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Kültür bitkileri ( pancar, mısır, ayçiçeği, pamuk, patates, domates, biber, v.s) içindeki ekim döneminden ( 2) iki aylık döneme kadar 
oluşan yabancı otların temizlenmesinde kullanılır. Ayrıca bitkilerin gelişme dönemlerinde toprağı kabartılmasıyla bitki gelişimini 
hızlandırır.
Traktör hidrolik kolları makine üzerinde sabit olan üç nokta askı düzenine bağlanarak kullanılır.
Yabancı otları bitkilere zarar vermeden mekanik olarak yok eder. Bitkilerin yeterli besin ve suyu almasını sağlar.
Çapa makinamız 2,3,4, ……12 sıralı olarak üretilebilir. Ünitelerin iş genişliği ürüne ve sıra arasına bağlı olarak değişik genişliklerde 
yapılır.
İsteğe bağlı olarak gübre atma teşkilatı eklenebilir, gübre ve toprak homojen olarak karıştırılır, boğaz doldurma yapılarak bitkinin 
gübreden yüksek oranda faydalanması sağlanır. Her ünite bağımsız olarak çalışır.
Çapa yapılacak bitki büyüklüğüne göre derinlik ayarı her ünite için ayrı ayrı olarak ayarlanabilir. Engebeli arazilerde başarıyla 
çapalama yapar.
Çapalanan bölgenin tabanında sertleşme taban oluşturmaz. Toprağın nemini korur.
Her çapa ünitesinin arkasındaki merdaneler sayesinde keseklerin kırılmasını sağlar.
Yıldız diskler sayesinde çapalama sırasında bitkiye zarar vermez, yeni filizlenen bitkinin üzerini toprak kapatmaz.
Hareket doğrultusunun kılavuz diskleri sayesinde bitkilere zarar vermeden çapalama yapar.
Karık açma ve boğaz doldurma için ünitelerin arkasına boğaz doldurma aparatı takılabilir.
Tüm arazi koşullarında yüksek performansa sahip ergonomik, sağlam kalitelidir.
Ayarları kolay, kullanışlı bir makinadır.
Çapa kültivatör uçları ve yaylı ayakları kaliteli ithal malzemelerdendir.
İşçilik ve sulamadan tasarruf sağlar.
Yabancı otla mücadelede kimyasal ilaçlar kullanmaktansa çapa makinesi ile çevrenize ürünlerinize zarar vermeden yabancı otla 
mücadele yapmış olursunuz

YAYLI ARA ÇAPA MAKİNASI
GENEL ÖZELLİKLER

It is used to clean the weeds growing inside the culture plants (beet, maize, sunflower, cotton, potato, tomato, pepper, etc.)from 
the planting period within two months. Furthermore, during the growing period of plants, quicken the plant growth by reliefing the 
soil.
Tractor hydraulic arms are attached to the machine with three point linkage system
It mechanically cleans the weeds without damaging the plants. Provides the plants with sufficient nutrition and water.
Our interrow cultivator machine can be produced in 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12 rows. The working width of the units can be produced in 
different width depending on the plant type and row space.
Optionally the fertilizer unit can be added, fertilizer and soil is mixed homogenously, the root of plant is filled with soil and so the 
maximum benefit is provided from the fertilizer. Each unit works independently.
The depth control is adjustable separately for each unit according to the plant size. Successfully hoes on rough terrains.
It does not make a hard basis under the hoed terrain. It preserves the soil moisture.
Provides breaking the soil clods by the means of the rear rollers behind the interrow cultivator.
Star discs do not harm plants during chopping and they do not cover soil on the new sprouted plant.
Thanks to the guide discs it makes well hoeing without giving harm to the plants.
A furrow opener can be attached to the behind of each units.
It is an ergonomic machine with robust quality and high performance in all terrain conditions.
The settings and use of machine are easy. The duck foot tips and spring tines are good quality materials.
It saves labor and irrigation.You can reach the better result of weeding with hoeing process without harming your plants instead of 
using agricultural chemicals.

INTERROW SPRING CULTIVATOR
GENERAL SPECIFICATIONS
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GENEL ÖZELLİKLER  GENERAL SPECIFICATIONS

INTERROW ADJUSTABLE UNITS
Interrow distances are easily 
adjustable in customized sizes 
and depending on different plant 
species. (between 45-80cm)

SIRA ARASI AYARLANABİLEN 
ÜNİTELER
Bitki türlerine göre değişen 
sıra arası ölçülere kolayca 
ayarlanabilen üniteler (45 ile 80 
arası)

STAR TYPE PLANT PROTECTION DISC
Protect the plants from the 
clods occured during the hoeing 
process.

YILDIZ TİPİ KORUMA DİSKİ
Çapalama yaparken oluşan 
keseklerden bitkileri korur.

