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به نام خدا

شركت سبزكوش نگين با بيش از 25 سال سابقه توليد و ارائه ماشين آالت كشاورزي و باغباني تعهد دارد كه 

بهترين ها را به جامعه كشاورزي ايران تقديم نمايد. كيفيت در محصوالت SKN يك شعار نيست بلكه يك 

تعهد است. ما بر اين اعتقاديم كه كيفيت حق الناس است و اگر به اين تكليف عمل نشود ما مديون مشتريان 

خود خواهيم بود.

شركت سبزكوش نگين با ارائه معروفترين برندهاي اروپايي، بهترين ها را تقديم شما مي نمايد و همواره بر اين 

باور است كه مشتري حق انتخاب دارد و بايد امكان آن  را براي مشتري فراهم نمود. لذا متنوع ترين ماشين آالت 

را آماده و ارائه مي نمايد.

ارائه خدمات پس از فروش با بهره گيري از 6000 نوع قطعه يدكي موجود در انبار شركت از ديگر توانايي هاي 

شركت سبزكوش نگين )SKN( مي باشد.

با تقديم احترام
)SKN( شركت سبزكوش نگين

www.sabzkoosh.com

www.skn.co.ir : فروشگاه اينترنتي

sabzkooshnegin@yahoo.com

تلفن دفتر مركزي : 021-66566767

فاكس دفتر مركزي : 021-66916627

خدمات پس از فروش : 021-55207400

GOLF , SKN , VICTOR
برندثبتشدهشرکتسبزکوشنگینمیباشد.
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VEGA 85 AR DUALSTEER تراکتور

Made in Italy

دو دیفرانسیل )4WD(سیستم محرکه
توربو دیزل انژکتور  VM موتور

D754TE3 ایتالیا
4 سیلندرتعداد سیلندر

hp 79قدرت
p.t.o 1000 , 540 دور شافت rpm

)Nm/rpm(274 ماکزیمم گشتاور NM/1000 rpm

آب خنکسیستم خنک کننده
4 -  قابل ارتقا تا 8خروجی هیدرولیک

فرمان هیدرولیکی با فرمانگیری روی چرخ های جلو و کمرشکن به صورت همزمان سیستم فرمان
قابل ارائه با کابین - دارای سیستم گرمایش و سرمایشامکانات

rpm 2300دور اسمی موتور
تمام سنکرون دارای 32 دنده ) 16 دنده جلو-سیستم انتقال قدرت

16 دنده عقب (

چند صفحه ای شناور در حمام روغن با کالچ
سیستم کنترل هیدرولیکی پیشرفته

cm  2.20حداقل شعاع دور زدن
Kg 2340وزن تراکتور

Kg 2300ظرفیت باالبری
18-250/80ابعاد تایر

55Lظرفیت باک سوخت

انواع تراكتور

قابلیتگردشفرمانوقابلیتفرمانگیریچرخها
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   COBRAM 60 AR تراکتور کمرشکن باغی

دو دیفرانسیل )4WD(سیستم محرکه
 KOHLER KDI 2504 دیزلموتور

4 سیلندر- 2482ccتعداد سیلندر
hp 49قدرت

rpm 2600دور اسمی موتور

)Nm/rpm(1500/170ماکزیمم گشتاور

آب خنکسیستم خنک کننده

45Lظرفیت باک سوخت

12 دنده جلو ، 12 دنده عقبسیستم انتقال قدرت

چند صفحه ای، غوطه ور در روغنکالچ
Kg 1300ظرفیت باالبری

m 2,45حداقل شعاع دور زدن
16-8,25ابعاد تایر

Kg 1510وزن

Made in Italyقابلیتگردشفرمان180درجه

CROMO K40 AR تراکتور کمرشکن باغی

دو دیفرانسیل )4WD(سیستم محرکه
 KUBOTA V1505 ژاپنموتور

4 سیلندر- 1498ccتعداد سیلندر
hp 35قدرت

rpm 3000دور اسمی موتور

)Nm/rpm(96,5/2200ماکزیمم گشتاور

آب خنکسیستم خنک کننده

43Lظرفیت باک سوخت

8 دنده جلو ، 4 دنده عقبسیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه ایکالچ

Kg 1050ظرفیت باالبری

m 2,59حداقل شعاع دور زدن
16-7,5ابعاد تایر

Kg 1060وزن

Made in Italy

انواع تراكتورانواع تراكتور
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ITALY VALLIANT 600AR تراکتور کمرشکن باغی

دو دیفرانسیل 4WDسیستم محرکه
دیزل-KOHLER ایتالیاموتور

4 سیلندر- 2482ccتعداد سیلندر
hp 49قدرت

rpm 2600دور اسمی موتور

)Nm/rpm(170/1500ماکزیمم گشتاور

آب خنکسیستم خنک کننده

45Lظرفیت باک سوخت

12 دنده جلو ، 12 دنده عقبسیستم انتقال قدرت

چند صفحه ای، غوطه ور در روغنکالچ
Kg 1200ظرفیت باالبری

m 2,45حداقل شعاع دور زدن
16-8,25ابعاد تایر

Kg 1520وزن

Made in Italy

ITALY INVICTUS K400 تراکتور کمرشکن باغی

دو دیفرانسیل 4WDسیستم محرکه
دیزل- KUBOTA ژاپنموتور

4 سیلندر- 1498ccتعداد سیلندر
hp 35قدرت

rpm 3000دور اسمی موتور

)Nm/rpm(96,5/2200ماکزیمم گشتاور

آب خنکسیستم خنک کننده

43Lظرفیت باک سوخت

8 دنده جلو ، 4 دنده عقبسیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه ایکالچ

Kg 1050ظرفیت باالبری

m 2,59حداقل شعاع دور زدن
16-7,5ابعاد تایر

Kg 1060وزن

Made in Italy

انواع تراكتورانواع تراكتور
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Antor Motor 3LD 510موتور
12hpتوان

دیزلسوخت
lit/hr 1/9مصرف سوخت

الکتریکیاستارت
دیفرانسیلی اکسل

گیربکسی)4 دنده جلو، 1 دنده عقب(سیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه ایکالچ

140cmعرض کار

ناخن دار به همراه بافه بندنوع تیغه
5000m2/hعملکرد

28cm-19cmارتفاع برش

 قابلیت نصب هد علف چینسایر قابلیت ها

Antor Motor 3LD 510موتور
12hpتوان

دیزلسوخت
lit/hr 1/9مصرف سوخت

هندلیاستارت
کوپلینگی اکسل

گیربکسی)4 دنده جلو، 1 دنده عقب(سیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه ایکالچ

140cmعرض کار

ناخن دار به همراه بافه بندنوع تیغه
5000m2/hعملکرد

28cm-19cmارتفاع برش

 قابلیت نصب هد علف چینسایر قابلیت ها

دروگر گندم چین چهارچرخ 622

دروگر گندم چین سه چرخ 622

ITALY

ITALY

انواع دروگر
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دروگر چهارچرخ علف چین 622

دروگر چهارچرخ علف چین 622

Antor Motor 3LD 510موتور

12hpتوان

دیزلسوخت
lit/hr 1/9مصرف سوخت

الکتریکیاستارت
دیفرانسیلی اکسل

گیربکسی)4 دنده جلو، 1 دنده عقب(سیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه ایکالچ

140cmعرض کار

ناخن دار به همراه اسکیت و بغل تیغهنوع تیغه
m2/h )4000-5000(عملکرد

Antor Motor 3LD 510موتور

12hpتوان

دیزلسوخت
lit/hr 1/9مصرف سوخت

هندلیاستارت
کوپلینگی اکسل

گیربکسی)4 دنده جلو، 1 دنده عقب(سیستم انتقال قدرت
خشک تک صفحه ایکالچ

140cmعرض کار

ناخن دار به همراه اسکیت و بغل تیغهنوع تیغه
m2/h )4000-5000(عملکرد

دروگر علف چین چهارچرخ 622

دروگر علف چین سه چرخ 622

ITALY

ITALY

DUPLEX علف زن - یونجه زن پشت تراکتوری

20hpحداقل توان مورد نیاز

182cmعرض کار

دوچاقویی )دوبل(حرکت تیغه
m2/h)8000-10000(  عملکرد

20km/hسرعت کار
540rpmدور مجاز محور تواندهی

24 عددتعداد تیغه

+90 تا 55 درجهتنظیم زاویه
 جک و سیستم کنترل هیدرولیکیسایر امکانات

ITALY

انواع دروگرانواع دروگر
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دروگر گندم چین بافه بند پشت تراکتوری 

