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YANMAR luôn cố gắng không 
ngừng để tạo ra nhiều giải pháp 
cơ giới hoá đồng ruộng hiệu quả 
cao cho người nông dân.
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Tên sản phẩm

Máy kéo
phù hợp Công suất

Dàn ủi

Trang 14

39 mã lực

51 mã lực

51 mã lực

57 mã lực

72 mã lực

Cải tạo đất

Bón phân

Cày đất

Bừa đất

San phẳng ruộng

Gieo hạt

Cấy giống

Thu hoạch

Thu gom rơm

EF393T

EF514T

YM351A

YM357A

EF725T

Quy trình
canh tác
cây lúa

Trang 32

Dàn văng
phân

Trang 15

Dàn cày
chảo

Trang 16

Dàn bừa
chảo

Trang 17

Dàn bừa
nhuyễn đất

Trang 20

Dàn xới

Trang 23

Dàn gieo
thóc

Trang 39

Máy cấy
lúa

Trang 39

Máy gặt
đập liên hợp

Trang 35

Dàn cuộn
rơm

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

11
Mùa khô Mùa khôMùa mưa

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Một năm hai vụ
Gieo trồng Thu hoạch Thu hoạchGieo trồng Gieo trồng

Làm đất Làm đất
Chăm sóc Chăm sóc

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây lúa theo chuẩn YANMAR

Mùa vụ điển hình

Làm đất

Cải tạo đất Xới đất
Sạ giống Cấy tay Gieo hạt

Làm mạ khay Làm cỏCấy lúa bằng máy

Cày lật đất

San phẳng ruộng

Bừa đất

Phun thuốc bằng máy

Phun thuốc bằng tay Cuộn rơm sau khi gặt

Chuẩn bị đồng ruộng Chăm sócGieo trồng Thu hoạch

Máy gặt đập liên hợp

Tiết kiệm thời gian & nhiên liệu
với loại lưỡi xới đặc biệt.
Lưỡi xới dạng chữ “C” của YANMAR 
giúp công việc xới đất được nhẹ 
nhàng hơn.

Thiết kế nắp dàn xới mở lớn hơn
giúp ngăn ngừa việc đuối máy.
Hạn chế đuối máy (mất công suất) 
khi đất không bị kẹt lại trong dàn xới 
và thoát ra ngoài tức thì nhờ vào nắp 
giàn xới có thiết kế mở lớn.

Bề mặt ruộng đẹp hơn nhờ nắp
dàn xới kiểu mới.
Nắp dàn xới với thiết kế lớn hơn giúp 
cho việc san phẳng đất sau xới được 
hiệu quả và đẹp hơn.

Dàn xới nhẹ và bền bỉ được thiết kế để làm việc
ở tốc cao và tiết kiệm nhiên liệu.

Máy kéo YM3, 
Bạn đồng hành đáng tin cậy cho cây lúa!

Phù hợp nhất dành cho máy kéo 
YM3!

Dàn xới loại mới Y-RH
Có thể hoạt động liên tục ngay cả 
trên ruộng lún mà không bị mắc lầy.

Khoảng sáng gầm cao
Đặc biệt hữu ích khi dùng để cuộn 
rơm bất kể là máy đang di chuyển 
hay đứng yên.

PTO độc lập

425mm

Dàn xới dòng Y-RH

Tiết kiệm nhân công thu gom rơm

Công việc
thường làm

Cách làm
thông thường

Thu hoạch Xử lý rơm

Máy gặt đập
liên hợp

Đốt rơm

Xới luôn rơm

Công việc
thường làm

Cách làm
MỚI

Thu hoạch Xử lý rơm

Máy gặt đập
liên hợp Dàn cuộn rơm

Thu gom rơm rạ một cách nhanh chóng.

Dễ vận chuyển nhờ cuộn rơm được đóng thành cục 
vuông.
Cuộn rơm sẽ chất lượng hơn nhờ vào máy gặt đập 
liên hợp

Phù hợp nhất với máy gặt đập liên hợp YANMAR

Dàn cuộn rơm

Cây lúa
Việc canh tác lúa bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm.
YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, 
gieo hạt, cấy, thu hoạch, sấy khô, xay xát và cách thức chăm sóc
khác để sản xuất lúa gạo chất lượng cao.
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Tên sản phẩm

Máy kéo
phù hợp Công suất

Dàn ủi

Trang 14

Dàn cắt
cỏ

Trang 31 Trang 32 Trang 15

Dàn văng
phân

Dàn cày
chảo

Trang 17

Dàn bừa
nhuyễn đất

Trang 18

Dàn bừa
dầm đất

Trang 28

Dàn xới - 
gieo hạt

Trang 29

Dàn gieo
ngô

Trang 33

Dàn phun
thuốc

Trang 39

Máy GĐLH
+Dàn gặt

ngô
Trang 36

Dàn xúc
lật

Trang 16

Dàn bừa
chảo

Trang 20

Dàn xới

39 mã lực
51 mã lực
51 mã lực
57 mã lực
72 mã lực

Cải tạo đất
Bón phân
Cày đất
Bừa đất
Lên luống
Gieo hạt
Bón phân
Diệt trừ sâu bệnh
Thu hoạch
Vận chuyển

EF393T
EF514T
YM351A
YM357A
EF725T
Phân khúc 90 mã lực
Phân khúc 110 mã lực

Quy trình
canh tác
cây ngô

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

11
Mùa khô Mùa khôMùa mưa

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Một năm hai vụ ngô
Làm đất Làm đất Làm đất

Gieo trồng Gieo trồngGieo trồng
Thu hoạch Thu hoạchChăm sóc Chăm sóc

Luân canh lúa và ngô
Làm đất

Làm đất
Làm đất

Thu hoạch lúaGieo trồng ngô Làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh

Canh tác giữa luống, bón phân

Gieo trồng ngô
Gieo trồng lúa

Chăm sóc Thu hoạch ngô

Vụ trồng ngô Vụ trồng lúa

Mùa vụ điển hình

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây ngô theo chuẩn YANMAR

Bón phân

Bón phân chuồng

Xúc, chở phân

Thủ công

Bằng máy GĐLH

Lên luống

Bón phân
Gieo hạt

Dàn gieo hạt

Phun thuốc bằng nông cụ

Làm đất

Cày ngầm Bừa đất

Cày đất Xới đất

Chuẩn bị đồng ruộng Chăm sócGieo trồng Thu hoạch

Diệt trừ sâu bệnh

Dàn xới kết hợp
gieo hạt

Bón phân Bừa nhuyễn đất Lên luống

Tôi muốn luống gieo của mình phải bằng phẳng.
Ngô của tôi phát triển không đồng đều vì việc gieo hạt và bón phân đều được thực hiện thủ công.
Tôi cũng muốn giảm chi phí lao động.

Chuẩn bị đồng ruộng
Phủ
đấtGieo hạtLên luống Bón

phân

Dàn cày
chảo

Dàn bừa
chảo

Dàn lên
luống

Thủ
công

Thủ
công

Thủ
công

Phơi khô Đạp
tách hạt

Phơi
nắng

Máy đập
tách hạt

Vận chuyển

Xe kéo
moóc

Bón thúc

Thủ
công

Thu hoạch

Thủ
công

Làm cỏ
Diệt trừ

sâu bệnh

Phun
thuốc

Công việc
thường làm

Cách làm
thông thường

Bừa đấtCày đất

Chuẩn bị đồng ruộng
Phủ
đấtGieo hạtLên luống Bón

phân

Dàn chảo
cày hoặc
Dàn xới

Dàn xới + Dàn xới - gieo hạt
(Xới/Lên luống/Gieo hạt/Bón phân/Phủ đất)

Máy GĐLH 
+ 

Dàn gặt ngô

Vận
chuyển Phơi khô

Xe kéo
moóc

Phơi
nắng

Đập tách
hạtBón thúc

Thủ
công

Thu hoạch
Làm cỏ
Diệt trừ

sâu bệnh

Phun thuốc

Công việc
thường làm

Cách làm
MỚI

Bừa đấtCày đất

Gieo hạt

Dàn xới + Dàn gieo hạt

Gieo dưới rãnh luống Gieo trên luốngGieo trên ruộng phẳng

Gieo hạt

Thủ công

Dàn gieo hạt

Dàn xới + gieo hạt

Nén đất mặt

Thủ công

Giải thích ký hiệu:   Có (     ), Không (     )

Phủ đất

Thủ công

Bón phân

Thủ công

Gieo trên luống

Cùng lúc với gieo hạt

Thủ công

Gieo dưới rãnh

Thủ công

Gieo ruộng phẳng

Thủ công

Xới

Việc gieo hạt bằng dàn xới - gieo giúp cây sinh trưởng đồng 
đều, mặt ruộng bằng phẳng giúp cho việc thu hoạch bằng máy 
GĐLH trở nên dễ dàng hơn và tiết kiệm công lao động hơn. 
Qua đó, bà con nông dân có thể mở rộng diện tích canh tác 
nhờ vào việc đã tiết kiệm được chi phí nhân công ở khâu gieo 
trồng và thu hoạch.

