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HASSAS, ÇOK HASSAS

PRECISION, HIGH PRECISION

UHBM
Kademesiz ve ayarlanabilir şanzımanı sayesinde istenilen miktarda hassas 
olarak üç sıralı yaylı bacakların açtığı tohum yatağına bırakan kullanımı kolay 
askılı tip ekim makinasıdır.
Ekim makinesi gübreli, gübresiz ve uyarılı iz bırakma sistemli imal edilmektedir.

Due to its adjustable and variable-speed transmission, it is an easy to use 
hanging type sowing machine that drops the desired amount in seed bed opened 
by three-row spring tines precisely.
Sowing machine is manufactured as types with fertilizer, without fertilizer and 
with warning post emergence tramlining system.
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Yaylı bacakları çift diskli ve yılandili uç 
demiri ile toprağı yararken üç sıralı hat 
şeklinde ekim yapabilir. Bacakların ayrı 
ayrı baskı ayarlama imkânı verirken bu 
sayede düz ve eğimli arazilerde ekim 
yapılabilmesini sağlar.

It can perform three-row sowing while 
its spring tines are splitting the soil with 
double disc and reversible point. It allows 
tine pressures to be adjusted separately 
and this enables sowing on fl at and sloping 
lands.

SIĞ EKİM ORTA DERİNLİKTE EKİM DERİN EKİM
SHALLOW SOWING MEDIUM DEPTH SOWING DEEP SOWING

30o

Araziye Ekim
Sowing the Land



WITH UNIVERSAL GRAIN AND 
PULSE SEED DRILL, 

GRAIN SEEDS

ÜNİVERSAL HUBUBAT VE 
BAKLİYAT MİBZERİ İLE 
HUBUBAT TOHUMLARI 

İRİ  TOHUMLAR
LARGE SEEDS

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ  TOHUMLAR
MEDIUM SIZED SEEDS

KÜÇÜK TOHUMLAR
SMALL SEEDS

Buğday
Wheat

Arpa
Barley

Yulaf vs...
Oat etc...

etc...

etc...

etc...
Soğan
Onion

Havuç
Carrot

Yonca vs...
Clover 

Kabak
Pumpkin

Fasulye
Beans

Mısır vs...
Corn 

Kanola
Canola

Susam
Sesame

Keten vs...
Flax 

NE EKERİM ? WHAT DO I SOW?
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UHBM

Çalışma Genişliği
Working Width
2 metreden 4 metreye kadar
From 2 meters to 4 meters

60 hp
En Az Güç Gereksinimi
Power Requirement from



Çalışma Hızı
Working Speed

9 km/h kadarup to
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SESSİZ VE KESİNTİSİZ

SILENT AND CONTINUOUS

İSTEDİĞİN DERİNLİK

DESIRED DEPTH

Kademesiz değişken şanzıman sayesinde, tohum 
ve gübre dişli çarkları çok düşük hızlarda bile 
dönebilmektedir. Tohumlar istenilen gramajda kolay ve 
hassas bir şekilde ayarlanır. Şanzımanın çalışması sessiz 
ve kesintisiz tohum atışı sağlar. 

Due to its continuous variable-speed transmission, seed and 
fertilizer gears can rotate even at very low speeds. Seeds are 
easily and precisely adjusted in desired weight. Operation of the 
transmission ensures silent and continuous seed throwing.

Üç sıralı bacakların derinliğini eşit ve kolayca ayarlama 
imkanı veren derinlik kolu sayesinde bacakların açtığı 
tohum yatağının derinliklerin eşit olması ve tohumlarda eş 
zamanlı çimlenme sağlanır.

Due to depth lever which allows depth of three-row tines to 
be adjusted equally and easily, it enables seed bed opened 
by the tines to be equal in depth and enables seeds to 
germinate simultaneously.

TIRMIK VE KAPATICI TEKER

HARROW AND CLOSING WHEEL

Bacakların açtığı tohum yatağına düşen tohumların üzerinin örtülmesini sağlayan yılan dili uç demirli bacaklarda tırmık ve çift 
diskli bacaklarda kapatıcı teker bulunmaktadır.

Covering the seeds falling into the seed bed opened by the tines there is a harrow on the reversible point sowing tine element
and a closing wheel on the double-disc sowing tine.



KÜÇÜK ve BÜYÜK TOHUM

BÜYÜK TOHUM KÜÇÜK TOHUM
LARGE SEEDS SMALL SEEDS

SMALL and LARGE SEEDS

SANDIK ve KOLAY TEMİZLEME

HOPPER and EASY CLEANING

Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi  (küçük ve büyük taneli tohumlar) için kursakta konumlandırılmış küçük ve büyük tohum akışını 
sağlayan ikili sürgülü kapak sistemi vardır.

For sowing grains, vegetables and forage crops (small and large grained seeds), there is a dual sliding seeding system that is positioned on the 
distributor and that provides small and large seed fl ow.

Sandığı yapı itibariyle tohum ve gübrenin birikmesini engelleyen 
ve bu sayede tohum ve gübre sandığında bulunan boşaltma 
kolları sayesinde temizlenmesi kolaydır. 

It is easy to clean hopper due to discharge arms in the seed 
and fertilizer hopper, which prevents accumulation of seed and 
fertilizer structurally.
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BACAK TİPİ

TINE TYPE

Yaylı bacakları çift diskli ve yılandili uç demiri ile toprağı yararken üç sıralı hat şeklinde ekim yapabilir. Bacakların ayrı ayrı baskı 
ayarlama imkânı verirken bu sayede düz ve eğimli arazilerde ekim yapılabilmesini sağlar.

It can perform three-row sowing while its spring tines are splitting the soil with double disc and reversible point tine. It allows tine 
pressures to be adjusted separately and this enables sowing on fl at and sloping lands.



TEKER İZİNE EKİM SOWING ON WHEEL TRACE
Teker arkalarına konumlandırılan özel şekilli ayaklar 
sayesin de teker izlerine ekim yapılabilir.  

Due to the specially shaped tines positioned on the back sides of 
the wheels, sowing can be performed on traces of the wheel.
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ZAİYATA SON

END OF LOSSES

Makinelere istenildiği takdirde hidrolik ve elektrikli olmak üzere iz 
bırakma sistemi yapılabilir. İz bırakma sayesinde traktör teker izine ekim 
yapılmayarak ilaçlama aşamasında tohum zayiatı engellenir.

If desired, hydraulic and electrical post emergence tramline system can 
be attached to the machines. Due to post emergence tramline system, 
seed loss is prevented during spraying stage by not sowing on the trace of 
the tractor wheel.



Makinelere istenildiği takdirde trafik de 
görünürlüğü arttırmak için trafik seti yapılır. 
Karayolunda görünürlüğü arttırarak güvenli 
ulaşım sağlanır.

If desired, traffic set is 
added to the machines to 
increase the visibility in the 
traffic. Safe transportation 
is ensured by increasing 
visibility on the road.

Ekim yapılırken geliş ve gidişlerde oluşan şeritler 
arasında ekilmemiş yerlerin kalmamasını sağlayan 
liftli kılavuzdur. Markörler tam inip kalktığı için sınır 
boylarının ekimi kolayca yapılabilmektedir.

KOLAY KALİBRASYON

EASY CALIBRATION

BOŞLUK BIRAKMA

SPACING

GÖRÜNÜR OL

BE VISIBLE

Tüm üniversal ekim makinelerimizde, ölçüm ve ayar işlemlerini kolayca yapmanızı sağlayan kalibrasyon test kabı standart donanım 
içerisindedir. Test kabı sayesinde tohum ve gübre miktarı kolayca ayarlayabilirsiniz.

All our universal seed sowing machines are equipped with a calibration test cup that allows you to perform measurements and adjustments 
easily. Due to test cup, you can easily adjust the amount of seed and fertilizer.

It is a lift guide providing that no unsowed area is left 
between the lines formed during coming and going along 
the field while sowing. Since the markers go up and down 
completely, borderlines can be sown easily.
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UHBM 17 UHBM 19 UHBM 21 UHBM 23 UHBM 25 UHBM 27 UHBM 29 UHBM 31 UHBM 33

Ekim Arası
Seeding Distance cm 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Bacak Sayısı
Number of Tines

Adet
Pcs 17 19 21 23 25 27 29 31 33

Toplam Genişlik 
Total Width cm 218 243 268 293 318 343 368 393 418

İş Genişliği
Working Width cm 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Toplam Yükseklik
Total Height cm 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Toplam Uzunluk 
Total Length cm 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Tohum Sandığı Hacmi
Seed Hopper Volume lt 245 275 305 340 370 405 435 470 500

Gübre Sandığı Hacmi
Fertilizer Hopper Volume lt 270 305 335 375 410 450 485 525 560

Tohum Kapasitesi (Buğday)
Seed Capacity (Wheat) kg 200 220 247 275 300 330 352 380 405

Gübre Kapasitesi
Fertilizer Capacity kg 260 295 328 365 402 435 475 510 548

Lastik Ebadı
Tire Dimensions

inç
inch 6.00 x 16 6.00 x 16 6.00 x 16 6.00 x 16 6.00 x 16 6.00 x 16 6.00 x 16 6.00 x 16 6.00 x 16

Ağırlık
Weight kg 770 830 890 950 1010 1065 1125 1165 1210

Min. Motor Gücü
Min. Motor Power kW / hp 45 / 60 45 / 60 45 / 60 60 / 80 60 / 80 60 / 80 75 / 100 75 / 100 75 / 100

Firmamız daha önce haber vermeksizin makineler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.   Our company has the right to make changes on the machines without prior notice.



Çiftçilere uzman bakım ve onarım konusunda yardımcı olmak için tüm dünyada yüksek 
nitelikli müşteri hizmetleri teknisyenleri bulunmaktadır. Düzenli eğitim sayesinde 
ÖZDUMAN müşteri hizmetleri güncel teknoloji ile her zaman günceldir. 

Farklı ülkelerdeki dağıtım ağımız, optimum parça kullanılabilirliği ve hızlı teslimat sağlar. 
Arıza süreniz minimuma indirilir ve maliyetleriniz optimize edilir. ÖZDUMAN Bayileri, 
aksama süresini en aza indirmek için makinelerinizin gerekli parçalarını stoklar.

Highly qualified customer service technicians are 
available all over the world to assist farmers for expert 
maintenance and repair. Thanks to regular training, 
ÖZDUMAN customer service is always up-to-date with 
current technology. 

Our distribution network in different countries provides optimum parts availability 
and fast delivery. Your downtime is reduced to a minimum and your costs are 
optimized. ÖZDUMAN dealers stock the necessary parts for your machines to 
minimize downtime.

ÇOK YAKINIZ...

ZAMANINDA...

WE ARE VERY CLOSE TO YOU...

AT TIME...
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1. Org. San. Böl. Bayrampaşa Cd. 
Güvençli Sk. No:7 
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE
Tel  : +90 332 248 23 57
Fax : +90 332 25 1 63 92
www.ozduman.com
info@ozduman.com

Yetkili Bayii
Authorized Dealer 
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Ref:191020

Kataloğu indirmek için 
QR kodunu okutunuz.
You have read the QR code 
to download the catalog.
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