25hpحداقل توان مورد نیاز

140cmعرض کار

ناخن دار به همراه بافه بندنوع تیغه
5000m2/hعملکرد

540rpmدور مجاز محور تواندهی

کمتر از 1 درصد ریزش دانه
ton/h 2/73ظرفیت عملی

320kg وزن

ITALYنیمههدگندمچین

نیمههدگندمچین؛هدیهایبرایکشاورزانایرانی
نیمه هد گندم چین: 

28cm پایه بلند

19cm پایه کوتاه
ناوگان بزرگی از دروگرهای گندمچین در کشور در حال برداشت گندم های بیش از 10 استان کشور هستند. این ماشین ها به دلیل فرسوده شدن، 
هزینه زیادی را به کشاورزان جهت بازسازی ساالنه تحمیل می کنند. از آنجا که جایگزین کردن آن ها بادستگاه های جدید مستلزم هزینه زیاد 
می باشد، شرکت سبزکوش نگین اقدام به تامین نیمه هد نموده است. کلیه کشاورزان می توانند با خریداری یک نیمه هد و یک عدد گره زن کامل، 
ساخت کمپانی BCS ایتالیا، دروگرهای خود را بازسازی نموده و 90% کیفیت اولیه را بدست آورند. این موضوع برای اولین بار است که با پیشنهاد 

شرکت سبزکوش نگین )SKN( توسط کمپانی BCS ایتالیا در دنیا اتفاق افتاده است.

ITALY

انواع دروگرانواع دروگر
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گروه BCS ایتالیا با بنیان گذاری Luigi Cadteldi در سال 1942 یک شرکت چند ملیتی و 
یکی از رهبران اصلی در بحش صنعت، حفاظت محیط زیست و مکانیزاسیون اروپا بوده که 

با سه عالمت تجاری Ferrari، BCS و PasquAli در بخش کشاورزی و با عالمت تجاری 
MOSA در بخش صنعت و در زمینه ی ساخت ماشین آالت تولید برق و دستگاه های جوش 

در حال فعالیت می باشد. نام BCS عالمت تجاری پیشگام گروه BCS در زمان کوتاهی به 
قطبی در زمینه ی تولید تراکتور، تراکتور دوچرخ و ماشین های چمن زنی حرفه ای و موتورها 

تبدیل شده و در عمل توانسته در بیش از 100 کشور در سراسر جهان محصوالت و ایده های 
نوآورانه ی خود را در جهت برآورده کردن انتظارات کشاورزان ارائه کند. شرکت سبزکوش نگین 
نماینده ی انحصاری شرکت BCS ایتالیا در ایران افتخار دارد عالوه بر صادرات محصوالت این 

کشور به کشورهای عراق و افغانستان توانسته با توزیع و ارائه ی ماشین آالتی کارا، راحت و ایمن 
به منظور ارتقا سطح کیفی برداشت محصوالت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست نقش مهمی 

در رضایت  مندی کشاورزان و بخش کشاورزی ایفا کرده و همچنین با تکیه بر توان مهندسی 
و تولید بومی بسیاری از ادوات و قطعات این دستگاه ها با کیفیت مناسب و مطلوب در کنار 

قطعات اصلی از لحاظ اقتصادی کمک شایانی به کشاورزان ایرانی داشته باشد.

BCS
y  کارایی
y ایمنی
y  راحتی
y تطابق پذیری
y قابلیت اطمینان
y تنوع محصوالت
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بنزینی و دیزلی )انتخابی(*موتور
بسته به نوع موتور )5.5hp-8.5hp(توان

گیربکسی سیستم انتقال قدرت
4 دنده جلو، 3 دنده عقبتعداد دنده
cm 115-100 عرض کار

مخروطی، خشک  کالچ
روغنیترانسمیشن

تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی  30  دسته و فرمان
 )10*500 ،10*400 ،8*400(چرخ )انتخابی(
2000m2/hحدود عملکرد

Kg 110وزن

مجهز به ترمز لنتیسایر امکانات

BCS 620 دروگر دوچرخ

 BCS 615LMAX تراکتور دوچرخ

* : قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی KAMA 178 چین، Kohler ،KDi350 ایتالیا، 6LD و Antor ترکیه و موتورهای بنزینی Honda GX200 و 
Honda GX270

بنزینی و دیزلی )انتخابی(*موتور
بسته به نوع موتور )5.5hp-8.5hp(توان

گیربکسی سیستم انتقال قدرت
2 دنده جلو، 2 دنده عقبتعداد دنده

 عرض کار
66-80cm :رتیواتور
100-115cm :دروگر

مخروطی، خشک  کالچ
روغنیترانسمیشن

تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی  180  دسته و فرمان
 )10*500 ،10*400 ،8*400(چرخ )انتخابی(

حدود عملکرد
800m2/h :رتیواتور
2000m2/h :دروگر

Kg 110وزن

ITALY

ITALY

BCS 728  تراکتور دوچرخ

BCS 728 تراکتور دروگر دوچرخ

Honda GX270 و Honda GX200 ترکیه و موتورهای بنزینی Antor ایتالیا و Kohler ،178 چین KAMA قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی : *

بنزینی و دیزلی )انتخابی(*موتور
بسته به نوع موتور )5.5hp-8.5hp(توان

گیربکسی سیستم انتقال قدرت
3 دنده جلو، 3 دنده عقبتعداد دنده
80cm-66 عرض کار

مخروطی، خشک  کالچ
روغنیترانسمیشن

تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی  180  دسته و فرمان
 )10*500 ،10*400 ،8*400(چرخ )انتخابی(
1000m2/hحدود عملکرد

Kg 129وزن

قابلیت نصب هد یونچه چینسایر قابلیت ها

بنزینی و دیزلی )انتخابی(*موتور
بسته به نوع موتور )5.5hp-8.5hp(توان

گیربکسی سیستم انتقال قدرت
3 دنده جلو، 3 دنده عقبتعداد دنده
115cm-100 عرض کار

مخروطی، خشک  کالچ
روغنیترانسمیشن

تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی  180  دسته و فرمان
 )10*500 ،10*400 ،8*400(چرخ )انتخابی(
2000m2/hحدود عملکرد

Kg 129وزن

قابلیت نصب روتیواتورسایر قابلیت ها

ITALY

ITALY

انواع تيلر دروگرانواع تيلر دروگر
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BCS740 تراکتور دوچرخ

بنزینی و دیزلی )انتخابی(*موتور
بسته به نوع موتور )5.5hp-8.5hp(توان

گیربکسی سیستم انتقال قدرت
4 دنده جلو، 3 دنده عقبتعداد دنده

 عرض کار
66-80cm :روتیواتور
100-135cm :دروگر

مخروطی، خشک  کالچ

روغنیترانسمیشن
تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی  180  دسته و فرمان

)10*400، 10*500( به صورت انتخابی چرخ

حدود عملکرد
1000m2/h :رتیواتور

2500m2/h :دروگر

Kg 155وزن

مجهز به دیفرانسیل و ترمز لنتی روی هر چرخسایر امکانات

Honda GX270 و Honda GX200 ترکیه و موتورهای بنزینی Antor ایتالیا و Kohler ،178 چین KAMA قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی : *
135cm قابلیت عرضه با کاتربار دوبل -

ITALY622 دروگر چهارچرخ علف چین

دروگر چهارچرخ علف چین 622

515L  تراکتور دوچرخ

تراکتور دوچرخ  340

Honda GX270 و Honda GX200 ترکیه و موتورهای بنزینی Antor ایتالیا و Kohler ،178 چین KAMA قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی : *

بنزینی و دیزلی )انتخابی(*موتور
بسته به نوع موتور )5.5hp-8.5hp(توان

گیربکسی سیستم انتقال قدرت
2 دنده جلو، 2 دنده عقبتعداد دنده
روتیواتوری: 80cm-66 عرض کار

100-115cm :دروگری
مخروطی، خشک  کالچ

روغنیترانسمیشن
تنظیم ارتفاع عمودی و گردش جانبی  180  دسته و فرمان

)8*400، 10*400، 10*500(  چرخ

حدود عملکرد
800m2/h :رتیواتور
2000m2/h :دروگر

Kg 110وزن

بنزینی و دیزلی )انتخابی(*موتور
بسته به نوع موتور )5.5hp-8.5hp(توان

گیربکسی سیستم انتقال قدرت
4 دنده جلو، 3 دنده عقبتعداد دنده

 عرض کار
66-80cm رتیواتور: 
100-115cm :دروگر

مخروطی، خشک  کالچ
روغنیترانسمیشن

چرخش جانبی و عمودی دسته و فرمان
)10*400، 10*500( به صورت انتخابی چرخ

حدود عملکرد
1000m2/h :روتیواتور

2000m2/h :دروگر
مجهز به دیفرانسیل و ترمز لنتی روی هر چرخسایر امکانات

انواع تيلر دروگرانواع تيلر دروگر
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سرعتچرخدیفرانسیلوزن
تعداد دنده

عقب/جلو
نوع 
موتور

قدرت 
مدل موتورموتور

 With cutterbar
115

110kg

 No
400-8

III

2/2

Petrol6.5 hpHonda GX200

615
3.772.77F

 Petrol8.5 hp GX270 Honda
Diesel5 hpFD 170

3.582.63R

Diesel7 hpFD 178
Diesel8.5 hpAntor 6LD
Diesel6 hpKD350 Kohler

 With cutterbar
115

110kg

No400-8

IVIIIIII

4/3

Petrol6.5 hpHonda GX200

620
11.13.52.41.0F

 Petrol8.5 hp GX270 Honda
Diesel5 hpFD 170

3.772.51.1R

Diesel7 hpFD 178
Diesel8.5 hpAntor 6LD
Diesel6 hpKD350 Kohler

 With GX270
 engine 400-10
 wheels 66 cm

rotary hoe

129kg

No
400-8

400-10

IIIIII

3/3

Petrol6.5 hpHonda GX200

728
3.582.431.05F

 Petrol8.5 hp GX270 Honda
Diesel5 hpFD 170

4.772.561.1R

Diesel7 hpFD 178
Diesel8.5 hpAntor 6LD
Diesel6 hpKD350 Kohler

 With GX390
 engine 500-10
 wheels 80 cm.

 rotary hoe

155kg

 with Yes
lock

400-8

400-10

500-10

IVIIIIII

4/3

Petrol6.5 hpHonda GX200

740
13.404.302.921.26F

 Petrol8.5 hp GX270 Honda
Diesel5 hpFD 170

4.533.081.33R

Diesel7 hpFD 178
Diesel8.5 hpAntor 6LD
Diesel6 hpKD350 Kohler

 With GX200
 engine,
,wheels

dry transmis-
 sion and 115

.cm

cutter bar

93kg

No400-8

III

2/2

Petrol6.5 hpHonda GX200

515

3.772.77F
 Petrol8.5 hp GX270 Honda
Diesel5 hpFD 170

3.582.63R

Diesel7 hpFD 178
Diesel8.5 hpAntor 6LD
Diesel6 hpKD350 Kohler

 With GX390
 engine 500-10
 wheels 80 cm.

 rotary hoe

155kg 

 Yes with
lock500-10

IVIIIIII

4/3

Petrol6.5 hpHonda GX200

340
13.404.302.921.26F

 Petrol8.5 hp GX270 Honda
Diesel5 hpFD 170

4.533.081.33R

Diesel7 hpFD 178
Diesel8.5 hpAntor 6LD
Diesel6 hpKD350 Kohler

جدول مشخصات تراکتورهای دوچرخ BCS ایتالیا

انواع تيلر دروگر
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محافظت از زمین های زراعی یکی از اهداف عمده Eurosystem است 
تیلر  و  از دروگر  این شرکت  تنوع گسترده محصوالت  به  منجر  که 
که  است  همان چیزی  این،  و چمن زن شده است.  روتیواتور  تا  گرفته 
باعث شده Eurosystem بیش از 40 سال به تولید ماشین های چندکاره 
و با کاربری آسان و با بهترین قیمت برای استفاده عالقه مندان به آب 
و خاک و کشاورزی بپردازد. محصوالت Eurosystem شامل تجهیزات 
باغی، جالیزها و ادوات مورد نیاز برای شخم زمین های زراعی کوچک 
می شود این دستگاه ها مطابق با باالترین استاندارد عملکردی و با هدف 
کاهش اثرات فیزیکی بر کاربر طراحی شده است. شرکت سبزکوش نگین، 
با معرفی محصوالت Eurosystem در کنار BCS به عنوان محصولی جانبی، 
امکان انتخاب محصول برای کاربران نیمه حرفه ای را فراهم نموده است.  

EUROSYSTEM
y  قیمت مناسب
y مناسب برای سطوح کشت کوچک
y ساخت ایتالیا
y تنوع محصوالت
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MNF602 دروگر دوچرخ

Euro5 Evo تیلر روتیواتور

HONDA GX160 موتور )در 2 مدل(
 KOHLER SH265

5/5hpقدرت موتور
6/5hp

تسمه ای-گیربکسیانتقال قدرت )در 2 مدل(

3 )2دنده جلو، 1 دنده عقب(تعداد دنده
2 )1دنده جلو، 1 دنده عقب(

75cm-50عرض کار

25cm-12عمق کار

قابلیت نصب گاوآهن و نهرکنسایر امکانات

موتور بنزینی
LONCIN 139 OHV
LONCIN 160 OHV

5/5hp-5/6 قدرت موتور

تسمه ایانتقال قدرت

2 )1دنده جلو، 1 دنده عقب(تعداد دنده

87cmعرض کار

600*13چرخ بادی

66kgوزن

WM186FBموتور

hp 10-9 توان موتور

دیزلیسوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

الکتریکی سیستم استارت
cm 130-80عرض کار

cm 30-15عمق کار

12×500اندازه چرخ

قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، سایر امکانات
پمپ آب

WM178Fموتور

hp 7 توان موتور

دیزلی سوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

هندلی: SKN1100Aسیستم استارت
SKN1100AE  :استارتی

cm 110 -80عرض کار

cm 30 -15عمق کار

10×400اندازه چرخ

قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، سایر امکانات
پمپ آب

SKN 1100B E تیلر رتیواتور

SKN1100A E تیلر روتیواتور

انواع تيلر روتيواتورانواع تيلر روتيواتور



3233

 SKN1000N/NAتیلر روتیواتور

SKN900/900C تیلر روتیواتور

WM600 تیلر روتیواتور

بنزینی و دیزلیموتور

توان موتور
wm168FB-4p )6,5 )بنزینیhp

wm170FB )5 )دیزلیhpحدود
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

هندلیسیستم استارت

cm 105 - 70عرض کار

cm 30 -15عمق کار

6×350اندازه چرخ

مجهز به شافت خروجیسایر امکانات

بنزینی و دیزلیموتور

6.5hp )بنزینی( wm168FB-4pتوان موتور
wm170FB )5.5 )دیزلیhp

تسمه ای - گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده
هندلیسیستم استارت

cm 105عرض کار

cm 15 -30عمق کار

8×400اندازه چرخ

WM168FB/Pموتور

hp 6,5توان موتور

بنزینیسوخت
تسمه ایسیستم انتقال قدرت

1دنده جلو، 1دنده عقب تعداد دنده

هندلیسیستم استارت
cm 60عرض کار

cm 25 - 10عمق کار

انواع تيلر روتيواتورانواع تيلر روتيواتور

KM186FAموتور

9hpتوان موتور

دیزلیسوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده
الکتریکیسیستم استارت

cm 130-80عرض کار

cm 30-15عمق کار

سایر قابلیت ها
قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن و 

پمپ آب

VICTOR SC135 تیلر روتیواتور

VICTOR SC105 تیلر روتیواتور

KM178Fموتور

hp 7توان موتور

دیزلیسوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1 دنده عقبتعداد دنده

الکتریکیسیستم استارت
cm 105-80عرض کار

cm 30-15عمق کار

سایر قابلیت ها
قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن و 

پمپ آب
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DIAMOND1000NA تیلر روتیواتور

DIAMOND1100AE تیلر روتیواتور

DIAMOND1000N تیلر روتیواتور

Diamond

Diamond

Diamond

wm168FB بنزینیموتور

6,5hpتوان موتور

گیربکسیسیستم انتقال قدرت
2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

هندلیسیستم استارت
cm 105 - 70عرض کار

cm 30 -15عمق کار

دیزليموتور

5hpتوان موتور

گیربکسیسیستم انتقال قدرت
2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

هندلیسیستم استارت
cm 105 - 70عرض کار

cm 30 -15عمق کار

WM178F دیزليموتور

hp 7توان موتور
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

الکتریکیسیستم استارت
cm 110- 80عرض کار

cm 30- 15عمق کار

قابلیت نصب گاو آهن، نهرکنسایر امکانات
فرمان جدید

انواع تيلر روتيواتور

تیلر روتیواتور DIAMOND1100BEدروگر چهارچرخ علف چین 622

HSD186FAEموتور

hp 10توان موتور

دیزلیسوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2 دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده
الکتریکیسیستم استارت

cm 130-80عرض کار

cm 30-15عمق کار

قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن، پمپ سایر امکانات
آب و سمپاش )اتصال سریع(، کاوردار

DIAMOND1100BE تیلر روتیواتورDiamond

Diamond

WM188موتور

12hpتوان موتور

دیزلیسوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

الکتریکی سیستم استارت
cm 130-80عرض کار

cm 30-15عمق کار

12×500اندازه چرخ

قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، سایر امکانات
پمپ آب، کاوردار

انواع تيلر روتيواتورانواع تيلر روتيواتور
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HSD178FEموتور

hp 7توان موتور

دیزلیسوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2 دنده جلو، 1 دنده عقبتعداد دنده
الکتریکیسیستم استارت

cm 105-80عرض کار

cm 25-10عمق کار

قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن، پمپ سایر امکانات
آب و سمپاش )اتصال سریع(، چراغ 

جهت کار در شب

HSD170موتور

hp 7 توان موتور

بنزینیسوخت
گیربکسیسیستم انتقال قدرت

2دنده جلو، 1دنده عقبتعداد دنده

هندلیسیستم استارت
cm 100عرض کار

cm 25-10عمق کار

قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن، پمپ سایر امکانات
آب و سمپاش )اتصال سریع(، چراغ 

جهت کار در شب

 DIAMOND 105 E تیلر رتیواتور

 DIAMOND 100B تیلر روتیواتور

Diamond

Diamond پمپ آب

پمپ سمپاش

7mارتفاع مکش

20mبیشینه ارتفاع پاشش

20m3/hدبی بیشینه

 قطر دهانه ورودي و
2inخروجي

سایر ویژگی ها
قابلیت نصب سریع بر روی تیلرهای 

دیاموند

6Mpa-3Mpaفشار پاشش

13mارتفاع پاشش

9.83L/minظرفیت پاشش

200mmارتفاع مکش

سایر ویژگی ها
قابلیت نصب سریع بر روی تیلرهای 

دیاموند

Diamond

Diamond

انواع پمپ  دستگاه هاي دياموند



3839

 Castlegarden، بزرگ  کمپانی  سه  ترکیب  با  که   GGP کمپانی 
ترین  بزرگ  به  توانسته  است،  آمده  وجود  به   Alpina و   Stiga
فضای  و  شود  تبدیل  اروپا  در  زن  علف  و  اره  چمن زن،  تولیدکننده 
بر  تکیه  با  شرکت  این  نماید.  ایجاد  زمینه  این  در  را  جذابی  رقابتی 
دانش خود، بیش از 90 سال بازارهای جهانی چمن زن را به اختیار خود 
در آورده است.  چالش هایی که GGP با آن روبه رو بوده است شامل: 
استانداردهای  توسعه  محصوالت،  توسعه  برای  سرمایه گذاری  افزایش 
زیست محیطی، آگاهی بخشی جامع درباره برندهای GGP، ادامه همکاری 
گسترده با فروشندگان، استفاده از استراتژی های قوی و توسعه خدمات 
پس از فروش و قطعات یدکی می باشد. شرکت سبزکوش نگین ، حدود 
15 سال است که نمایندگی این کمپانی را به صورت انحصاری در اختیار 
دارد و از این طریق توانسته است، در بازاری که عماًل مورد تهاجم کاالهای 

چینی است، برندی اروپایی با کیفیت باال عرضه نماید. 

GGP
y  تکنولوژی روز اروپا
y همگام با توسعه نوین فضای سبز
y تنوع گسترده محصوالت
y باالترین کیفیت
y سرعت بی نظیر
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 PTX220HD چمنزن تراکتوری

B&S Intek series 7220 AVSموتور

2 عددتعداد سیلندر
22hp - 656ccحجم موتور-توان موتور

هیدرواستاتیکسیستم انتقال قدرت

الکترومغناطیسکالچ درگیرکننده ی تیغه
7 حالته 90mm-30ارتفاع برش

cm 122عرض کار با دو تیغه

Lit 300ظرفیت سبد ذخیره چمن

2 تیغهنوع تیغه

ESTATE 6122 HW چمن زن تراکتوری

B&S Intek series 7220 AVSموتور

2 عددتعداد سیلندر
22hp - 656ccحجم موتور-توان موتور

هیدرواستاتیکسیستم انتقال قدرت

الکترومغناطیسکالچ درگیرکننده ی تیغه
7 حالته 90mm-30ارتفاع برش

cm 122عرض کار با دو تیغه

Lit 300ظرفیت سبد ذخیره چمن

2 تیغهنوع تیغه

انواع چمنزنانواع چمنزن
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XE 966 HDB چمن زن تراکتوری

B&S 950 Seriesموتور

1 عددتعداد سیلندر
223ccحجم موتور

هیدرواستاتیکسیستم انتقال قدرت

مکانیکیکالچ درگیرکننده ی تیغه
6 حالته )80mm- 30mm(ارتفاع برش

66cmعرض کار با یک تیغه

Lit 150ظرفیت سبد ذخیره چمن

تک تیغهنوع تیغه

 XDC140HD چمنزن تراکتوری

AVS 3130 B&Sموتور

1 عددتعداد سیلندر
14.5hp - 344ccحجم موتور-توان موتور

هیدرواستاتیکسیستم انتقال قدرت

الکترومغناطیسکالچ درگیرکننده ی تیغه
7 حالته )80mm- 25mm(ارتفاع برش

cm 84عرض کار با یک تیغه

Lit 240ظرفیت سبد ذخیره چمن

2 تیغهنوع تیغه

انواع چمنزنانواع چمنزن
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CSC 534-B چمن زن موتوری

CSC 534 WSQ-H چمن زن موتوری

B&S 625 E Seriesموتور

cc 190حجم موتور

فشاری )هلی(سیستم محرکه
مرکزیتنظیم ارتفاع برش

5 حالته 75mm-27ارتفاع برش
cm 51عرض کار

Lit 55ظرفیت سبد ذخیره چمن

فوالدیشاسی
kg 35وزن

Honda GCV 160موتور

cc 160حجم موتور

hp 4.4توان موتور

گیربکسی- خودکششیسیستم محرکه
مرکزیتنظیم ارتفاع برش

5 حالته 90mm-27ارتفاع برش
cm 51عرض کار

Lit 55ظرفیت سبد ذخیره چمن

فوالدیشاسی
kg 37/7وزن

Double cut SVH 50 چمن زن

Honda GCV 160OHCموتور

 160ccحجم موتور
فشاری )هلی(سیستم محرکه

مرکزیتنظیم ارتفاع برش
7 حالته)77mm- 25mm(ارتفاع برش

48cmعرض کار

70Litظرفیت سبد ذخیره چمن

ترکیب آلومینیوم و فوالدشاسی
kg 6/45وزن

تنظیم ارتفاع دستهتنظیم ارتفاع مرکزیتخلیه آسان سبد

انواع چمنزنانواع چمنزن
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GOLF545 چمن زن موتوری

NT 534 چمن زن موتوری

.B&S 675 Exi R.Sموتور
cc 190حجم موتور

فشاری )هلی(سیستم محرکه
مستقل برای هر چرختنظیم ارتفاع برش

5 حالته 75mm-25ارتفاع برش
cm 45عرض کار

Lit 80ظرفیت سبد ذخیره چمن

فوالدیشاسی
kg 30وزن

.B&S 675 Exi R.Sموتور
cc 190حجم موتور

فشاری )هلی(سیستم محرکه
مستقل برای هر چرختنظیم ارتفاع برش

5 حالته 75mm-27ارتفاع برش
cm 51عرض کار

Lit 55ظرفیت سبد ذخیره چمن

فوالدیشاسی
kg 33وزن

دروگر چهارچرخ علف چین 622

دروگر چهارچرخ علف چین 622

Honda GCV 160موتور

cc 160حجم موتور

hp 4.4توان موتور

گیربکسی- خودکششیسیستم محرکه
مرکزیتنظیم ارتفاع برش

7 حالته 80mm-30ارتفاع برش
عرض کار

51 cm
Lit 70ظرفیت سبد ذخیره چمن

آلومینیومیشاسی
kg 41.6وزن

NP534 TR-H چمن زن موتوری

.B&S 675 Exi R.Sموتور

cc 190حجم موتور

گیربکسی- خودکششیسیستم محرکه
مرکزیتنظیم ارتفاع برش

5 حالته 75mm-27ارتفاع برش
cm 51عرض کار

Lit 55ظرفیت سبد ذخیره چمن

فوالدیشاسی
kg 36وزن

 CSC 534 S-B چمن زن موتوری

انواع چمنزنانواع چمنزن
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VORTEX CJ19 چمن زن موتوری

VICTOR چمن زن موتوری

HONDA GXV160موتور

cc 163حجم موتور

hp 4.3توان موتور

فشاری )هلی(سیستم محرکه
مرکزیتنظیم ارتفاع برش

8 حالته 70mm-15ارتفاع برش
cm 48عرض کار

Lit 70ظرفیت سبد ذخیره چمن

آلومینیومیشاسی
kg 37وزن

HONDA GXV160موتور

cc 163حجم موتور

hp 4.3توان موتور

فشاری )هلی(سیستم محرکه
مرکزیتنظیم ارتفاع برش

7 حالته 65mm-15ارتفاع برش
cm 48عرض کار

Lit 65ظرفیت سبد ذخیره چمن

آلومینیومیشاسی
kg 6.41وزن

VORTEX

VICTOR

انواع چمنزن
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W 1800توان الکتروموتور
محوریتنظیم ارتفاع برش

5 مرحله ای 80mm-27ارتفاع برش
46cmعرض کار

 55Litظرفیت سبد ذخیره چمن
فوالدیشاسی

26.2kgوزن

     CS480 چمن زن برقی

دروگر چهارچرخ علف چین 622

W 1600توان الکتروموتور
محوریتنظیم ارتفاع برش

5 مرحله ای 80mm-25ارتفاع برش
cm 41عرض کار

Lit 55ظرفیت سبد ذخیره چمن

فوالدیشاسی
kg 23وزن

CS430 چمن زن برقی

1400wتوان

مرکزیتنظیم ارتفاع برش
6 حالت 75mm-25حالت برش

34cmعرض کار

35Lظرفیت سبد ذخیره چمن

پلی آمیدشاسی
11kgوزن

AL134E  چمن زن برقی

W 1800توان الکتروموتور

مرکزیتنظیم ارتفاع برش
6 حالته 75mm-25ارتفاع برش
cm 42عرض کار

Lit 50ظرفیت سبد ذخیره چمن

پلی پروپیلنشاسی
kg 14وزن

COMBI 44 E چمن زن برقی

1600wتوان

مرکزیتنظیم ارتفاع برش
6 حالت 75mm-25حالت برش

38cmعرض کار

40Lظرفیت سبد ذخیره چمن

پلی آمیدشاسی
13kgوزن

COMBI 40 E چمن زن برقی

دروگر چهارچرخ علف چین 622

W 1000توان الکتروموتور
محوریتنظیم ارتفاع برش

3 حالت 65mm-25ارتفاع برش
cm 32عرض کار

Lit 25ظرفیت سبد ذخیره چمن

پلی پروپیلنشاسی
kg 7.5وزن

Collector 34 چمن زن برقی

انواع چمنزنانواع چمنزن
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سازنده  کمپانی های  بهترین  از  یکی  به  اکنون  که  آلمان،   AS کمپانی 
موتور و ماشین آالت فضای سبز در دنیا بدل شده است، چند هدف مهم 

را به عنوان خط مشی خود در نظر گرفته است. 
یکی از مهمترین اهداف کمپانی AS، التزام به استفاده از مواد اولیه با 
باالترین کیفیت، به عنوان نقطه شروع یک پروسه تولید با کیفیت است. 
این کمپانی ارائه بی چون و چرای خدمات پس از فروش را، پیش نیاز تبدیل 
برند خود به عنوان نمادی از تولیدکننده محصول باکیفیت می داند. امر 
مسلم آن است که خط تولید عظیم این کمپانی در کنار دقت متخصصین 
و طراحین به طراحی و انتخاب بهترین و باکیفیت ترین قطعات، اصالت 

صنعت آلمان را تحت برند AS برای مصرف  کنندگان تداعی می نماید. 

AS
y  استحکام
y سرعت
y زیبایی
y  تکنولوژی پیشرفته آلمان
y توانایی فوق العاده کار در زمین های شیبدار
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AS531-2T چمن زن

AS آلمان- دو زمانهموتور

165ccحجم موتور

hp 6توان موتور

گیربکسیسیستم محرکه
مستقل برای هر چرختنظیم ارتفاع برش

6 حالته )80mm-30mm(ارتفاع برش

cm 53عرض کار

Lit 75ظرفیت سبد ذخیره چمن

حرفه ايچرخ
فوالدیشاسی

kg 56وزن

برش علوفه بلند ، کار در سطوح شیب دارسایر ویژگی ها

علفزارها

چمنزارها

مناطقناهموار

زمينهايشيبدار

كارهايحرفهاي

مناسباستفادهدر:

 AS63 چمن زن-علف زن

AS آلمان- دوزمانه موتور

cc 165حجم موتور

hp 6توان موتور

گیربکسیسیستم محرکه
مستقل برای هر چرختنظیم ارتفاع برش

4 حالته )100mm-55mm(ارتفاع برش

cm 61عرض کار

پنوماتیک )چرخ دوبل آپشن مي باشد.(چرخ
فوالدیشاسی

kg 74وزن

 برش علوفه بلند،کار در سطوح شیب دارسایر ویژگی ها
و قابلیت عرضه با چرخ انتخابي

علفزارها

چمنزارها

مناطقناهموار

زمينهايشيبدار

كارهايحرفهاي

مناسباستفادهدر:

انواع چمنزنانواع چمنزن
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دروگر چهارچرخ علف چین 622

دروگر چهارچرخ علف چین 622

دروگر چهارچرخ علف چین 622

HONDA GX270موتور

cc 270حجم موتور

hp 8.4توان موتور
تسمه ایسیستم انتقال قدرت

مرحله ایتنظیم عمق کاری
50mm-0عمق کار

350mm عرض کار

m2/h 1155راندمان کاری

دروگر چهارچرخ علف چین 622

دروگر چهارچرخ علف چین 622

SC349 (SOD CUTTER) دستگاه برش چمن

دروگر چهارچرخ علف چین 622

دروگر چهارچرخ علف چین 622

HONDA GX160 چهار زمانهموتور

cc 163حجم موتور

hp 4.8توان موتور
گیربکسی- خودکششیسیستم انتقال قدرت

cm 50 عرض کار

بزرگتر از 8 سانتی مترعمق کار
m2/h 2420راندمان کاری

76 عددتعداد حفره در هر متر مربع

          SVP 40B برنده عمودی

AE500 هواده انگشتی

B&S 550 Seriesموتور

cc 127حجم موتور

مرکزیتنظیم عمق کاری
mm 5 - 15عمق کار

cm 40 عرض کار

32 عدد تعداد تیغه

Lit 50ظرفیت سبد ذخیره چمن

m2/h 2500راندمان کاری

دروگر چهارچرخ علف چین 622

دروگر چهارچرخ علف چین 622

AS آلمان- دوزمانه موتور

cc 165حجم موتور

hp 6توان موتور

گیربکسیسیستم محرکه
مستقل برای هر چرختنظیم ارتفاع برش

4 حالته )130mm-55mm(ارتفاع برش
cm 63عرض کار

پنوماتیکچرخ
فوالدیشاسی

kg 74وزن

برش علوفه بلند، کار در سطوح شیب دارسایر ویژگی ها

AS26AH9/3 چمن زن- علف زن

   AS28/4 چمن زن- علف زن

AS آلمان- دوزمانه موتور

cc 165حجم موتور

hp 6توان موتور

گیربکسیسیستم محرکه
مستقل برای هر چرختنظیم ارتفاع برش

6 حالته )80mm-55mm(ارتفاع برش
cm 63عرض کار

با رینگ فوالدیچرخ
فوالدیشاسی

kg 63وزن

برش علوفه بلند، کار در سطوح شیب دارسایر ویژگی ها

انواع دستگاه هاي تكميل چمنانواع چمنزن
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10mقطر آبپاشی

m2 78.5سطح کار

360-0 درجه زاویه پاشش 

قابل ارائه در 2 نوع پایه دار و بدون پایه سایر ویژگی ها 

ظرفیت مخزن
)بسته به نوع بذر متغیر( 

 10kg ًحدودا

سانتریفیوژنوع پاشش
قابل تغییر توسط تنظیم دریچه  میزان پاشش در هکتار

بذر و کود 
 سبک و قابل حمل توسط بند  سایر ویژگی ها 

دوشی، کمترین هدر رفت بذر و 
کود

12303E آبپاش

بذرپاش-کودپاش دستی

         COMBI1009 دستگاه خط کشی چمن

cm 10 عرض خط کشی

Lit 15ظرفیت مخزن

انواع دستگاه هاي تكميل چمن
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چهار زمانه- OHCنوع موتور
cc 35.8حجم موتور

hp 1.34توان موتور

cm 25.4عرض برش

 هد نخ و تیغه فوالیابزار برش
kg 8.3 - 11.3  وزن

3E-1E44F- دو زمانهنوع موتور

cc 51.7حجم موتور

hp 1.76توان موتور

cm 25.4عرض برش

 هد نخ و تیغه فوالیابزار برش
kg 9 وزن

E-1E44FA- دو زمانهنوع موتور

cc 51.7 حجم موتور

hp 1.76توان موتور

cm 25.4عرض برش

نخ و تیغه فوالدی سه پرابزار برش
kg 11.3وزن

SKN358 علف زن دوشی و پشتی

CG520 علف زن دوشی

BG520 علف زن پشتی

انواع علف زن

W 1000توان الکتروموتور

cm 38عرض برش

 هد نخ و تیغه فوالیابزار برش
kg 5وزن

Honda GX35 چهار زمانهنوع موتور

cc 35.8حجم موتور

hp 1.6توان موتور

cm 25.4عرض برش

 هد نخ و تیغه فوالیابزار برش
kg 11.42وزن

Honda GX35 چهار زمانهنوع موتور

cc 35.8حجم موتور

hp 1.6توان موتور

cm 25.4عرض برش

 هد نخ و تیغه فوالیابزار برش
kg 11.6وزن

SB1000J حاشیه  زن دوشی

CBC430 علف زن دوشی

CKT350 علف زن پشتی

CASTER
Powered by HONDA

CASTER
Powered by HONDA

انواع علف زن
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 SHT700(برقی) شمشادزن

     SHT660K(بنزینی) شمشادزن

PNHT230A-2S       (بنزینی) شمشادزن

    SLP600S (بنزینی) شمشادزن

W 700توان الکتروموتور
دوطرفه لیزرینوع تیغه

cm 67طول تیغه

kg 4.2 وزن خالص

دو زمانه - KAWASAKI موتور
cc 22.5حجم موتور
hp 0.9توان موتور

دو طرفه لیزرینوع تیغه
cm 55 طول تیغه

هندلیاستارت
kg 5.5 وزن خالص

دو زمانه - KAWASAKI موتور
cc 22.5حجم موتور
hp 0.9توان موتور

یک طرفهنوع تیغه
cm 65طول تیغه

هندلیاستارت
kg 5.7 وزن خالص

 دوزمانه- 1E32FL- S موتور
cc 22.5حجم موتور
hp 0.9توان موتور

 دوطرفهنوع تیغه
 cm 60طول تیغه

kg 5.5 وزن خالص

انواع شمشادزن

     SKN430 علف زن دوشی و پشتی

     ST415-S علف زن چرخ دار

دو زمانه -1E40Fنوع موتور
cc 42.7حجم موتور

hp 1.74توان موتور

cm 25.4عرض برش

نخ و تیغه فوالدی سه پرابزار برش
kg 9-7.8وزن

دوزمانه نوع موتور
cc 42.7حجم موتور

hp 1.8توان موتور

cm 25.4عرض برش

kg 14.5وزن

 نخ و تیغهابزار برش
دارای چرخ محرک زمین گرد سایر امکانات

انواع علف زن
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 دستگاه چندکاره شامل هد شمشادزن 
اره شاخه بر و هد علفزن، حاشیه زن و ...

 27/2ccموتور دو زمانه بنزيني هوا خنك 
0/95hp قدرت 

 مجهز به تیغه فوالدی برای حاشیه زن
40cm با طول تیغه Oregon 91VG زنجیر 

 لوله قابل تنظیم تلسکوپی از 3 تا 3/4 متر
255mm :عرض برش 

GJ330دستگاهچندمنظوره

انواع علف زن
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دوزمانه موتور

cc 49.3حجم موتور

hp 2.7توان موتور

Walbro ژاپنکاربراتور

Oregonزنجیر

cm 50طول تیغه

kg 6.5وزن

دوزمانه موتور
cc 54حجم موتور

hp 3توان موتور

Walbro ژاپنکاربراتور

Oregonزنجیر

cm 60 , 50طول تیغه

kg 6.5وزن

دوزمانه موتور
cc 72حجم موتور

hp 4توان موتور

Walbro ژاپنکاربراتور

Oregonزنجیر

cm 60طول تیغه

kg 6.8وزن

     SKN NT5200 اره موتوری

SKN NT5800 اره موتوری

     SKN7200 اره موتوری

انواع اره

w 1800توان الکتروموتور
cm 35طول تیغه

اتوماتیکپمپ روغن
Oregonزنجیر

kg 4.3وزن

دوزمانه موتور
cc 25.4حجم موتور

hp 1.5توان موتور

Walbro ژاپنکاربراتور

Oregonزنجیر

cm 25طول تیغه

kg 3.4وزن

دوزمانه موتور
cc 31.8حجم موتور

hp 2توان موتور

Walbro ژاپنکاربراتور

Oregonزنجیر

cm 40طول تیغه

kg 5.3وزن

EA 1800 اره برقی

SKN NT2500 اره موتوری

     SKN NT3200 اره موتوری

انواع اره
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Mitsubishi TU26 دوزمانهموتور

cc 25.6حجم موتور

hp 0.9توان موتور

Oregonتیغه و زنجیر

25cmطول تیغه

225cmطول دسته

375cmدسترسی

7.4kgوزن

1E34F-3E -دوزمانه موتور

cc 27.2حجم موتور

0.95hpتوان موتور

Oregon 91VGتیغه و زنجیر

cm 25طول تیغه

تلسکوپیتنظیم ارتفاع دسته
cm 290طول دسته

cm 425دسترسی

8.3kgوزن

     JPS260 اره شاخه بر دسته بلند

     QJB270 اره شاخه بر دسته بلند

CASTER

انواع اره

دوزمانه موتور
cc 31.8حجم موتور

hp 2توان موتور

Oregonزنجیر

cm 40طول تیغه

kg 5.3وزن

دوزمانه موتور
cc 49.3حجم موتور

hp 2.7توان موتور

Oregonزنجیر

cm 50طول تیغه

kg 6.5وزن

دوزمانه موتور
cc 54حجم موتور

hp 3توان موتور

Oregonزنجیر

cm 50طول تیغه

kg 6.5وزن

     LION 3200 اره موتوری

     LION 5200 اره موتوری

     LION 5800 اره موتوری

LION

LION

LION

انواع اره
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2 عددتعداد تیغه
6 عددتعداد چکش

cm 7قطر شاخه قابل برش

 1m3/h )بسته به بافت چوب(  عملکرد

Honda GX390 )بنزینی(  موتور
JF420E )دیزلی( 

حجم موتور
389cc )بنزینی(
420cc )دیزلی(

توان موتور
11.7hp )بنزینی(

15hp )دیزلی(

2 عددتعداد تیغه
6 عددتعداد چکش

cm 7قطر شاخه قابل برش

1m3/h )بسته به بافت چوب( عملکرد

Bio 90 چوب خردکن

Bio 90 چوب خردکن

Bio 90 چوب خردکن

چوب خرد کن، دستگاهی است که به منظور کاهش حجم اشغال شده توسط چوب و تبدیل آن به براده های چوب به کار می رود. این دستگاه بیشتر در باغات و برای خرد کردن کنده و شاخه 
درختان، و تبدیل آن ها به انواع کود و کمپوست سلولزی استفاده می شود، اما در مواردی، کاربرد صنعتی نیز دارد. بسیاری از دستگاه های چوب خرد کن قابل حمل هستند و می توانند به راحتی 

توسط چرخ های خود یا به صورت کششی پشت تراکتورهای دوچرخ، به محل کار انتقال داده شوند.
نسل جدید چوب خرد کن های BIO 90، ساخت شرکت سبزکوش نگین )SKN(، توانایی خرد کردن ترکیبی از مواد ارگانیک مختلف از چوب تا ضایعات گیاهی را دارد. در این دستگاه، سرشاخه 
و چوب توسط یک ناودانی به درون دستگاه تغذیه می شود. واحد خرد کن از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش شامل دو تیغه برای خرد کردن چوب، الیاف چوبی نظیر تخته و امثال آن 
است، بخش دوم، شامل 6 چکش برای پودر کردن برگها، شاخه ها، مواد خام و ضایعات ارگانیک است. مواد خرد شده از طریق شوت تخلیه، به بیرون انتقال می یابند. تیغه های این دستگاه از نوع 

با کیفیت ایتالیایی بوده و وزن سبک، هنر طراحی و دقت در ساخت این دستگاه، کاربران زیادی را توانسته در سراسر کشور به خود جلب نماید.

انواع چوب  خردكنانواع چوب  خردكن
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دو زمانهموتور
cc 27.2حجم موتور

hp 0.95توان موتور

m3/s 0.15 دبی متوسط هوای خروجی

kg 5.2وزن

 دوزمانهموتور
cc 51.7حجم موتور

hp 2.01توان موتور

m3/s 0.24 دبی متوسط هوای خروجی

kg 8.3وزن

      EBV260-3Eدمنده مکنده

 EB-500-Eجاروی دمنده

انواع دمنده

JF420E - چهارزمانهموتور

cc 420حجم موتور

hp 15توان موتور

cm 10 - 8  حداکثر قطر قابل برش

rpm 2000حداکثر سرعت برش

 B&S (168Fa) چهارزمانه - بنزیني  موتور
cc 196حجم موتور

hp 6.5توان موتور

2 دنده جلو، 2 دنده عقبتعداد دنده
cm 7.5-5حداکثر قطر قابل برش

FYS- 15 چوب خردکن

      FYS- V65 چوب خردکن- تمیزکننده چمن

انواع چوب  خردكن



7475 انواع سمپاش

1E44F-5-دو زمانهموتور

cc 52حجم موتور

hp 2.3توان موتور

گیربکسیسیستم انتقال قدرت
100، 200 و 300 میلی متر قطرکار مته

)به صورت انتخابی(

kg 10وزن بدون مته

دوزمانه -1E48Fموتور
cc 68حجم موتور

hp 2.95توان موتور

گیربکسیسیستم انتقال قدرت
100، 200 و 300 میلی متر قطرکار مته

)به صورت انتخابی(

kg 10وزن بدون مته

 دوزمانه -1E48Fموتور
cc 68حجم موتور

hp 2.95توان موتور

گیربکسیسیستم انتقال قدرت
100، 200 و 300 میلی متر قطرکار مته

)به صورت انتخابی(

kg 10.4وزن بدون مته

 CQ201-44F-5دستگاه چاله کن

      CQ201-48Fدستگاه چاله کن

      3WT-300دستگاه چاله کن

LION

LION

انواع چاله كن
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1.1kW/50Hz حداکثر توان خروجی

220 ولت، تک فاز ولتاژ

hp 3توان موتور

تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنکمشخصات موتور
مسیسیم پیچی

بنزینیسوخت
Lit 5.5حجم مخزن سوخت

هندلیسیستم استارت
kg 26.5وزن

3.6kW/50Hz حداکثر توان خروجی

220 ولت، تک فاز ولتاژ

hp 9توان موتور

تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنکمشخصات موتور
مسیسیم پیچی

بنزینیسوخت
Lit 25حجم مخزن سوخت

هندلیسیستم استارت
kg 67.5وزن

 SPG1500ژنراتور

 SPG4500ژنراتور

انواع ژنراتور

 3Z - 1EF0FB- دوزمانه موتور

cc 42.7حجم موتور

hp 2.85توان موتور

Lit 14حجم مخزن

lit/min 4حداکثر دبی سمپاشی

kg/min 6حداکثر دبی گردپاشی

kg  11.5وزن خالص

SKN4000 سمپاش موتوری خرطومی

SKN5000  سمپاش موتوری النسی

SKN7000 سمپاش میکرونر

1E34F -دوزمانه موتور

cc 25.4حجم موتور

hp 1توان موتور

Lit 20حجم مخزن

Mpa 2-0فشار کاری

lit/min 4دبی پاشش

10m-8ارتفاع پاشش

kg 8.3وزن خالص

باطری خشک قابل شارژ منبع توان
V 6 / A 10مشخصات باطری

lit 12حجم مخزن
m 5-5.5عرض پاشش
140cm-70ارتفاع پاشش

برحسب نوع نازل 40lit/h-50مصرف محلول
 h 4 – 5 مدت کار با هر بار شارژ

ha/h 1 راندمان کاری
kg 10وزن خالص

انواع سمپاش
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هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقینوع موتور

cm3 270حجم موتور

 )hp )3600 rpm 8.4 توان موتور
هندلیسیستم استارت

Lit 5.3 حجم باک سوخت

 )Lit/h )3600 rpm 2.4 مصرف سوخت
1:8.5نسبت سوخت به روغن

kg 25.8وزن

هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقینوع موتور

cm3 196حجم موتور

 )hp )3000 rpm 5.8 توان موتور
هندلیسیستم استارت

Lit 3.1 حجم باک سوخت

 )Lit/h )3600 rpm 1.7 مصرف سوخت
1:8.5نسبت سوخت به روغن

kg 16.1وزن

هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقینوع موتور

cm3 163حجم موتور

 )hp )3600 rpm 4.8 توان موتور
هندلیسیستم استارت

Lit 3.1 حجم باک سوخت

 )Lit/h )3600 rpm 1.4 مصرف سوخت
1:8.5نسبت سوخت به روغن

kg 15.1وزن

    GX270 موتور بنزینی

    GX200 موتور بنزینی

        GP160 موتور بنزینی

HONDA

HONDA

HONDA

انواع موتور

 SPG8500E2ژنراتور

50Hz/6.6kw حداکثر توان خروجی

220ولت، تک فاز ولتاژ

hp 15توان موتور

تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنکمشخصات موتور
مسیسیم پیچی

بنزینیسوخت
Lit 25حجم مخزن سوخت

هندلی- استارتیسیستم استارت
kg 103وزن

مجهز به چرخ و دستهسایر امکانات

 SPG6500E2ژنراتور

50Hz/5.5kw حداکثر توان خروجی

220 ولت، تک فاز ولتاژ

hp 13توان موتور

تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنکمشخصات موتور
مسیسیم پیچی

بنزینیسوخت
Lit 25حجم مخزن سوخت

هندلی- استارتیسیستم استارت
kg 95وزن

مجهز به چرخ و دستهسایر امکانات

انواع ژنراتور
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چهار زمانه، دیزل، هواخنک، نوع موتور
شافت افقی، پاشش مستقیم

cc 296حجم موتور

الکتریکی/ هندلیسیستم استارت
Lit 3.5 حجم باک سوخت

kg 33وزن

 178F/E موتور دیزلی

 YANMARL100N موتور

چهار زمانه، هواخنک، دیزلینوع موتور
cc 349حجم موتور

)hp )3600 rpm 6.8 توان موتور
هندلیسیستم استارت

Lit 4.3 حجم باک سوخت

kg 33وزن

 KD350 موتور دیزلیKOHLER

دیزل تک سیلندر 4 زمانه، نوع موتور
پاشش مستقیم

435ccحجم موتور
10hpحداکثر توان خروجی

الکتریکی/ هندلیسیستم استارت
Lit - 26 kg 2.5وزن و حجم باک سوخت

YANMAR

چهار زمانه OHC، بنزینی نوع موتور
cc 189حجم موتور

)hp )3600 rpm 5 توان موتور

هندلیسیستم استارت
kg 14وزن

     EA190V موتور بنزینی

انواع موتور

 چهار زمانه، هوا خنک، بنزینینوع موتور
cc 190حجم موتور

هندلیسیستم استارت
Lit 1 حجم باک سوخت

kg 10.9وزن

 چهار زمانه، هوا خنک، بنزینینوع موتور
cc 163حجم موتور

هندلیسیستم استارت
Lit 1 حجم باک سوخت

kg 9وزن

     3LD510 موتور دیزلی

 6LD400 موتور دیزلی

     625 EX موتور بنزینی

     725 EX موتور بنزینی

چهار زمانه، هواخنک، دیزلی، پاشش مستقیمنوع موتور

cc 510حجم موتور

)hp )3000 rpm 12 توان موتور
هندلی/استارتیسیستم استارت

Lit 5/5 حجم باک سوخت

kg 60وزن

چهار زمانه، هواخنک، دیزلی، پاشش مستقیمنوع موتور

cc 395حجم موتور

)hp )3600 rpm 5/8 توان موتور
هندلی/استارتیسیستم استارت

Lit 5/4 حجم باک سوخت

kg 45وزن

انواع موتور
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صیانت از کیفیت محصوالت،  تامین قطعات یدکی اصلی و ارائه خدمات پس 
از فروش برای حفظ وفاداری شما مشتریان عزیز از اصولی است که ما بدان 
پایبندیم. تعهد در فروش محصول ما را ملزم به ارائه ی گارانتی تمام دستگاه ها 
فروش  از  پس  بخش خدمات  است.   نموده  کشور  نمایندگی های سراسر  در 
پشتیبانی  یدکی  قطعه  نوع   6000 از  بیش  تامین  با  نگین  سبزکوش  شرکت 
دستگاه ها را به عهده دارد. دسترسی آسان به قطعات یدکی اصلی دستگاه ها تا 
10 سال پس از اتمام دوره فروش از افتخارات این شرکت در حمایت از خرید 
شما مشتریان عزیز می باشد. وجود شبکه ی گسترده ی نمایندگی های معتبر در 
سراسر کشور، امکان تحویل را در کوتاه ترین زمان و در دورترین نقاط برای 

شما فراهم کرده است. 
نخ های  انواع  علفتراش شامل  لوازم مصرفی دستگاه های  انواع  تامین گسترده 
بخش  در  دیگر  خدمتی  علفتراش  تیغه های  انواع  و  نخ  هد  انواع  علفتراش، 
خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین در برآوردن نیازهای باغداران، 

و کاربران فضای سبز است.
به خواب طوالنی مدت حدود  توجه  با  و سرویس دهی  پشتیبانی  فعالیت های 
پس  خدمات  به  عمیق  اعتقادی  نیازمند  دستگاه ها  یدکی  قطعات  از   %70
برگزاری  فارسی،  راهنمای  کتابچه های  توزیع  و  چاپ  تهیه،  است.  فروش  از 
کارگاه های آموزشی ـ فنی و پاسخگویی تلفنی به سئواالت فنی حاصل تالش 
شبانه روزی پرسنل خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین و همراهی 
آنان با کاربران محترم دستگاه ها می باشد. شرکت سبزکوش نگین مفتخر است 
که با ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی دستگاه های باغی و  
کشاورزی در کسب رضایت و فراهم آوردن آسودگی مشتریان عزیز توانمندی 
خود را ارائه و توانسته است در اذهان مشتریان نام  SKN  را یادآور سرعت، 

کیفیت و نوآوری قراردهد.
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کمپانی SPEED FRANCE در اواخر دهه هفتاد میالدی تأسیس شد و اکنون 
به یکی از سازنده های بزرگ و تأثیرگذار نخ های پلی آمید کشاورزی در دنیا 
بدل شده است. تطابق پذیری سریع تکنولوژیکی با نیازهای روز دنیای کشاورزی 
می باشد.   SPEED FRANCE محصوالت  مجموعه  چشمگیر  خصوصیات  از 
همچنین تولید مجموعه گسترده ای از نخ های عمومی تا فوق حرفه ای، تنها با 
یاری تجربه مهندسین و اعضای خالق تیم تحقیق و توسعه شرکت در زمینه 
کارخانه   ،2005 سال  در  می باشد.  امکان پذیر  برش  سیستم های  جدیدترین 
SPEED FRANCE توسط کمپانی ایتالیایی TECOMEC خریداری شد و تاکنون 
موفق به ثبت بیش از 28 اختراع و تعداد زیادی طرح های تحقیقاتی در دست 
بررسی شده است. پس از توسعه روز افزون علف زن در کشور، برش نخ اهمیت 
و جایگاه خود را در بین کشاورزان پیدا کرد. از این جهت، بر آن شدیم تا 
نمایندگی بهترین برند و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نخ علف زن فرانسوی 
را در ایران اخذ نماییم. سبزکوش نگین، باالترین حجم خرید نخ علف زن را از 
 SKN در ایران دارد و بر آن است تا با افزودن برند SPEED FRANCE کمپانی

به محصوالت سفارشی SPEED FRANCE از هرگونه تقلب جلوگیری نماید. 

SPEED FRANCE
y  تنوع محصوالت
y استحکام فوق العاده
y ظرافت در طراحی
y  مطابق با اصول ارگونومیک
y  دقت در انتخاب مواد اولیه



8687 انواع تيغه

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر و در طول های مختلف
نخ حرفه ای با دوام باال

نخهایگرد

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر و در طول های مختلف
برای علف های خشوی و کارهای حرفه ای

Flexibladeنخهایارهايو

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر و در طول های مختلف
نخ حرفه ای با دوام باال

نخهایچهارگوش

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر و در طول های مختلف
موجب کاهش صدا و کاهش مصرف سوخت تا %20

نخهایمارپیچ

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر و در طول های مختلف
مقاوم در برابر پارگی و خراشیدگی و مناسب کارهای حرفه ای

)COEXنخهایمغزدار)تیتانیومو

انواع نخ دستگاه هاي علف زن