DEPTH ADJUSTING ARMDERİNLİK AYAR KOLU
SPECIAL SPRING CULTIVATOR 
TINES
Thanks to well stretching 
speciality of the spring 
tines; makes effective 
hoeing and it does not harm 
plant growing.

ÖZEL YAYLI ÇAPA AYAKLARI
Esneme payı sayesinde, 
toprak altında taban taşı 
oluşturmadığı için bitki 
gelişimini engellemez, etkili 
çapalama yapar.

ROLLER
Crushes the clods on the 
surface of the soil and 
makes plane surface. Roller 
press is adjustable by the 
means of adjusting lever.

DÜZELTİCİ MERDANE
Çapalanmış toprak yüzeyinde 
kalan keseklerin parçalanıp 
toprağın düzeltilmesini 
sağlar. Ayarlanabilir mili 
sayesinde istenilen baskı 
ayarı yapılabilir.

DEPTH ADJUSTING WHEEL
Adjustable wheel 
provides depth setting 
control.

AYAR TEKERİ (DERİNLİK)
Ayarlanabilir teker, 
derinlik ayarı 
yapılmasını sağlar.

DIRECTION GUIDE DISC
During the hoeing 
process prevents 
deviation from 
the hoed rows and 
provides balance.

ÇİZİCİ DİSK
Çapalama sırasında 
çapalanan alanın dışına 
çıkmayı engeller, denge 
sağlar.

Provides plant gfaster 
growing by ridging 
system in second hacing.
Makes water furrows.

İkinci çapada boğaz 
doldurma düzeni ile (lister) 
bitki diplerine toprak yığarak 
bitkinin daha hızlı gelişimini 
sağlar.
Ayrıca su kanalı 
oluşturabilmektedir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER  TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Number of 
Units

Distance 
Between Rows

Model
Code

Toplam Boy
(Şase)

Genişlik Yükseklik Traktör Gücü
Ağırlık 

(Gübre Sistemli)
Model 
Kodu

Ünite Sayısı
Sıra Arası 
Mesafe

Total Length
(Chassis)

Width Height Tractor Power
Weight (With 

Fertilizer 
System)

ŞK-YÇ-5

ŞK-YÇ-6

ŞK-YÇ-7

Kg

790

814-900

928-1014

(Min. Hp)

60-70

70-80

80-100

mm

1100

1100

1100

mm

2300

2300

2300

mm

3200

2700-4000

3200-4600

cm

70

45-70

45-70

5

6

7

Teker 
Ebatı

Wheel 
Size

Ebat

6,5/80-15

6,5/80-15

6,5/80-15
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GENEL ÖZELLİKLER  GENERAL SPECIFICATIONS

INTERROW ADJUSTABLE UNITS
Interrow distances are easily 
adjustable in customized sizes 
and depending on different plant 
species. (between 45-80cm)

SIRA ARASI AYARLANABİLEN 
ÜNİTELER
Bitki türlerine göre değişen 
sıra arası ölçülere kolayca 
ayarlanabilen üniteler (45 ile 80 
arası)

STAR TYPE PLANT PROTECTION DISC
Protect the plants from the 
clods occured during the hoeing 
process.

YILDIZ TİPİ KORUMA DİSKİ
Çapalama yaparken oluşan 
keseklerden bitkileri korur.

DEPTH ADJUSTING ARMDERİNLİK AYAR KOLU
SPECIAL SPRING CULTIVATOR 
TINES
Thanks to well stretching 
speciality of the spring 
tines; makes effective 
hoeing and it does not harm 
plant growing.

ÖZEL YAYLI ÇAPA AYAKLARI
Esneme payı sayesinde, 
toprak altında taban taşı 
oluşturmadığı için bitki 
gelişimini engellemez, etkili 
çapalama yapar.

ROLLER
Crushes the clods on the 
surface of the soil and 
makes plane surface. Roller 
press is adjustable by the 
means of adjusting lever.

DÜZELTİCİ MERDANE
Çapalanmış toprak yüzeyinde 
kalan keseklerin parçalanıp 
toprağın düzeltilmesini 
sağlar. Ayarlanabilir mili 
sayesinde istenilen baskı 
ayarı yapılabilir.

DEPTH ADJUSTING WHEEL
Adjustable wheel 
provides depth setting 
control.

AYAR TEKERİ (DERİNLİK)
Ayarlanabilir teker, 
derinlik ayarı 
yapılmasını sağlar.

DIRECTION GUIDE DISC
During the hoeing 
process prevents 
deviation from 
the hoed rows and 
provides balance.

ÇİZİCİ DİSK
Çapalama sırasında 
çapalanan alanın dışına 
çıkmayı engeller, denge 
sağlar.

Provides plant gfaster 
growing by ridging 
system in second hacing.
Makes water furrows.