Dòng máy kéo YM3 Máy GĐLH + Dàn gặt ngô
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Dàn xới kết hợp gieo hạt

Máy kéo và máy GĐLH YANMAR,
giải pháp tối ưu cho cây ngô!

Với dàn xới - gieo hạt cùng một lúc có thể vừa xới đất, vừa lên luống, vừa gieo hạt, vừa bón phân
và phủ đất, sẽ tạo ra các luống gieo bằng phẳng, cho phép cây sinh trưởng đều và có thời gian
thu hoạch thích hợp.

Cây ngô (bắp)
Canh tác ngô bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm.
YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, 
gieo hạt, thu hoạch, và cách thức chăm sóc khác để giúp canh tác 
ngô chất lượng cao.



Tên sản phẩm

Máy kéo
phù hợp Công suất

Dàn ủi

Trang 14 Trang 15

Dàn cày
chảo

Trang 17

Dàn bừa
nhuyễn đất

Trang 18

Dàn bừa - 
dầm đất

Trang 28

Dàn xới -
gieo hạt

Trang 33

Dàn phun
thuốc

Trang 39

Máy GĐLH

Trang 36

Dàn xúc
lật

Trang 16

Dàn bừa
chảo

39 mã lực
51 mã lực
51 mã lực
57 mã lực
72 mã lực

Cải tạo đất
Bón phân
Cày đất
Bừa đất
Lên luống
Gieo hạt
Bón phân
Diệt trừ sâu bệnh
Thu hoạch
Vận chuyển

EF393T
EF514T
YM351A
YM357A
EF725T
Phân khúc 90 mã lực
Phân khúc 110 mã lực

Quy trình
canh tác
cây đậu

Trang 20

Dàn xới

Trang 32

Dàn văng
phân

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây đậu theo chuẩn YANMAR

Mùa vụ điển hình

Chăm sócGieo trồng

Gieo hạt, Bón phân

Chuẩn bị đồng ruộng

Xới đất

Bừa nhuyễn đấtCày đất Gieo hạt thủ công Phủ đất

Chăm sóc cây đậu

Bừa đất Dàn xới - gieo hạt Máy GĐLH gặt đậu

Thu hoạch

Hái đậu thủ côngBón phân chuồng

Xúc và chở phân

Làm đấtBón phân

Bón phân Thu hoạch Đập tách
hạt Vận chuyển Phơi khô

Dàn cày
chảo

Dàn bừa
chảo

Dàn bừa
chảoThủ công Thủ công Xe kéo

moóc
Phơi
nắng

Máy đập
tách hạtThủ công Thủ côngDàn phun

thuốc

Chuẩn bị đồng ruộng
Phủ đất

Làm cỏ
Diệt trừ

sâu bệnh
Bón thúcGieo hạtCông việc

thường làm

Cách làm
thông thường

Bừa đấtCày đất

Bón phân Thu hoạch Đập tách
hạt Vận chuyển Phơi khô

Dàn chảo
cày hoặc
Dàn xới

Xe kéo
moóc

Phơi
nắngThủ côngDàn phun

thuốc

Chuẩn bị đồng ruộng
Phủ đất

Làm cỏ
Diệt trừ

sâu bệnh
Bón thúcGieo giốngCông việc

thường làm Bừa đấtCày đất

Dàn xới + Dàn xới - gieo hạt
(Xới/Gieo hạt/Bón phân/Phủ đất) Máy GĐLHCách làm

MỚI

Bề mặt ruộng sẽ không 
còn được bằng phẳng khi 
làm đất bằng dàn cày 
chảo và dàn bừa chảo.

Xới đất bằng dàn xới sẽ làm cho 
đất cục vỡ ra và cũng làm cho 
đất mặt bằng phẳng hơn giúp 
mật độ gieo giống đều hơn.

Khi thu hoạch bằng máy GĐLH 
thì đất có thể bị trộn lẫn vào 
đậu vì thân cây đậu và chiều 
cao đóng quả thấp.

Cần từ 25-30 ngườ i để 
lựa và hái đậu bằng tay 
nhiều lần.

Đậu sau thu hoạch được 
phơ i  khô dướ i  nắng từ 
1-2 ngày.

Sau 45 ngày xới đất và gieo giống đồng 
thời bằng dàn xới - gieo hạt, cây sẽ cho ra 
quả.

Việc gieo giống bằng dàn xới - gieo hạt 
giúp cho cây phát triển ổn định, thời gian 
thu hoạch đồng nhất và có thể thu hoạch 
bằng máy GĐLH nhờ mặt ruộng bằng phẳng.

Máy kéo YANMAR và các loại nông cụ 
đi kèm là sự kết hợp hoàn hảo cho cả
ruộng lúa và ruộng khô.

Gặt được lúa, ngô (bắp), đậu chỉ có thể
là máy gặt đập liên hợp YANMAR.

Dàn xới - gieo hạt
Xới/Bừa/San phẳng/
Gieohạt/Bón phân Gặt lúa Gặt ngô (bắp) Gặt đậu

Khi đậu giống được gieo sạ trên ruộng (được cày bằng dàn chảo cày) với nhiều đất cục
sẽ dẫn đến mật độ gieo không đều và năng suất kém.
Nông dân sẽ không sử dụng được máy GĐLH để thu hoạch, vì thế chi phí nhân công tăng lên.

Việc xới và làm phẳng ruộng bằng dàn xới cũng như việc gieo giống, bón phân và phủ đất
bằng dàn xới - gieo hạt có thể hoàn thành chỉ trong một bước, giúp việc gieo giống, bón phân
được đồng đều, giảm chi phí nguyên liệu và rút ngắn thời gian gieo trồng.
Có thể thu hoạch đậu bằng máy GĐLH nhờ cây phát triển đều và thời gian gặt đồng nhất, điều này làm tăng
chất lượng đậu và giảm thiểu được tạp chất trong đậu.

Lạnh, ít mưa, độ ẩm cao Thời tiết lạnh, ít mưa, độ ẩm caoMùa khô Mùa mưa
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gieo trồng
Cày đất

Gieo trồng
Cày đất

Chăm sóc

Thu hoạch

Thu hoạch

Vụ trồng đậu Vụ trồng đậuVụ trồng lúa

Gieo trồngCày đất
Xới đất

Chăm sóc

Ruộng nhà tôi không được bằng phẳng nên không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.
Nông dân chúng tôi phải lựa và hái đậu bằng tay nhiều lần mà lại muốn tiết kiệm chi phí nhân công.

Khi bạn vừa xới đất vừa gieo hạt cùng lúc bằng dàn xới - gieo hạt thì đất cục sẽ bị băm nhuyễn
giúp cho việc gieo giống, bón phân và phủ đất được chính xác hơn.

Cây đậu
Canh tác đậu bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm.
YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, 
gieo hạt, thu hoạch, và cách thức chăm sóc khác để giúp canh tác 
đậu chất lượng cao.
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425mm 1252 - 1404mm

Tên sản phẩm

Máy kéo
phù hợp Công suất

Dàn ủi

Trang 14 Trang 32

Dàn văng
phân

Trang 15

Dàn cày
chảo 

Trang 16

Dàn bừa
chảo

Trang 20

Dàn xới

Trang 17

Dàn bừa
nhuyễn đất

Trang 18

Dàn bừa -
dầm đất

Trang 22

Dàn lên
luống

Trang 31

Dàn cắt
cỏ

Trang 34

Dàn nhổ
sắn

Trang 36

Dàn xúc
lật

39 mã lực
51 mã lực
51 mã lực
57 mã lực
72 mã lực

Cải tạo đất
Bón phân
Cày đất
Bừa đất
San phẳng ruộng
Lên luống
Trồng hom giống
Bón phân
Diệt trừ sâu bệnh
Thu hoạch
Chất sắn
Vận chuyển

EF393T
EF514T
YM351A
YM357A
EF725T
Phân khúc 90 mã lực
Phân khúc 110 mã lực

Quy trình
canh tác
cây sắn

Trang 24

Dàn trồng
sắn

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây sắn theo chuẩn YANMAR

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Mùa mưa Mùa khôMùa khô Mùa mưa

Thu hoạch

Gieo trồng Gieo trồngLàm cỏ
Canh tác giữa luống, bón phân

Diệt trừ sâu bệnh

Làm đất Làm đấtChăm sóc
Thu hoạch

Mùa vụ điển hình

Dàn trồng sắn

Bón phân

Bón phân chuồng
Dàn lên luống

Gieo trồng

Bón phân

Làm đất

Cày ngầm Bừa đất
Luống sắn

Trồng sắn thủ công

Xúc, chở phân Cày đất Xới đất

Thu hoạch

Vận chuyển
Dàn cắt cỏ Dàn nhổ sắn

Dàn xúc lật

Chuẩn bị đồng ruộng Chăm sócGieo trồng Thu hoạch

Lên luống Trồng hom giống Bón phânChuẩn bị hom giống Chất hàng, vận chuyển

Dàn nhổ
sắn

Dàn xúc
lật

Chuẩn bị đồng ruộng

Bừa đất Bón phân Lên luốngCày đất
Thu gom

Chất hàng
Trồng hom

giống Nhổ sắn Vận chuyển Phơi sắn

Dàn cày
chảo Dàn xới Thủ

công

Bón thúc
Làm cỏ
Diệt trừ

sâu bệnh

Dàn phun
thuốc

Xe kéo
moóc

Phơi
nắng

Dàn trồng sắn
(Bón phân/Lên luống/Trồng)

Công việc
thường làm

Cách làm
MỚI

Dàn trồng sắn
Tiết kiệm chi phí nhân công cho cả 4 công đoạn: Lên luống, cắt 
hom, trồng hom và bón phân.
Tốc độ di chuyển từ 2-3 km/h cho phép gieo trồng nhanh hơn.
Dễ trồng với hom sắn được cắt dài.

Dàn nhổ sắn
Dàn nhổ sắn loại kéo sẽ phù 
hợp với cả các dòng máy kéo 
công suất nhỏ với tốc độ làm 
việc đạt 4 km/h.

Được thiết kế cao và rộng phù hợp cho 
máy kéo đi vào luống để canh tác.

Dàn xúc lật
Tiết kiệm chi phí nhân công ở 
khâu chất hàng và vận chuyển.
(Công suất nâng tối đa: 900kgf)

Máy kéo YM3, bạn đồng hành
đáng tin cậy cho cây sắn!

Khoảng sáng gầm
và bề rộng bánh xe

Với lực nâng lên đến 1.250 kgf cho 
phép nâng được nhiều loại nông cụ 
nặng khác nhau.

Công suất nâng
mạnh mẽ

Tài xế có thể tắt/mở PTO dễ dàng khi chỉ cần nhấn 
nút và cũng tránh làm hư hỏng các-đăng khi nâng 
nông cụ lên.

PTO độc lập

Nhấn

Tiết kiệm chi phí nhân công trồng sắn!

Tiết kiệm chi phí nhân công nhổ sắn!

Chuẩn bị đồng ruộng

Bừa đất Bón phân Lên luốngCày đất
Thu gom

Chất hàng

Dàn lên
luống Dàn nhổ

sắn Dàn
xúc lật

Thủ công

Trồng hom
giống Nhổ sắn Vận chuyển Phơi sắn

Dàn cày
chảo

Dàn bừa
chảo

Thủ
công

Thủ
công

Thủ
công

Bón thúc
Làm cỏ
Diệt trừ

sâu bệnh

Dàn phun
thuốc

Xe kéo
moóc

Phơi
nắng

Công việc
thường làm

Cách làm
thông thường

DỪNG

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

Tôi muốn giảm chi phí nhân công khâu trồng sắn thủ công và nâng cao hiệu quả công việc.
Tôi muốn giảm chi phí nhân công khâu thu hoạch và thu gom sắn đồng thời nâng cao hiệu quả công việc.

Chỉ với một dàn trồng sắn, người nông dân có thể làm được 4 việc cùng lúc, giúp tăng hiệu quả công việc.

Dàn nhổ sắn sẽ giúp người nông dân thu hoạch một cách nhanh chóng và hiệu quả cao.

Cây sắn (mì)
Canh tác sắn bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm.
YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, 
trồng sắn, thu hoạch, và cách thức chăm sóc khác để giúp canh tác 
sắn chất lượng cao.
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Tên sản phẩm

Máy kéo
phù hợp Công suất

Trang 14

Dàn ủi

Trang 17

Dàn cày
chảo

Trang 17

Dàn bừa
nhuyễn đất

Trang 18

Dàn bừa -
dầm đất

Trang 36

Dàn xúc
lật

39 mã lực
51 mã lực
51 mã lực
57 mã lực
72 mã lực

Cải tạo đất
Cày đất
Cày ngầm
Bừa đất
Trồng hom giống
Chăm sóc
Chất mía
Vận chuyển

Phân khúc 26 mã lực
EF393T
EF514T
YM351A
YM357A
EF725T
Phân khúc 90 mã lực
Phân khúc 110 mã lực

Quy trình
canh tác
cây mía

-

Dàn cày
ngầm

Trang 19

Dàn cày
ngầm -
bừa đất

Trang 16

Dàn bừa
chảo

Trang 20

Dàn xới
Canh tác giữa luống

-

Dàn bừa -
bón phân

Trang 27

Dàn bón
phân ngầm

Trang 30

Dàn cào
cỏ

Trang 25

Dàn trồng
mía

Trang 26

Dàn trồng
mía -

loại sâu

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây mía theo chuẩn YANMAR

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Mùa mưa Mùa mưa Mùa mưaMùa khô Mùa khô Mùa khô

Thu hoạch, thu gom, vận chuyển Thu hoạch, thu gom, vận chuyển
Vệ sinh đồng ruộng, vun luống

Cày đất
Gieo trồng

Chăm sóc

Chăm sóc mía tái sinh

Canh tác giữa luống, vun luống, bón phân
Phun thuốc

diệt cỏ

Phun thuốc
diệt cỏ

Vun luống &
bón phân

Cao khoảng 
300mm 

Cao khoảng
600 -
800mm 

Cao khoảng 
1500 -
1700mm

Cao khoảng 
2500 -
3000mm

Trồng mía giống (hom mía) Mía tái sinh (gốc mía còn lại sau thu hoạch) Trồng mía giống (hom mía)

Mùa vụ điển hình

Moóc chở mía

Máy gặt míaDàn trồng mía

Dàn trồng mía - loại sâu

Bón phân chuồng

Cày chảo

Cày ngầm

Bừa chảo Bừa - dầm đất

Bừa nhuyễn đất

Chuẩn bị đồng ruộng
Chăm sóc

Gieo trồng Thu hoạch
Trồng hom mía mới Mía tái sinh

Bón phân
ngầm

Bừa -
bónphân

Xới cỏ

Phun thuốc Khung
bảo vệ Dàn cào cỏ

Chăm sóc
mía tái sinh

Cày
ngầm

Bừa -
bón phân

Cày ngầm và bừa đất

Xới cỏ
Má ặt í

Dàn cày ngầm -
bừa đất

Dàn trồng mía -
loại sâu

Một công đôi việc

Cày chảo +
Bừa chảo

Cày và bừa đất kết hợp

Lợi ích
chính

Ưu điểm
sản phẩm

1. Tiết kiệm chi phí nhân công
2. Ít tiêu hao nhiên liệu

Nén lớp đất mặt để giữ độ ẩm

Lớp đất cứng vỡ ra cung cấp độ ẩm
và hỗ trợ rễ mía phát triển.

Lưỡi cày xuyên qua lớp đất mịn.
Rễ mía sẽ dễ dàng phát triển.

Dàn bừa - dầm đất 3 tác dụng

Kết cấu nền đất

Lớp đất
nhuyễn

Lăn dầm đất

1. Giữ nước trong đất 2. Thoát nước mặt đất 3. Thông thoáng khí

Trồng sâu hơn,
năng suất cao hơn.

* Kết quả đã được thử nghiệm

0
20
40
60
80

100
120

Ruộng 1 Ruộng 2

tấ
n 

/ h
éc

-ta Trồng thường
Trồng sâu

Kích thước gieo trồng

Trồng sâu Trồng thường

Dàn cày ngầm Dàn chảo cày Dàn chảo bừaDàn bừa nhuyễn đất

Dàn trồng
mía - loại sâu

có bộ phận(  bón phân  )
Máy gặt míaDàn cào cỏ

có bộ phận(    bón phân    )
Xe tải

chở míaPhun thuốc

Dàn cày ngầm - bừa đất

Cày ngầm Bừa kết hợp
dầm đấtDàn chảo cày

hoặc
Dàn chảo bừa

Canh tác
giữa luống Bón thúc Vận

chuyển
Thu hoạch &
Thu gom míaCày đất Làm vỡ

lớp đất cứng
Bừa đất/

San phẳng đất
Gieo trồng/
Bón phân

Diệt trừ
sâu bệnh

Công việc
thường làm

Cách làm
MỚI

Canh tác
giữa luống Bón thúc Vận

chuyển
Thu hoạch &
Thu gom mía

Dàn cày
ngầm

Dàn cày chảo
hoặc

Dàn bừa chảo
Dàn cày

chảo
Dàn chảo bừa/

Dàn bừa
nhuyễn đất

Dàn trồng mía Dàn xới Thủ công

Cày đất

Dàn bón
phân

Xe tải
chở mía

Làm vỡ
lớp đất cứng

Bừa đất/
San phẳng đất

Gieo trồng/
Bón phân

Diệt trừ
sâu bệnh

Công việc
thường làm

Cách làm
thông thường

O2
CO2

700

300
220

80

300
500

100 

(mm)

Tôi muốn làm cho mặt đất khô thoáng để rễ cây phát triển tốt nhằm tăng năng suất.
Tôi cũng muốn tiết kiệm thêm phần chi phí thuê nhân công.

Với dàn cày ngầm - bừa đất có thể thực hiện nhiều việc cùng lúc giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Với dàn bừa - dầm đất có thể cải thiện tình trạng đất trồng chỉ trong một bước.

Phun thuốc

Cây mía
Canh tác mía sẽ bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm.
YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, 
trồng mía, thu hoạch, và cách thức chăm sóc khác để giúp canh tác
mía chất lượng cao.
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35 - 90 mã lực
Máy kéo phù hợp

Rất phù hợp cho công việc chỉnh trang và san lấp đồng ruộng.
Tối đa hiệu quả hoạt động trong việc ủi san lấp, đào rãnh,
chuyển đất và phân bón trên đồng giúp giảm thiểu chi phí
nhân công và nhiên liệu.

Dàn ủi
Dòng sản phẩm Y-FBS / FBG

Cây lúa Cây míaCây sắn Cây ngô

Video

Bền bỉ và mạnh mẽ hơn
Bộ khung chắc chắn kèm 
lưỡi ủi rộng hơn cho 
phép ủi được một lượng 
đất lớn.

Dễ vận hành
Cần điều khiển được đặt 
ở vị trí thuận tiện để dễ 
dàng thao tác.

EF393T EF514T / EF494T

Thiết kế khoa học
Tay đòn được lắp hướng 
ra sau nhằm phân bố lực 
một cách hiệu quả, đồng 
thời đảm bảo sự ổn định 
khi làm việc.

Tay đòn được lắp hướng ra sau.

Tầm nhìn thoáng
Tài xế hoàn thành công 
việc một cách chính xác 
và an toàn nhờ tầm nhìn 
phía trước rộng thoáng.

Điều chỉnh độ sâu cày thật dễ!
Đai ốc điều chỉnh được lắp cả phần ở 
trên và phần ở dưới lò xo.

Cày trên ruộng đất cứng và đất mềm.
Bằng cách thay đổi vị trí chốt lắp dàn 
cày đã có thể canh tác trên nhiều loại 
ruộng khác nhau như ruộng nước, 
ruộng đất mềm hoặc đất cứng.

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Mã sản phẩm Trọng lượng
(kg)

Y1600FBS

Y1800FBS,H

Y1810FBG

Y1820FBG

Y2100FBS

270

379

380

385

540

Bề rộng lưỡi ủi
(mm)

1600

1800

1800

1800

2133

Chiều cao lưỡi ủi
(mm)

480

485

526

526

520

Máy kéo phù hợp

EF393T

EF494T/514T

YM351A

YM357A

EF725T

Tạ trước
(kg; tùy chọn)

Lên đến 240

Lên đến 120

Lên đến 120

Thông số kỹ thuật

Cày sâu, lật đất.
Dễ dàng điều chỉnh độ sâu theo nhu cầu!

Dàn chảo cày
Dòng sản phẩm Y-DPL / DPK

Cây lúa Cây míaCây sắn Cây ngô

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Mã sản phẩm
Đường
kính đĩa

cày (inch)
Số lượng
đĩa cày

Rộng x Dài X Cao
(mm x mm x mm)

Trọng lượng
(kg)

Bề rộng
luống cày

(mm)

Độ sâu
cày

(mm)

Tốc độ
làm việc
(km/giờ)

Móc
3 điểm
(loại)

Máy kéo
(Mã lực)

Y2230DPL
Y2240DPL
Y2240DPL,W
Y2430DPL
Y2630DPL

960 x 1920 x 980

960 x 2260 x 960

850 x 2200 x 1100
1070 x 2310 x 1300

235
305
325
380
491

810

975

870
1390

200

200 - 250

250 - 300

35 - 39

39 - 51
45 - 60
70 - 90

SAE #1

SAE #2

3 - 8
22"

24"
26"

3

4

3

Y2230DPK
Y2240DPK
Y2430DPK
Y2440DPK
Y2630DPK

990 x 1860 x 1115
1140 x 2340 x 1115
1235 x 2335 x 1200
1415 x 2810 x 1265
1260 x 2370 x 1350

280
340
475
560
510

830
1040
1010
1245
1070

200

200 - 250

300

35 - 39

45 - 60

70 - 90

SAE #1

SAE #2

3 - 8

22"

24"

26"

3
4
3
4
3

Thông số kỹ thuật

EF / YM3
Máy kéo phù hợp

Độ bền cao hơn nhờ được thiết kế đặc biệt.

2 Cần điều khiển tiện lợi dễ vận hành.

3 Khoảng sáng gầm cao nhờ vị trí lắp lưỡi ủi hợp lý.

1
Đặc tính nổi bật

Lật đất dễ dàng với đĩa cày kích thước lớn.

2 Điều chỉnh đơn giản tuỳ theo tình trạng đất.

3 Phù hợp cho cả ruộng đất cứng và đất mềm.

1
Đặc tính nổi bật

Khi cày đất, nên điều chỉnh đĩa sau 
để xắn vào đất và đường cày được 
thẳng.

1. Trong lúc cày đất, giữ cho phần 
sau và phần bên của máy được 
nằm ngang.

2. Điều chỉnh đĩa sau để cày được 
thẳng lối.

Đối với ruộng đất cứng, nên dùng 
dàn cày ngầm để phá vỡ nền đất 
cứng t rước,  g iúp cày đấ t  sâu 
(20-30cm) được dễ dàng hơn nhằm 
cải thiện chất đất. 

[Sử dụng đúng cách]

Cây �ậu Cây �ậu

Để lúc cày đất máy không bị rung, 
cần căn chỉnh góc đĩa sau sao cho 
đĩa xắn vào đất phải thật phù hợp.

Đĩa
sau

Ruộng nước

Đất mềm
Đất cứng

Đai ốc điều chỉnh

Video
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Dùng để bừa đất ruộng lúa hoặc đất sau khi cày!
Dễ điều chỉnh độ sâu khi lật đất hay xới đất.

Dàn chảo bừa
Dòng sản phẩm Y-PDK / PDL

Cây lúa Cây míaCây sắn Cây ngô

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Mã sản phẩm
Đường
kính đĩa

bừa (inch)
Số lượng
đĩa bừa

Rộng x Dài x Cao
(mm)

Trọng lượng
(kg)

Bề rộng
luống bừa

(mm)

Độ sâu
bừa
(mm)

Tốc độ
làm việc
(km/giờ)

Móc
3 điểm
(loại)

Máy kéo
(Mã lực)

Y2250PDL
Y2260PDL
Y2260PDL,W
Y2450PDL
Y2460PDL
Y2670PDL

1220 x 1690 x 940
1340 x 2220 x 955
1400 x 2200 x 955

1450 x 2200 x 980

1630 x 2720 x 1135

303
350
372
390
416
598

1025
1260
1275

1385

1680

100

100 - 150

150 - 200

35 - 39

45 - 60

70 - 90

SAE #1

SAE #2

3 - 8

22"

24"

26"

5

6

5
6
7

Y2250PDK
Y2260PDK
Y2450PDK
Y2460PDK
Y2660PDK
Y2670PDK

1430 x 2050 x 1050

1510 x 2130 x 1095

1835 x 2470 x 1168

330
340
450
445
575
605

1060
1230
1215
1420
1605
1595

100

150 - 200

200

35 - 39

45 - 60

70 - 90

SAE #1

SAE #2

3 - 8

22"

24"

26"

5
6
5
6
6
7

Thông số kỹ thuật

Với nhiều đĩa giúp đường bừa rộng hơn.

2 Điều chỉnh đơn giản tuỳ theo tình trạng đất.

3 Phù hợp cho cả ruộng đất cứng và đất mềm.

1
Đặc tính nổi bật

35 - 90 mã lực
Máy kéo phù hợp

Đất mềm

Đất cứng

Đĩa
sau

Đai ốc điều chỉnh

Điều chỉnh độ sâu cày, bừa thật dễ!
Đai ốc điều chỉnh được lắp cả phần ở 
trên và phần ở dưới lò xo.

Bừa trên ruộng đất cứng và đất mềm.
Bằng cách thay đổi vị trí chốt lắp dàn 
bừa đã có thể canh tác trên nhiều loại 
ruộng khác nhau như ruộng nước, 
ruộng đất mềm hoặc đất cứng.

Để lúc bừa đất máy không bị rung, 
cần căn chỉnh góc đĩa sau sao cho 
đĩa xắn vào đất phải thật phù hợp.

Bừa nhuyễn đất sau thu hoạch.
Đảo, nghiền và san phẳng lớp đất mặt!

Dàn bừa chảo chữ V
Y1880DHK / 2280DHK

Cây lúa Cây míaCây sắn Cây ngô

Bừa trộn lớp đất mặt để có mặt ruộng phẳng.
Dàn đĩa khuyết phía trước làm nhiệm vụ cắt gốc rạ, cỏ dại và đất cục. Dàn đĩa 
thường phía sau sẽ băm nhuyễn và san đất. Hai dàn đĩa sẽ di chuyển lớp đất 
mặt qua lại nhằm ngăn đất văng ra một bên.

Mã sản phẩm

Y1880DHK

Y2280DHK

Đường kính
đĩa (inch)

18"

22"

Rộng x Dài x Cao
(mm)

1910 x 2430 x 1000

2566 x 2503 x 1214

Độ sâu
bừa
(mm)

50 - 100

100 - 200

Máy kéo
(Mã lực)

45 - 60

72 - 80

Tốc độ
làm việc
(km/giờ)

4 - 6

5 - 10

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #1

SAE #2

Số lượng đĩa

Trước Sau

9

9

9

9

Thông số kỹ thuật

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

3 Có thể điều chỉnh theo điều kiện đồng ruộng.

Hiệu quả cho cả ruộng đất cứng. Vừa bừa vừa san phẳng đất đồng thời.

Đĩa khuyết
hàng trước

Đĩa thường
hàng sau

45 - 80 mã lực
Máy kéo phù hợp

Đặc tính nổi bật

1
2

Bừa nhuyễn và san phẳng đất nhanh chóng
sau khi cày!

Được lắp vào móc 3 điểm của máy kéo
để dễ dàng vào cua (rẽ).

Tạ

4. Lắp thêm tạ để bừa sâu hơn.

Sau khi cày đất bằng dàn chảo cày, 
có thể bừa và san đất.
Với lớp đất mặt được làm kỹ, việc 
gieo trồng sẽ dễ dàng hơn.

[Sử dụng đúng cách]

1. Lắp đối trọng phù hợp ở phần 
đầu máy kéo.

2. Bừa đất cục bằng dàn bừa.

3. Tốc độ làm việc khoảng
4 - 10 km/giờ

* Tốc độ càng cao thì đất cục sẽ nhuyễn hơn
   nhưng bừa sẽ không sâu.

Khi bừa đất, nên điều chỉnh đĩa sau 
để xắn vào đất và đường bừa được 
thẳng hàng.

Có thể cày sâu từ 10 - 20cm khi đất 
không quá khô. Có thể bừa lớp đất 
mặt với tốc độ nhanh sau khi cày và 
lấp đất cao từ 5 - 10cm sau gieo 
giống.

[Sử dụng đúng cách]

1. Trong lúc bừa đất, giữ cho 
phần sau và phần bên của máy 
được nằm ngang.

2. Điều chỉnh đĩa sau để bừa 
được thẳng lối.

Cây đậu Cây đậu

Video Video
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Mã
sản phẩm

Rộng x Dài x Cao
(mm)

SC10-MPC
SC10-MPP
SC10-MRC
SC10-MRP

2000 x 1100 x
1000

Trọng
lượng

(kg)
840
940
870
970

ー
○
ー
○

○
ー
○
ー

Bề rộng
canh tác

(mm)

1000 3.0 - 3.5

Tốc độ
làm việc
km/giờ)

Cày ngầm
Số lượng
lưỡi cày

150 - 250

ー
3

Độ sâu
canh tác (mm)

Con lăn Móc
3 điểm
(loại)Dạng hộp Dạng lồngĐộ sâu

canh tác (mm)

150 - 350 SAE #2

Máy kéo
(Mã lực)

70 - 100

Bừa dầm đất

ー

150 - 200

Độ sâu
canh tác (mm)

Bừa quay

Thông số kỹ thuật

Tiết kiệm nhân công trong canh tác mía.
Vừa cày ngầm, vừa bừa - san đất sẽ làm cho bề mặt đất trồng mía
được lý tưởng nhất ngay cả ruộng đất cứng.

Dàn cày ngầm
- Xới đất
SC10-MPC / MPP / MRC / MRP

Cây mía

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Hiệu quả sẽ cao hơn khi kết hợp cả cày ngầm,
xới và dầm đất!

Dàn cày ngầm có thể phá vỡ lớp đất 
sâu đến 30 - 40cm, thậm chí là ruộng 
đất cứng. Vì đất không bị cày lật lên nên 
việc cày sâu sẽ không làm khô đất.

Dàn xớ i - dầm đất được kết nố i vào 
phía sau dàn cày ngầm bằng móc 3 
điểm. 2 dàn này có thể dùng độc lập với 
nhau.

Xới lớp đất mặt sâu khoảng 15 - 20cm 
bằng dàn xới đất để tạo bề mặt gieo 
trồng.

70 - 100 mã lực
Máy kéo phù hợp

1 Tiết kiệm nhân công!

2 Cày sâu nhờ dàn cày ngầm và lớp đất mặt nhuyễn ra
nhờ dàn bừa - dầm đất giúp giữ ẩm cho đất.

Đặc tính kỹ thuật

3  Có thể trồng mía sâu hơn chỉ trong một quy trình.

[Sử dụng đúng cách]

Giúp cho đất gieo trồng được tơi 
mịn, việc san phẳng và làm vỡ đất 
mặt cũng hiệu quả theo ý muốn.

Con lăn dạng hộp

Phù hợp cho đất khô, độ ẩm thấp. 
Cho phép kiểm soát độ sâu và độ 
phẳng của đất đã xử lý.

Con lăn dạng lồng

Đặc tính dàn phay đứng - dầm đất!
Lưỡi xới quay tròn theo phương đứng 
sẽ không làm cho đất di chuyển lên 
xuống, giúp hạn chế cỏ dại phát triển 
trong lớp đất đã cày. Lưỡ i xớ i dài 
30cm giúp xới đất sâu.

Đất sẽ không bị khô nhờ được nén bởi con lăn.
Con lăn sẽ nghiền và nén lớp đất mặt lại 
để ép cỏ dại vào trong đất nhằm ngăn 
cho đất không bị khô.

Với dàn bừa - dầm đất sẽ hạn chế cỏ 
dại phát triển.

Mã sản phẩm
Bề rộng
canh tác

(mm)
Y2000RPC

Y2500RPC

1990

2480

Độ sâu
canh tác

(mm)
280

280

Rộng x Dài x Cao
(mm)

2210 x 1527 x 1285

2700 x 1527 x 1285

Trọng lượng (kg)

Con lăn dạng hộp Con lăn dạng thanh
Số lượng
trục quay

8

10

Tốc độ
làm việc

tối đa (km/giờ)
8.0

8.0

Tốc độ PTO
(vòng/phút)

540, 1000

540, 1000

Máy kéo
(Mã lực)

80 - 85

90 -

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #2

SAE #2

1200

1465

1055

1235

PTO 540
(vòng/phút)

PTO 1,000
(vòng/phút)

Cặp bánh
răng

Cặp bánh
răng

Tốc độ xới

Tốc độ xới

24
19

19
24

25
18

18
25

306 192 336 174

ー
ー

19
24

ー
ー

18
25

ー 355 ー 323

Thông số kỹ thuật

Dàn bừa - san đất sẽ làm cho bề mặt gieo hạt được lý tưởng nhất.
Nghiền, san phẳng và nén lớp đất mặt đã được cày xới.

Dàn phay đứng
- Dầm đất
Y2000RPC / 2500RPC

80 - 90 mã lực
Cây míaCây sắn Cây ngô

Máy kéo phù hợp

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

1 Chỉ bừa và làm phẳng lớp đất mặt.

2 Tăng tỉ lệ đâm chồi và nảy mầm giúp cho cây
phát triển ổn định.

3 Giảm phát triển cỏ dại trên lớp đất mặt.

Đặc tính kỹ thuật

Cây đậu

Sau khi cày đất bằng dàn chảo cày, 
có thể bừa và san phẳng ruộng.
Với lớp đất mặt được làm kỹ, việc 
gieo trồng sẽ dễ dàng hơn.

[Sử dụng đúng cách]

2. Độ sâu canh tác có thể �ược 
�iều chỉnh theo 6 mức khác 
nhau bằng cách thiết lập con lăn 
phía sau.

1. Tốc �ộ làm việc khoảng
2-8 km/giờ.

3. Tốc �ộ xới �ược �iều chỉnh theo 
4 cách sắp xếp cặp bánh răng.

Cây lúa

Được trang bị kèm tạ trước cho máy 
kéo và phù hợp vớ i máy kéo có 
trọng lượng 3 tấn trở lên.

Video Video
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Được thiết kế với trọng lượng nhẹ nhưng độ bền cao
cho phép nâng cao hiệu quả xới và san phẳng đất.

Dàn xới

Dàn xới mới Y-RH được thiết kế riêng
cho máy kéo YM3.
Máy kéo YM3 kết hợp với dàn xới Y-RH mang đến sự cân 
bằng hoàn hảo khi làm việc trên ruộng lúa hay ruộng khô.

Chuẩn bị đất trước khi gieo trồng với 4 tốc độ 
bông xới bằng việc thay đổi bánh răng

RH190

Mã sản phẩm Rộng x Dài x Cao
(mm)

Trọng lượng
(kg)

Y1600RH
Y1700RH
Y1800RH
Y1900RH
Y2000RH

1771 x 952 x 1026
1871 x 952 x 1026
1971 x 952 x 1026
2071 x 952 x 1026
2171 x 952 x 1026

SAE #1

35 - 51

45 - 57

57

Móc
3 điểm
(loại)

Máy kéo
(Mã lực)

305
315
325
335
345

Bề rộng xới
(mm)

1570
1670
1770
1870
1970

Số lượng
lưỡi xới

48
48
54
54
60

Truyền động

Truyền động
bằng xích

Kiểu lưỡi xới

Dạng cong
chữ C, cạnh L

Thông số kỹ thuật

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng. * Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

35 - 90 mã lực
Máy kéo phù hợp

Làm việc ở tốc độ cao và tiết kiệm nhiên liệu nhờ vào lưỡi xới đặc biệt
và nắp dàn xới kiểu mới.

Lưỡ i  xớ i  YANMAR dạng chữ C 
giúp xới nhanh và nhuyễn.

Hạn chế đuối máy vì đất không bị 
kẹt lại trong dàn xới và thoát ra 
ngoài tức thì nhờ vào nắp dàn xới 
có thiết kế mở lớn.

Nắp dàn xới với thiết kế lớn hơn 
giúp cho việc san phẳng đất sau 
xới được hiệu quả và đẹp hơn.

Dòng sản phẩm

Y-RH 

Bạn đồng hành của máy kéo
YANMAR EF-YM.

Trọng lượng nhẹ.
Lưỡi xới dạng chữ C 
chuẩn YANMAR.
Nắp dàn xới kiểu dáng 
mới giúp san đất phẳng.

Dòng sản phẩm

RH

Mã sản phẩm Rộng x Dài x Cao
(mm)

Trọng lượng
(kg)

RH170

RH190

1875 x 845 x 1030

2075 x 845 x 1030
SAE #1 35 - 51

Móc
3 điểm
(loại)

Máy kéo
(Mã lực)

300

325

Bề rộng xới
(mm)

1665

1870

Số lượng
lưỡi xới

48

54

Truyền động

Truyền động
bằng xích

Kiểu lưỡi xới

C

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Tốc độ bông xới
(vòng/phút) /

PTO 540 vòng/phút

Cặp bánh răng
(Số răng)

Trái

Độ cứng
của đất

190
214
240
269

16
17
18
19

Phải
19
18
17
16

Cứng

Mềm

Sản phẩm trong hình
Y2200RHS,D

Dàn xới hạng nặng dành cho
máy kéo công suất lớn.

Y2200RHS

Mã sản phẩm Rộng x Dài x Cao
(mm)

Trọng lượng
(kg)

Y2200RHS

Y2200RHS,D

2575 x 780 x 1130

2464 x 921 x 1180
SAE #2

Ruộng lúa

Ruộng khô

Móc
3 điểm
(loại)

Dùng cho

72

70 - 90

Máy kéo
(Mã lực)

458

540

Bề rộng xới
(mm)

2150

2246

Số lượng
lưỡi xới

66

54

Truyền động

Truyền động
bánh răng

Kiểu lưỡi xới

Dạng chữ C

Dạng chữ L

Bền bỉ với bộ
bánh răng truyền động

Tạo bề mặt đất gieo trồng
lý tưởng làm tăng tỉ lệ đâm
chồi và nảy mầm giống ươm.

<Y2200RHS,D dành cho ruộng khô>

Cây lúa Cây sắn Cây ngô Cây đậuCây mía

Video
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Dễ dàng lên luống sau khi �ã xới �ất.
Với cặp �ĩa chắc chắn sẽ cho ra những luống trồng lý tưởng.

Dàn lên luống
Y2410RGK

Cây sắn

Hiệu quả công việc cao!

Cặp đĩa chắc chắn, bền bỉ!
Đĩa được sản xuất từ nguyên liệu chất 
lượng cao làm giảm sự mài mòn.

Gieo giống chính xác!

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Mã sản phẩm

Y2410RGK

Kích thước đĩa
(inch x số đĩa)

24" x 2

Số lượng
luống

1

Bề rộng
luống
(mm)

370 - 1500

Chiều cao
luống
(mm)

200 - 300

Trọng lượng
(kg)

260

Tốc độ
làm việc
(km/giờ)

3.5 - 6

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #1

Máy kéo
(Mã lực)

35 - 60

Thông số kỹ thuật

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Mã sản phẩm

Y6250RPC

Y8250RPC

Số lượng
hàng gieo

6

8

Tốc độ
làm việc
(km/giờ)

4

4

Thùng đựng
giống

20 kg x 6

20 kg x 8

Khoảng cách
gieo
(mm)

250

250

Độ sâu gieo
(mm)

50 - 100

50 - 100

Lượng gieo
(kg/ha)

31 - 62.6

31 - 62.5

Trọng lượng
(kg)

330

380

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #1

SAE #1

Máy kéo
 (Mã lực)

35 - 60

45 - 60

Thông số kỹ thuật

Dàn gieo thóc
Y6250RPC / 8250RPC

Cây lúa

Giảm chi phí lao �ộng khâu gieo giống!
Làm nhiều việc cùng lúc, xẻ rãnh, gieo giống, lấp và nén �ất.

Bánh dẫn động gieo
Dễ vận hành và ổn định. Cho phép gieo giống một 
cách đồng bộ với tốc độ máy kéo. Trong lúc gieo tài 
xế có thể dừng lại bằng cách nâng dàn lên nhằm 
tiết kiệm thóc giống.

35 - 60 mã lực
Máy kéo phù hợp

35 - 60 mã lực
Máy kéo phù hợp

1 Hiệu quả cao nhờ dàn gieo thóc!

2 Gieo thóc trên luống bằng đĩa gieo
giúp cây sinh trưởng đều!

Đặc tính nổi bật

Vận hành máy kéo và dàn gieo cân 
bằng theo phương ngang và song 
song với nhau.

Song song

Lựa chọn đĩa gieo để có được 
lượng giống gieo phù hợp.

Điều chỉnh độ dài thanh nối trên để 
dàn gieo được song song với mặt 
đất.

Song song

[a] Lỗ gieo 10mm [b] Lỗ gieo 11mm

Sau khi cày và bừa đất xong sẽ 
thực hiện gieo giống. Tạo luống, 
gieo hạt, lấp và nén đất được thực 
hiện chỉ trong một bước.

[Sử dụng đúng cách]
Đặc tính nổi bật

Kích thước luống có thể được điều chỉnh
nhờ vào góc và khoảng cách các đĩa! Đơn giản và tiết kiệm giống nhờ thiết kế

dẫn động cơ khí!
3 3

1 Cặp đĩa chắc chắn, bền bỉ!

2 Hiệu quả công việc cao!

370-1500mm

Chiều cao
200-300mm

Bề rộng
370-1500mm

Điều chỉnh các đĩa bằng cách trượt 
trên giá đỡ.

Độ rộng luống

Điều chỉnh từ 200 - 300 mm.
Chiều cao luống

Luống trồng sắn điển hình

[Sử dụng đúng cách]

300

300

700

1000
600

(mm)

Đĩa gieo hạt sẽ 
phân chia hạt giống 
một cách đồng đều 
và chính xác.

Thiết kế các bộ 
gieo tách biệt 
cho phép gieo 
theo luống chính 
xác hơn.

Đĩa đường kính lớn sẽ 
tạo đường rãnh giúp gieo 
hạt sâu và nảy mầm như 
mong đợi.

250mm

50-100
mm

Số lượng hàng gieo 6 hoặc 8

2 đĩa sẽ lên luống nhanh và hiệu quả 
với tốc độ khoảng 3 - 8 km/giờ.

Điều chỉnh khoảng cách 2 đĩa để có độ 
rộng luống phù hợp.

Điều chỉnh góc 2 đĩa để có chiều cao 
luống như ý.

Video Video
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Cả cánh đồng mía 
được trồng trong cùng 
một thời gian sẽ đảm 
bảo mía phát triển 
đồng đều, cho năng 
suất mía cao, ổn định.

Dàn trồng sắn
Y1750CPB

Cây sắn

Tiết kiệm thời gian và lao động
Nhân công bỏ cây sắn giống vào bộ cắt hom 
sẽ có được hom giống dài khoảng 30 cm.

Hom sắn 30 cm sau khi cắt sẽ được bộ phận 
trồng phóng ra cắm vào luống.

Dàn trồng sắn có thể canh tác trên diện tích 
lớn hơn và kết hợp bón phân để cho cây sinh 
trưởng nhanh, đạt năng suất cao.

Mã sản phẩm

Y1750CPB

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #1

Độ sâu
trồng
(mm)

100 - 150

Rộng x Dài x Cao
(mm)

1500 x 1516 x 1806

Trọng
lượng

(kg)
540

Tốc độ
làm việc
(km/giờ)

2 - 3

Công suất bón
(kg/ha)

Độ dài
hom sắn

(mm)
7.7 250 - 270

Khoảng cách
trồng
(mm)

500, 600, 800Nhựa

Thùng chứa phân bón

Chất liệu

50 kg x 1

Sức chứa

Máy kéo
(Mã lực)

45 - 60

Thông số kỹ thuật

Dàn trồng mía
Y2250SPK

Cây mía

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Tiết kiệm thời gian và sức lao động

Giảm chi phí nhân công gieo trồng!
1 công 4 việc:
Lên luống     Cắt hom     Trồng hom     Bón phân!

Phân sẽ được bón đồng thời với hom giống 
nên sẽ không gây lãng phí và giúp cây phát 
triển tốt trong thời kỳ đầu.

Vừa trồng sắn, vừa bón phân!
Thùng chứa phân bón được làm từ nhựa 
chất lượng cao.

Mã sản phẩm

Y2250SPK

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #1

Số
hàng

Rộng x Dài x Cao
(mm)

21910 x 1610 x 2270

Trọng
lượng

(kg)
590

Khoảng cách
hàng đơn

(mm)

200 - 250

Độ sâu
trồng
(mm)

200 - 250 Không rỉ

Thùng chứa phân bón

Chất liệu

50 kg x 1

Sức chứa

Chiều dài
hom cắt.

(mm)

≥300

Tốc độ
làm việc
(km/h)

3 - 3.4

Máy kéo
(mã lực)

45 - 60

Thông số kỹ thuật

45 - 60 mã lực
Máy kéo phù hợp

45 - 60 mã lực
Máy kéo phù hợp

Hiệu quả kinh tế cao.

2 Hom mía dài giúp việc trồng mía dễ dàng hơn.

3 Dễ dàng điều chỉnh độ sâu trồng theo điều kiện đất.

1
Đặc tính nổi bật

Cây mía giống được 
đưa vào miệng cắt 
hom. Dao cắt sẽ tự 
động cắt cây mía 
thành các hom mía có 
chiều dài từ 30 cm.

