
Đất được cày sâu và kỹ lưỡng!
Điều chỉnh độ sâu cày dễ dàng!

Dàn cày chảo hiệu quả trên mọi loại đất. Dễ dàng điều chỉnh độ sâu cày.

1. Dễ dàng điều chỉnh
   theo từng đồng ruộng

Mùa vụ

2. Thiết kế để canh tác
    với mọi loại đất

3. Đường cày rộng - 
   hoàn thành công việc
   nhanh chóng

Lúa

Mía

Sắn

Ngô

Hoa màu

Độ sâu và bề rộng đường cày được điều chỉnh dễ dàng bằng 
cách thay đổi vị trí các lỗ chốt trên thanh nối. Việc điều chỉnh này 
giúp dàn cày chảo hoạt động hiệu quả trên nhiều loại đất.

Độ sâu cày được điều chỉnh bởi đai ốc và lò 
xo bên trên bánh lái phía sau vì vậy việc điều 
chỉnh độ sâu cày rất đơn giản và nhanh chóng.

Khi đất tơi xốp, chúng ta có thể tăng khoảng cách giữa các chảo, 
bề rộng đường cày tăng lên giúp hoàn thành công việc nhanh 
chóng và tiết kiệm nhiên liệu.

Đai ốc điều chỉnh

Vị trí các lỗ điều
chỉnh trên thanh nối

Điều chỉnh khoảng
cách giữa các chảo

Đất cứng

Đất tơi xốp

Đất ướt

Quét để xem

ày chảo hiệu quả trên mọi loại đất. Dễ dànggg đđđđiiiiềềềềuuu ccchhhỉnh độ

Lúa

Mía

Sắn

Ngô

Hoa màu

Quét để xem

Dàn cày chảo
Sê-ri Y-DPL 



Dàn cày chảo, sê-ri Y-DPL

Cày phá lâm hoặc cày trên đất chưa canh tác có nhiều gốc cây và đá.

Với thiết kế các chảo xoay khi canh tác trên đất cứng 
hoặc gặp chướng ngại vật như gốc cây, đá lớn,... mà vẫn 
đảm bảo an toàn cho máy kéo và dàn cày chảo.

Bảo dưỡng dễ dàng và sử dụng trong thời gian dài.

Điều chỉnh góc và độ nhạy của bánh lái phía sau để phù 
hợp với từng loại địa hình, giữ máy kéo ổn định, ít rung 
lắc và luôn đi thẳng khi làm việc

Bánh lái

※ Thiết kế và thông số kỹ thuật dùng để thm khảo và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Bảo dưỡng các bộ phận chuyển động

Các bộ phận chuyển động 
trên dàn cày chảo đều có 
các đầu bơm mỡ, vì vậy 
nên bơm mỡ thường 
xuyên để đảm bảo độ bền 
dàn cày.

Nắp bảo vệ

Dụng cụ đi kèm

Nắp bảo vệ được 
trang bị phía sau mỗi 
chảo cày để bảo vệ 
các hộp và bánh răng 
bên trong không bị 
hư hỏng khi làm việc.

Dụng cụ đi kèm này được trang bị 
theo dàn cày chảo giúp điều chỉnh 
dàn cày trong quá trình làm việc.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

Đường
kính
chảo
(inch)

Số
lượng

chảo cày

Rộng x Dài x Cao
(mm x mm x mm)

Trọng
lượng

(kg)

Bề rộng
đường cày

(mm)

Độ sâu
cày

(mm)

Tốc độ
làm việc
(km/giờ)

Loại Loại đất
phù hợp

Mã lực
(PS)

Nắp bảo vệ

Góc và độ nhạy của bánh lái

https://www.yanmar.com/vn

youtube.com/yanmarvietnam

facebook.com/maynongnghiepyanmar

Tìm Yanmar Việt Nam trên internet
Trụ sở chính

Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Samco,
326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3920 9626  Fax: +84 28 3920 8291
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Y2240DPL

Y2240DPL,W

Y2630DPL

960 x 2260 x 950

1070 x 2310 x 1300

305

325

491

975

1400

1390

200

200 - 250

250 - 300

35 - 39

39 - 51

70 - 90

SAE #1

SAE #2

3 - 8 Tất cả
22

26

4

3
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