İkinci çapada boğaz 
doldurma düzeni ile (lister) 
bitki diplerine toprak yığarak 
bitkinin daha hızlı gelişimini 
sağlar.
Ayrıca su kanalı 
oluşturabilmektedir.

OP
SİY
ON
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TEKNİK ÖZELLİKLER  TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Number of 
Units

Distance 
Between Rows

Model
Code

Toplam Boy
(Şase)

Genişlik Yükseklik Traktör Gücü
Ağırlık 

(Gübre Sistemli)
Gübre Sandığı 

Hacmi
Model 
Kodu

Ünite Sayısı
Sıra Arası 
Mesafe

Total Length
(Chassis)

Width Height Tractor Power
Weight (With 

Fertilizer 
System)

Fertilizer 
Hopper Volume

ŞK-YÇ-5-G

ŞK-YÇ-6-G

ŞK-YÇ-7-G

Kg

1034

1130

1270

(Min. Hp)

50-60

60-70

70-90

Litre

260 x 2

310 x 2

320 x 2

mm

1830

1830

1830

mm

2300

2300

2300

mm

3200

2700-4000

3200-4600

cm

70

45-70

45-70

5

6

7

Teker 
Ebatı

Wheel 
Size

Ebat

6,5/80-15

6,5/80-15

6,5/80-15
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GENEL ÖZELLİKLER  GENERAL SPECIFICATIONS

INTERROW ADJUSTABLE UNITS
Interrow distances are easily 
adjustable in customized 
sizes and depending on 
different plant species. 
(between 45-80cm)

SIRA ARASI AYARLANABİLEN 
ÜNİTELER
Bitki türlerine göre değişen 
sıra arası ölçülere kolayca 
ayarlanabilen üniteler (45 
ile 80 arası)

PRESSING SPRING 
ADJUSTING ARM
The depth setting of 
the units can be done 
independently by the 
spindles and springs.

BASKI YAYI AYAR KOLU
Ünitelerin derinlik 
ayarları birbirinden 
bağımsız olarak miller 
ve yay aracılığı ile 
yapılabilir.

STAR TYPE PLANT 
PROTECTION DISC
Protect the plants 
from the clods occured 
during the hoeing 
process.

YILDIZ TİPİ KORUMA DİSKİ
Çapalama yaparken 
oluşan keseklerden 
bitkileri korur.

DEPTH ADJUSTING ARMDERİNLİK AYAR KOLU

ROLLER
Crushes the clods on the 
surface of the soil and 
makes plane surface. Roller 
press is adjustable by the 
means of adjusting lever.

DÜZELTİCİ MERDANE
Çapalanmış toprak 
yüzeyinde kalan keseklerin 
parçalanıp toprağın 
düzeltilmesini sağlar. 
Ayarlanabilir mili sayesinde 
istenilen baskı ayarı 
yapılabilir.

SPECIAL SPRING CULTIVATOR 
TINES
Thanks to well stretching 
speciality of the spring tines; 
makes effective hoeing 
and it does not harm plant 
growing.

ÖZEL YAYLI ÇAPA AYAKLARI
Esneme payı sayesinde, 
toprak altında taban taşı 
oluşturmadığı için bitki 
gelişimini engellemez, etkili 
çapalama yapar.

DEPTH ADJUSTING WHEEL
Adjustable wheel provides 
depth setting control.

AYAR TEKERİ (DERİNLİK)
Ayarlanabilir teker, derinlik 
ayarı yapılmasını sağlar.

DIRECTION GUIDE DISC
During the hoeing process 
prevents deviation from 
the hoed rows and provides 
balance.

ÇİZİCİ DİSK
Çapalama sırasında 
çapalanan alanın dışına 
çıkmayı engeller, denge 
sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER  TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Number of 
Units

Distance 
Between Rows

Model
Code

Toplam Boy 
Kapalı
(Şase)

Toplam Boy
Açık

(Şase)
Genişlik Yükseklik 

Kapalı
Yükseklik 

Açık
Traktör Gücü

Ağırlık 
(Gübre Sistemli)

Gübre Sandığı 
Hacmi

Model 
Kodu

Ünite Sayısı
Sıra Arası 
Mesafe

Total Length
(Chassis)

Total Length
(Chassis)

Width
Height

(Closed)
Height
(Open)

Tractor Power
Weight (With 

Fertilizer 
System)

Fertilizer 
Hopper Volume

ŞK-YÇK-5-G

ŞK-YÇK-7-G

ŞK-YÇK-8-G

Kg

1225

1435

1580

(Min. Hp)

50-60

60-70

70-90

Litre

735

735

835

mm

2650

2650

2950

mm

1930

1930

1930

mm

2625

2625

2625

mm

2650

2650

2950

mm

4910

4910

5210

cm

90

70 - 75

70

5

7

8

Teker 
Ebatı

Wheel 
Size

Ebat

6,5/80-15

6,5/80-15

6,5/80-15
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