Thiết kế gọn nhẹ phù hợp với cả máy kéo
có công suất nhỏ từ 50 mã lực
Độ sâu đặt hom giống ổn định từ 20-25 cm và 
các hom giống được đặt cùng thời gian chăm 
sóc như nhau sẽ tạo điều kiện cho cả cánh 
đồng mía phát triển đồng đều.

Hom mía dài chứa 
nhiều mắt mía và 
được trồng ở độ 
sâu phù hợp với 
sự nảy mầm của 
hom mía.

Bộ phận cắt hom Bộ phận trồng hom

Ốc �iều chỉnh

Đĩa lấp �ất

Mía sau khi trồng và bón phân 
được phủ một lớp đất mặt với độ 
dày vừa đủ và có thể điều chỉnh 
thông qua bộ chảo phía sau.

Lò xo

Con lăn

Rulô phía sau đĩa phủ đất có tác 
dụng nén chặt lớp đất phủ sau khi 
trồng. Việc nén chặt đất sẽ cố định 
hom mía và giữ ẩm cho đất.

[Sử dụng đúng cách]

■ Thông số hàng mía
   trồng bằng máy. 

Đặc tính nổi bật

Giảm chi phí nhân công đáng kể từ khâu lên luống
đến khâu gieo trồng!3

1 Cải thiện năng suất gieo trồng!

2 Chỉ việc đưa cây sắn giống vào máy và trồng!

Bộ phận cắt hom

Bộ phận trồng hom

Khoảng cách cây có thể được điều chỉnh 
từ 500, 600 hoặc 800 mm.

■ Luống trồng sắn điển hình

[Sử dụng đúng cách]

300

300

700

1000
500 / 600 / 800

(mm)

100 - 150

250 - 270

700

200 - 250

300
500

100

(mm)

Cày sâu sau đó xới tơi đất để khâu 
gieo trồng được thuận lợi.

 * Hom sắn sẽ khó cắm xuống nếu còn nhiều 
đất cục.

Làm đất

Để việc gieo trồng đạt hiệu quả cần 
điều chỉnh tốc độ làm việc và PTO 
sao cho hom giống được cắm thẳng 
xuống.

Gieo trồng

Video VideoTiết kiệm thời gian và lao �ộng trồng mía.
Các khâu của trồng mía: Rạch hàng     Cắt hom
    Đặt hom     Phủ �ất       Làm phẳng �ất
�ều �ược thực hiện chỉ trong một bước.
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Bánh
lái

Phân bón

Lưỡi cày phụ

Áp dụng trồng trên nhiều loại đất!
Độ sâu trồng có thể được 
điều chỉnh ở các vị trí khác 
nhau tùy thuộc vào từng loại 
đất với  
3 vị trí :  200, 250, 300 mm
(máy kéo 70 - 90 mã lực)
5 vị trí :  200 - 330 mm
(máy kéo 80 - 110 mã lực)

Mã sản phẩm

Y2371SPK

Y2390SPK

Số
hàng

2

2

Rộng x Dài x Cao
(mm)

1915 x 1610 x 2508

1915 x 1610 x 2508

Tải lượng
mía giống

(kg)

550 - 600

800 - 1000

Máy kéo
(mã lực)

70 - 90

80 - 110

Móc
3 điểm
(loại)

Tốc độ
làm việc
(km/h)

3.0 - 3.5

3.0 - 3.5

SAE #2

SAE #2

Trọng
lượng

(kg)

690

720

Khoảng cách
hàng đơn

(mm)

200 - 250

250 - 300

Độ sâu
trồng
(mm)

200, 250, 300

200 - 330 / 5 vị trí

Thùng chứa phân bón

Chất liệu Sức chứa
(kg)

Thép không rỉ

Thép không rỉ

50

50

Mã sản phẩm

Y2250FRK
Y4250FRK
Y2500FRK

Độ sâu
làm việc

(mm)
100
100

200 - 300

Lượng phân
tiêu thụ

(kg/100m2)
3.1 , 4.7
3.1 , 4.7
3.1 , 4.7

Máy kéo
(mã lực)

35 - 45
45 - 60
70 - 90

Móc
3 điểm
(loại)

Tốc độ
làm việc
(km/h)
3 - 4
3 - 4
5 - 7

SAE #1
SAE #1
SAE #2

Khối
lượng

(kg)
355
530
815

Số lượng
chảo

2
2
2

Số lượng
hàng rạch

2
4
2

Kích thước
chảo

24 inch
24 inch
24 inch

Thùng chứa phân bón

Chất liệu Sức chứa

Thép không rỉ
Thép không rỉ
Thép không rỉ

50 kg x 1
50 kg x 2
50 kg x 2

Thông số kỹ thuật

Cây míaCây mía

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Phân bón được bón vào gần rễ bên trong đất!
Phân sau khi được bón xuống đất 
sẽ tan ra và di chuyển đến gần 
các rễ cây vì vậy chúng ta có thể 
tiết kiệm đáng kể lượng phân bón.

Dàn rạch hàng
bón phân
Y2250FRK / 4250FRK / 2500FRKa

Lưỡi rạch hàng và phân �ược bón cùng một thời �iểm.
Việc rạch hàng sẽ làm �ứt các rễ già, kích thích rễ non
từ �ó thúc �ẩy cây phát triển tốt hơn.

Thông số kỹ thuật

Hiệu quả cao hơn khi rạch hàng
và bón phân đồng thời.
Thùng chứa phân bón làm từ thép 
không gỉ với sức chứa 50kg sẽ 
gia tăng hiệu quả công việc.

35 - 90 mã lực
Máy kéo phù hợp

Kích thích việc ra rễ non.

2  Phân bón được bón chính xác gần với rễ cây.

3 Lượng phân bón được kiểm soát cùng với tốc độ
di chuyển của máy.

1
Đặc tính nổi bật

1) Điểm trên cùng thanh nối của 
Dàn rạch hàng nên được nối với 
thanh nối trên của máy kéo ở vị 
trí cao hơn.

Vị trí giữa hoặc trên Điểm trên

3) Khi độ sâu rạch hàng bị nông thì 
điều chỉnh thanh nối trên ngắn 
hơn và ngược lại.

[Sử dụng đúng cách]

1. Cần gắn �ầy �ủ 
tạ trước vào 
máy kéo khi sử 
dụng dàn rạch 
hàng - bón 
phân.

2. Cách �iều chỉnh thanh nối trên.

70 - 110 mã lực
Máy kéo phù hợp

Đặc tính nổi bật

Là kỹ thuật trồng tốt nhất cho sự nảy mầm của
hom mía trong đất.3

1 Trồng sâu giúp cây mía hút được nhiều nước hơn.

2 Trồng sâu tạo điều kiện cho bộ dễ mía phát triển.

330mm

200mm

Vị trí điều chỉnh độ sâu trồng

Công nghệ mới nhất cho nảy mầm của hom mía
Với độ sâu trồng 30 cm sẽ gia tăng sự phát 
triển của bộ dễ từ đó nâng cao năng suất 
cây trồng.

Bộ lưỡi cày phụ tạo rãnh thoát nước trong 
trường hợp mưa lớn sau khi trồng.

50-100 mm
Lưỡi cày phụ

Lưỡi cày phụ

1. Gắn tạ trước

Cần gắn đầy đủ tạ trước vào máy 
kéo khi sử dụng dàn trồng mía.

700

300
220

80

300
500

100 

(mm)

2. Điều chỉnh thanh nối trên

Điều chỉnh độ dài thanh nối trên 
sao cho dàn trồng mía song song 
với mặt đất.

[Sử dụng đúng cách]

■ Thông số hàng mía
   trồng bằng máy.

2) Điều chỉnh độ dài thanh nối trên 
của máy kéo sao cho Dàn rạch 
hàng song song với mặt đất.Song song

Video Video

Dàn trồng mía
loại sâu
Y2250SPK

Kỹ thuật canh tác mới là giải pháp �ưa nâng suất lên cao hơn
và phải tiết kiệm chi phí lao �ộng.
Các khâu của trồng mía: Rạch hàng     Cắt hom
    Đặt hom     Phủ �ất       Làm phẳng �ất
�ều �ược thực hiện chