال هد ذرت، راحت تر بتواند در جاده حرکت کند هد برداشت ذرت تاشو، 

این هد برداشت ذرت لابلیت تاشدن را دارد و در هنگام تاشدن، ابعاد آن . طراحی و ساخته شده است

کار برداشت ذرت در چند مرحله صورت . شودکمتر شده و باعث سهولت حرکت آن در جاده می

در نوکهای جلوی دستگاه، . گرددگیرد، در مرحله اول هد ذرت باعث برداشت ذرت با سرعت باال میمی

در مرحله بعد توسط . ؼلتک هایی وجود دارد که ساله را بریده و سنبله بالل را از بوته جدا می نماید

ه های متصل به پس از آن، در مرحله سوم تیػ. شوددستگاه دیگری، دانه های ذرت از ساله آن جدا می

چرخ دنده، چرخش می کند و ساله ذرت را با دستگاه خرد کن برای استفاده های دامی و کشاورزی 

. خرد می نماید

: های هد ذرت پنج ردیفه عبارتند از ویژگی

 

لابلیت برداشت ذرت دانه اي  -

هد ذرت کمباین سبن و لابل نصب بر روي انواع كمباین هندیر  -

ه تعمیرات حتي در مزرعه سهولت انجام كلي -

: مشخصات فنی این دستگاه عبارتست از 

اسب بخار  5توان  -

دور در دلیمه  600ورودی  -

ساعت  8هکتار در  5ظرفیت برداشت  -

انتمال نیرو از دو جهت  -

گیربكس پرتوان و مستمل  ۵مجهز به  -



 

ویژگی های هد ذرت چهار ردیفه 

سبن و لابل نصب بر روي كمباین جاندیر  -

انتمال نیرو از دو جهت  -

یرات حتي در مزرعه سهولت انجام كلیه تعم -

 

: عبارتست از مشخصات فنی این دستگاه 

 

تک سیلندر  -

اسب بخار  45توان - 

دور در دلیمه  600دور ورودي با  -

ساعت  8هكتار در  4 ظرفیت برداشت  -

گیربكس پرتوان و مستمل  4مجهز به  -

دستگاه خردکن سنبله ذرت 

و تیؽه ها بر روی چرخ دنده ای است که با  گیردروی سر ذرت لرار میدستگاه خردکن سنبله ذرت  

تیؽه های جداکننده دانه های ذرت را از سنبله ذرت جدا . دور در دلیمه می چرخند 2200حداکثر سرعت 

پس از جدا شدن دانه ها، ساق بالق بالی مانده توسط خرد کن تبدیل به خوراک دام و یا مالچ . کندمی

. شودمی



 : هد علوفه

. از ابزار و ادوات مورد استفاده در کشاورزی مکانیزه است forage head harvester هد علوفه یا 

های خشک و تر کاربرد دارد که در این دستگاه با توان باال، جهت برداشت بمایای گیاهان و یا علوفه

هد برداشت علوفه، همچنین به عنوان یک دستگاه جهت برداشت . شودمزارع و علفزارها استفاده می

ای برای ساخت برداشت گیاهان علوفه. ه تازه و دستگاه خرد کن علوفه شناخته شده استعلوؾ

. تخمیر علوفه برای تهیه خوراک دام مورد استفاده لرار می گیرندو یا   Silageسیالژ 

. شودنیز فرآیند مشابهی مثل سیالژ است که از چمن خشک شده استفاده می Haylageهایالژ 

بمایای گیاه ذرت و بمایای دیگر گیاهان پس از برداشت محصول، چمن و یا علوفه های دیگر با هد 

شوند و در علوفه برداشت شده، به لطعات کوچک تمسیم گردیده، سپس فشرده شده و بسته بندی می

ای علوفه هاین بسته. گردندیک مخزن ذخیره سازی یا انباری ؼیر لابل نفوذ برای ورود هوا، ذخیره می

علوفه تر دارای پروتئین . خشک شده، به عنوان خوراک دام و حیوانات در زمستان استفاده می شود

البته علوفه ذخیره شده در همه فصول برای دام، لابل استفاده . زیادتری نسبت به علوفه خشک است

. است 

 

نحوه کار هد برداشت علوفه 

عرض این دستگاه . شودها متصل میکاه کوب هد علوفه به تراکتور، چاپر دو ردیفه، چاپر خودرو و یا

متر است و لطعاتی که در ساخت دستگاه استفاده شده از جنس آلیاژهای  3سانتی متر تا  180در اندازه 

در هر یک . گیردبا کیفیت است و در صورتیکه ساییده شوند، امکان تعویض آنها به راحتی صورت می

ار و یا یک چرخ طیار با تعدادی از چالوها وجود دارد که به از انواع هد علوفه، یک استوانه لیچی د

شود و در حین حرکت علوفه ها را از روی زمین برداشت می یکی از ماشین آالت کشاورزی متصل می



بیشتر ماشین های بزرگتر دارای شتاب دهنده های پدالی هستند که سرعت تخلیه محصوالت را . کنند

لایای ذرت و یا چمن و علوفه نیاز به انواع مختلفی از تجهیزات برش از آنجا که ب. دهدافزایش می

دارند، سرهای مختلفی برای هر نوع هد علوفه وجود دارد و این سرها می توانند به خرمن کوب متصل 

. و یا از آن جدا شوند

 

مزایای استفاده از هد علوفه 

شوند، در مزارع می که با کمک انسان روی زمین کشیده towed harvesterی یا  های دستدروکن

با این دستگاه علوفه های دو ردیؾ از اطراؾ مزرعه با نیروی انسانی . کوچک خانوادگی کاربرد دارد

برند که این امر موجب سرعت کم و باال بودن هزینه گردد و با دست به داخل دستگاه میبرداشت می

های دستی استفاده می کنند، ارع کوچک خانوادگی همچنان از دروکنمز. شودهای نیروی انسانی می

شوند، با سیستم هیدرولیکی عمل می کنند و انواع دستگاه های لدیمی تر که توسط کابل ها کشیده می

به ماشین آالت  هایی که برای مزارع بزرگ از دستگاه. گردندجدیدتر توسط سیستم الکترونیک اداره می

انواع بزرگتر آن، دارای هدرهایی . گرددشوند، استفاده میراکتور یا چاپر متصل میکشاورزی مثل ت

در این نوع هد علوفه، برای هر ردیؾ کشت گیاه، یک چرخ . هستند که مکانیزم بسیار خوبی دارند

طیار خورشیدی که تیؽه هایی به آن متصل است، در نظر گرفته شده است که بتوان عملیات برداشت را 

دو مدل . انواع هد علوفه در چند مدل وجود دارد . رعت بیشتر و کیفیت بهتر انجام دادبا س

گذشته از . توانند علوفه ها را به صورت فله ای یا دسته ای برداشت کنندمی A/800و  A/600جدید 

 بمایای ذرت و علوفه. آن در کشت دو ردیفه نیز توسط این دو مدل، امکان برداشت علوفه وجود دارد



ها به طور مستمیم توسط هدر، و با استفاده از چالوهای متصل به دیسک و یا تیؽه های بزرگ اره 

سانتی متر و  195ها می توان به ابعاد، با طولاز مشخصات فنی این دستگاه.شوندمانند بریده می

ظرفیت . سانتی متر اشاره کرد 180سانتی مترو عرض پیکاپ 100سانتی متر و ارتفاع150عرض

. تن علوفه تر در ساعت است 10تن علوفه خشک در ساعت و برداشت  4ستگاه برابر با برداشتد

 

 

 : دستگاه چؽندر کن

ماشین . یک ماشین کشاورزی برای برداشت چؽندر لند است Sugar beet harvesterچؽندر کن یا 

دستگاههای . توانستند یک ردیؾ را برداشت کنندشدند و تنها میهای اولیه توسط تراکتور کشیده می

با حرکت ماشین به . ردیؾ واحد برداشت چؽندر هستند 6 مدرن فعلی ماشینهایی هستند که عمدتا دارای 

. مین کنده شده و چؽندرها از داخل زمین بیرون آمده و برداشته می شوندجلو، توده ای از حجم خاک ز

های تمیز کننده چؽندرها، ریلهای انتمال و آسانسور تخلیه هستند، که در این ماشین دارای ؼلطک

. اینصورت چؽندرها از خاکهای اطراؾ خود جدا می شوند و به مخزن نگهداری دستگاه منتمل می شوند

شوند یا در زمان ها به دو صورت است یا در لبه پشته های ذخیره سازی جمع می جمع آوری چؽندر

شود و برگهای چؽندر از چؽندر جدا می. برداشت داخل وسیله نملیه موتوری کمکی بارگذاری می شوند

برای تمویت خاک در مزرعه بالی می مانند و یا می توانند به عنوان خوراک حیوانات دامی از لبیل گاو 

گوسفند استفاده شوند، برگ ها را می توان به صورت تازه یا به صورت خشک شده برای تؽذیه و 

. حیوانات استفاده کرد



 

انواع چؽندر کن 

: چؽندرکن وجود دارد که از آن جمله این موارد زیر هستند انواع مختلفی دستگاه 

 

دیسکی  -

سه ردیفه  -

شش ردیفه  -

پشت تراکتوری  -

 

-اؼلب فروشنده های دستگاههای چؽندرکن، این دستگاه را با خدمات پس از فروش و گارانتی ارائه می

. دهند

چؽندر کن دیسکی 

سفت و سنگالخی بوده و دستگاه چؽندر کن دیسکی، لابلیت استفاده و کار کردن در زمین هایی که  

پیش از برداشت وجود ندارد به راحتی  بنابراین ولتی شرایط برای آبیاری . دارای کلوخه هستند را دارد

دهند و دیسک ها زمینهای سنگالخی و سفت را شکاؾ می. می توان از چؽندرکن دیسکی استفاده کرد

این نوع از چؽندرکن در . آورندبا حرکت پیچشی داخل زمین رفته و چؽندرها را از زمین بیرون می

 .انواع سه و شش ردیفه وجود دارند

 



فه چؽندر کن سه ردی

و لابل . سانتی متر بسیار مناسب است 50دستگاه چؽندر کن سه ردیفه، برای پشته های با عرض 

اسب  75توان دستگاه . سانتی متر است 50و40، 60و40برنامه ریزی برای کشت های با پشته های 

ش سرعت زیاد پرداز. کندچؽندرکن سه ردیفه چؽندر ها را از خاک جدا کرده و تمیز می. بخار است

. شوددستگاه، باعث کاهش هزینه های برداشت چؽندرلند می 

چؽندر کن شش ردیفه 

ماشین برداشت چؽندر کن شش ردیفه دارای دو محور است که می تواند چؽندرهایی که در شش ردیؾ 

از طریك واحد انتمال به سمت عمب  را از زمین بیرون آورده و آنها را ای، کاشته شده اند  کشت پشته

در پشت دیسک ها وجود دارد لادر است که عملیات ردیؾ کردن ؼلتکی که  . ه هدایت نمایددستگا

طرز کار ؼلتک به این صورت است که با پیچ حلزونی به داخل . چؽندرهای برداشت شده را انجام دهد

زمین رفته و چؽندرها را به سمت لسمت مرکزی در پشت دستگاه هدایت نموده و آنها را روی هم جمع 

. نماید یم

 

چؽندر کن پشت تراکتوری 

شود و می تواند برای برداشت محصوالت کشت چؽندر کن پشت تراکتوری، به پشت تراکتور متصل می

این دستگاه . سانتی متر مانند چؽندر لند، ذرت، سیب زمینی، و هویج به کار رود 75تا  45ای از پشته



مخصوص  در انواع مختلؾ حاوی سه، چهار، پنج و شش ردیؾ ابزار است که دارای تیؽه های فوالدی

. است و امکان برنامه ریزی آن برای برداشت هر گونه کشت وجود دارد

 

تجهیزات چؽندر کن 

دستگاه های جانبی که در برداشت محصول چؽندر کارآیی دارند، دستگاه جداکننده برگهای چؽندرلند و 

. لودر مخصوص چؽندر لند هستند

یک وسیله نملیه موتوری کمکی برای چؽندر کن است که به سادگی طراحی شده این لودر مخصوص،  

در این لودر از استفاده بیش از حد از . شودبارگذاری چؽندر لند استفاده می و برای جمع آوری و 

. استاست، بنابراین برای انواع تراکتور به جز تراکتورهای باؼی مناسب گیربکس ها اجتناب شده

 

 

 : کابین ماشین آالت کشاورزی و کاربرد آن ها

یکی از تجهیزات و لوازم جانبی انواع ماشین آالت کشاورزی که می توان آن ها را جدا از ماشین های 

ادوات و ماشین آالت کشاورزی همچون تراکتور و تریلر در زمان . کشاورزی خریداری کرد کابین است

گاهی اولات شرایط آب و هوایی . مورد استفاده لرار می گیرندهای مختلؾ و در زمین های کشاورزی 

نا مساعد است و کشاورز برای کار کردن روی زمین خود به این ماشین آالت کشاورزی نیاز خواهد 



داشت از این رو برای این که کشاورز به خوبی بتواند در شرایط آب و هوایی بد به خوبی از خود 

از آنجا . اده از انواع کابین ماشین آالت کشاورزی فضایی مناسب ایجاد کندمحافظت کند می تواند با استؾ

که تمامی ماشین های کشاورزی روباز هستند استفاده از کابین ماشین آالت کشاورزی در شرایط آب و 

 .هوایی نامناسب الزم و ضروری است

 

 

کاربرد کابین ماشین آالت کشاورزی 

در هنگام کار روی زمین های کشاورزی می توان از کابین ماشین آالت کشاورزی روی ماشین های 

الً در اندازه ها و طرح های این کابین ها معمو. روباز از لبیل تراکتور، تریلر و کمرشکن استفاده کرد

مختلؾ تولید می شوند و جنس اؼلب آن ها از موادی همچون شیشه های نشکن و مماوم است تا 

برخی از انواع . کشاورز در هنگام استفاده از این ماشین آالت دید خوبی نسبت به بیرون داشته باشد

مجهز هستند و در آب و هوای نا کابین ماشین آالت کشاورزی به دستگاه های سرمایشی و گرمایشی 

. مساعد کار کردن روی زمین کشاورزی را برای کشاورزان امکان پذیر می سازد

از آنجا که ماشین آالت کشاورزی همچون تراکتور و تریلر ماشین های روباز هستند نمی توان از آن ها 

ار کردن روی زمین کشاورزی در هنگام بارش باران و برؾ استفاده کرد اما استفاده از انواع کابین ک

را حتی در این شرایط برای کشاورز فراهم می سازد و برای انجام کار کشاورزی محدودیتی ایجاد 

 .نخواهند کرد



 

در این موالع گرد . یکی دیگر از کاربردهای کابین ماشین آالت کشاورزی هنگام برداشت محصول است

است برای کشاورز مشکالتی ایجاد کند به همین  و خاک در هوا زیاد است و تنفس در این هوا ممکن

دلیل برای جلوگیری از آسیب های احتمالی در زمان برداشت محصول توصیه می کنیم از انواع کابین 

. های ماشین آالت کشاورزی استفاده شود

ند که همانطور که گفتیم کابین ماشین آالت کشاورزی در انواع مدل ها، اندازه ها و طرح ها تولید شده ا

کابین ها . این عوامل به اندازه فضای موجود در ماشین آالت کشاورزی و مدل دستگاه بستگی دارند

. لابل نصب روی لسمت هدایت ماشین آالت کشاورزی هستند

 

کابین تراکتور 

در . یکی از مهمترین اجزای تراکتور کابین آن است که در ساخت آن باید به تمامی جزئیات توجه نمود

این کابین ها . و تکنولوژی مدرن دنیا استفاده شده استتولید انواع کابین تراکتور از مواد با کیفیت 

در این بخش از مماله فاکتورهای مهم که در هنگام تولید کابین . روی انواع تراکتورها لابل نصب هستند

 .باید مد نظر لرار داده شوند را بیان خواهیم کرد

 

 

 



سیستم روشنایی 

بدنه کابین 

سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه 

فضای داخل کابین تراکتور 

سیستم لرزه گیر و کنترل صدا 

زاویه دید استاندارد 

یکی از عوامل مهم که باید در تولید کابین ماشین آالت کشاورزی مثل تراکتور باید رعایت شود زاویه 

در ساخت پنجره کابین . دید آن است به طوری که راننده باید بر اطراؾ خود کامل تسلط داشته باشد

استفاده از شیشه های خم در . تور از شیشه سکوریت استفاده شده است که دارای نوار دور هستندتراک

به طور کلی تمامی کابین های تراکتور . اطراؾ تراکتور باعث افزایش زیبایی فضای کابین شده است

چنین هم. شیشه شخم اؼلب در کؾ کابین لرار می گیرد. دارای دو درب بازشو و شیشه شخم می باشند

. آینه هایی که در کابین تراکتور تعبیه شده است دید بهتری از نماط کور را به کشاورز ارائه می دهد

 

 : معرفی انواع تریلی و تانکر

در صنایع مختلؾ و در صنعت . تریلی و تانکر از ماشین آالت پر مصرؾ در حمل ونمل هستند

ر صنایع از این ماشین آالت استفاده می برای حمل و نمل مواد جامد و مایع مورد مصرؾ دکشاورزی  

ها و مزارع کشاورزی در فواصلی دور از محل زندگی به طور معمول محل کارخانجات و یا زمین. شود

توان تریلی و تانکر دارای این امکان هستند که می. اندهای صعب العبور والع شدهمردم و یا در محل

های زیر این ماشین آالت چرخ . متصل نموده و جابجا کرد آنها را به پشت دیگر ماشین آالت کشاورزی

 .کندهای شیب دار و سنگالخی فراهم میای است که امکان تردد را در زمینبه گونه

انواع تریلی و تانکر 

کشاورزان و مزرعه داران با در نظر . های مختلؾ وجود دارندتریلی و تانکر در چند نوع و با ظرفیت

گرفتن حجم کار کشاورزی و مساحت زمین زیر کشت و مولعیت لرار گرفتن زمین خود، یکی از انواع 

:  بارتند ازدار هستند و انواع تریلی ها عتانکرها در دو نوع ساده و چرخ. کنندآن را انتخاب می

چرخ  2تریلی کشاورزی 

چرخ تور دار 4تریلی کشاورزی 

تریلی کشاورزی گلدانی ویژه تراکتور باؼی 

کفی چهار چرخ 



کاربرد انواع تانکر 

تانکر . کنندها و تیلرها و یا تراکتورها متصل میتانکر چرخ دار را به پشت ماشین آالتی مثل کمرشکن

تانکرها به طور معمول برای حمل و نمل مایعات . شودبت میساده در داخل تریلی بسته شده و ثا

از این تانکرها در صنایع ؼذایی برای حمل آب و مواد ؼذایی مایع، در صنایع . استفاده می شوند

سنگین برای حمل نفت و بنزین، و در صنعت کشاورزی برای حمل آب جهت آبیاری مزارع و یا سموم 

مختلفی بوده و تا حجم  کرها بسته به نوع کاربرد دارای ظرفیت های تان. شودو کود مایع استفاده می

. لیتر متفاوت است40000حدود 

 

کاربرد انواع تریلی 

و یا تریلی برای جابجایی انواع بارهای حجیم، بارهای با حجم کم و وزن زیاد  به طور معمول از تریلر

تریلی ها هم . تریلی و تانکر در صنایع کاربرد زیادی دارد. گرددو بارهای با ابعاد نامتناسب استفاده می

مثل در صنایع برای حمل لوازمی . های زیادی دارنددر صنایع مختلؾ و هم در صنعت کشاورزی استفاده

در . شودهای فوالدی و فلزی، تیرآهن و میلگرد و یا انواع ضایعات فلزی استفاده میانواع ورق

های هرس شده به های حجیم کود، علوفه و کاه جو و گندم، الوارها و شاخهکشاورزی برای حمل کیسه

. روندکار می

های شود با ورقن حمل میهای فلزی است و بسته به نوع موادی که با آها از جنس ورقکؾ تریلی



انواع جدید تریلی ها دارای سه . تر می کنند که دوام بیشتری داشته باشدضخیم تر، کؾ آن را محکم

. محور است

کفی چهار چرخ تریلی 

کفی . ای است که در شرایط سخت و نامطلوب کاری، کاربرد زیادی داردساختار تریلی و تانکر به گونه

های متفاوتی ع نوعی تریلی یا تریلر است که دیواره ندارد و دارای ظرفیتچهار چرخ تریلی، در واق

نمونه هایی از کاربرد آن در . شوداز این نوع کفی در حمل ادواتی با حجم و ابعاد زیاد استفاده می. است

های های آب و حمل ونمل پالتهای گاز و لوله جابجایی ژنراتور یا حمل بارهای طولی مانند انواع لوله

. با ابعاد زیاد، است

بارگذاری و بار . انواع تریلی کفی به صورتهای تک محور، دو محور، و سه محور ساخته می شود

. تریلی کفی بسیار آسان و راحت استبرداری از روی  

 

 

 

 

 

 



 : انواع دستگاه آسیاب کشاورزی

یکی از دستگاه های پر کاربرد در صنعت کشاورزی دستگاه آسیاب کشاورزی است، این دستگاه اؼلب 

دستگاه آسیاب . برای پودر کردن یا خرد کردن محصوالت کشاورزی مورد استفاده لرار می گیرد

سیار مورد استفاده لرار می گیرد وظیفه آماده سازی محصوالت کشاورزی که در صنعت کشاورزی ب

مکانیزم دستگاه های آسیاب ، مختلؾ می باشد و هر یک از . برای استفاده های بعدی را بر عهده دارد

در این مماله لصد داریم انواع آسیاب کشاورزی همچون دستگاه . آن ها کارایی خاص خود را دارند

 .سی لرار دهیمآسیاب چکشی را مورد برر

 

نحوه عملکرد دستگاه آسیاب کشاورزی 

همانطور که می دانید انواع آسیاب های کشاورزی از جمله آسیاب علوفه، آسیاب ؼالت و آسیاب 

چکشی در بازار به طور گسترده عرضه می شوند و تفاوت مهم آن ها در نحوه آسیاب کردن ؼالت یا 

برخی . انواع دستگاه های آسیاب کشاورزی به روش های مختلؾ عمل می کنند. دیگر محصوالت است

. این دستگاه های آسیاب به صورت چکشی کار می کنند و برخی دیگر دارای عملکرد سایشی هستند از

دستگاه های آسیاب لادر به کار کردن به صورت مجزا و با استفاده از یک موتور هستند و همچنین می 

کتور و تیلر توان آن ها را روی انواع تراکتور یا تیلر نصب کرد تا با استفاده از نیروی تولیدی ترا

. انواع دستگاه آسیاب کشاورزی در اندازه ها و مدل های مختلؾ تولید شده اند. شروع به فعالیت کنند

انتخاب دستگاه های آسیاب کشاورزی همچون آسیاب چکشی به نوع ؼالت و میزان خرد کردن ؼالت 

. توسط آن ها بستگی دارد



 

دستگاه آسیاب چکشی 

. های آسیاب به صورت چکشی است که به آسیاب های چکشی مشهور هستندعملکرد برخی از دستگاه 

دستگاه آسیاب چکشی وظیفه تمسیم یا خرد کردن مواد جامد به لطعه های کوچک با استفاده از ضربه 

پر کاربرد ترین و شناخته شده ترین دستگاه خرد کن، . های متوالی چکش های کوچک را به عهده دارد

. است که در خرد کردن سنگ ها و دیگر مواد از اصل ضربه استفاده می کنددستگاه آسیاب چکشی 

. یکی از انواع آسیاب چکشی که امروزه کاربرد زیادی دارد دستگاه آسیاب چکش معدنی است

روش کار آسیاب چکشی 

در دستگاه آسیاب چکشی اؼلب یک درام فوالدی که دارای شفت عمودی یا افمی چرخشی است وجود 

چکش ها در . در این دستگاه ها طبله ای وجود دارد که چکش ها روی آن نصب شده اند دارد، یا

انتهای تماطع موجود ، نوسان ایجاد می کنند و یا به یک روتور مرکزی ثابت می شوند، همزمان با 

مواد داخل آسیاب . تؽذیه مواد به این آسیاب روتور ، با سرعتی باال در درام شروع به چرخش می کند

اکثر مدل های . ر معرض ضربه چکش ها لرار می گیرند و به اندازه های مشخص خرد می شوندد

دستگاه آسیاب چکشی مجهز به صفحه نمایش هستند و آن هایی که صفحه نمایش ندارند برای جدا 

. می کنندسازی ذرات ریز و درشت از جریان هوا استفاده  



 

دستگاه آسیاب ؼالت 

اکثر کشاورزان برای این که لادر به فروش محصوالت خود با لیمت مناسب تر و بدون نیاز به واسطه 

با استفاده . ها باشند از دستگاه آسیاب ؼالت برای خرد کردن ؼالت همانند گندم و ذرت استفاده می کنند

ؾ کننده رسانده و از آن ها کشاورز می تواند با حذؾ واسطه ها محصوالت را به طور مستمیم به مصر

. سود بیشتری به دست بیاورد

دستگاه آسیاب علوفه 

از دیگر آسیاب های کشاورزی موجود در عرصه بازار می توان به دستگاه آسیاب علوفه و آسیاب 

آسیاب علوفه نیز همانند دیگر آسیاب ها عمل خرد کردن را انجام می دهد با . چکش معدنی اشاره کرد

گاه علوفه ها را برای دام ها خرد می کند و آن ها را برای تؽذیه دام ها آماده می این تفاوت که این دست

امروزه انواع آسیاب . سازند می توانید با توجه به هدؾ خود از انواع دستگاه های آسیاب استفاده کنید

به  ها از جمله آسیاب علوفه و دستگاه آسیاب چکش معدنی در مدل های مختلؾ وارد بازار شده اند و

. عنوان یکی از ادوات کشاورزی که کاربرد بسیار زیادی دارند به فروش می رسند

 

 

 

 



 : انواع مدل های فیدر میکسر

در صنعت کشاورزی استفاده از یک دستگاه فیدر میکسر که توانایی مخلوط کردن علوفه ها، مکمل 

. یک امر حیاتی به حساب می آیدهای پروتئینی، مواد معدنی و ویتامین ها را داشته باشد به عنوان 

مکانیزم یک دستگاه فیدر میکسر به صورتی است که مواد ؼذایی را خرد کرده و آن ها را با یکدیگر 

امروزه انواع مدل های دستگاه فیدر میکسر در بازار عرضه شده اند و کشاورزان با . مخلوط می کند

در این مماله لصد داریم . یکی از آن ها بکننددر نظر گرفتن نیازهای خود می توانند الدام به خرید 

 .همچنین انواع ظرفیت آن ها را بیان خواهیم نمود. انواع فیدر میکسرها را مورد بررسی لرار دهیم

 

 

فیدر میکسر افمی 

این دستگاه ها برای مخلوط کردن . یکی از انواع مدل های دستگاه میکسر ، فیدر میکسر افمی می باشد

عملکرد دستگاه فیدر میکسر افمی زمانی آؼاز می شود . اوگر افمی مناسب است 4تا  1خوراک دارای 

اله های بلند در این دستگاه ها یونجه های خشک که دارای س. که دو اوگر برخالؾ یکدیگر حرکت کنند

هستند با استفاده از تیؽه های برش متصل به اوگرها به لطعات کوچکتر خرد شده و در نهایت با 

 .یکدیگر مخلوط می شوند

 

 



فیدر میکسر عمودی 

فیدر میکسر عمودی نیز از یک مخزن دارای یک واحد مرکزی اوگر تشکیل شده است و در برخی از 

این دستگاه میکسر برای خرد کردن علوفه . شکل وجود داردمدل های فیدر میکسر عمودی پیچ دوکی 

عمل خرد شدن خوراک در فیدر میکسر عمودی با استفاده از . های خشک مورد استفاده لرار می گیرد

یکی از معایب این دستگاه گران لیمت تر بودن آن در . تیؽه های برش متصل به اوگر انجام می شوند

. ممایسه با دیگر مدل ها است

یدر میکسر ؼلطکی ؾ

یک فیدر میکسر ؼلطکی با استفاده از مجموعه اوگر و ؼلطکی شبیه به ؼلطک موجود در لیؾ تشکیل 

مخلوط کننده چرخشی موجود در این دستگاه برای انتمال خوراک موجود در لسمت پایین . شده است

. دستگاه به سمت باال مورد استفاده لرار می گیرد

زنجیره ای فیدر میکسرهای طبلکی یا 

این دستگاه در ممایسه با . ظرفیت فیدر میکسرهای طبلکی با فیدر میکسرهای ؼلطکی یکسان است

این دستگاه میکسر اؼلب برای مخلوط کردن . فیدر میکسر ؼلطکی به نیرو و لدرت کمتری نیاز دارد

. شدن آن است خوراک ریز مورد استفاده لرار می گیرد و یکی از مزایای این دستگاه دیرتر فرسوده

فیدر میکسرهای ثابت یا متحرک 

فیدر میکسرهای . فیدر میکسرها همچنین در انواع مدل های ثابت و متحرک در بازار موجود هستند

متحرک لابلیت اتصال به انواع تراکتورها را دارند اما فیدر میکسرهای ثابت اؼلب در انبارهای خوراک 

در فیدر میکسرهای ثابت خوراک ریز از طریك تسمه نماله . که دارای سمؾ هستند نگاه داری می شوند

همچنین در برخی فیدر میکسرهای ثابت خوراک ریز . که در سیلوها لرار دارند وارد دستگاه می شود

فیدر . به صورت مستمیم و بدون استفاده از سیستم تؽذیه مکانیکی وارد مخزن دستگاه می شوند

اتصال به انواع تراکتورها را دارند و برخی از آن ها را می توان میکسرهای متحرک نیز دارای لبلیت 

. یکی از مزایای فیدر میکسرهای مترحک لابلیت جابجایی آن هاست. به کامیون ها متصل نمود



 
در هنگام استفاده از فیدر میکسرهای متحرک به این مسئله توجه کنید که هر چه ظرفیت این دستگاه 

. بیشتر باشد باید تراکتوری با اندازه بزرگ تر مورد استفاده لرار گیرد

ظرفیت ها . از عوامل موثر بر گروه بندی فیدر میکسرها می توان به ظرفیت و حجم آن ها اشاره کرد

ظرفیت فیدر میکسرها می تواند مفید استوانه ای یا اختالط . اؼلب بر حسب متر مربع بیان می شوند

توانید با توجه که امروزه فیدر میکسرها با هر دو نوع ظرفیت در بازار موجود هستند و شما می . باشد

. به نیاز خود یکی از آن ها را انتخاب کنید

 


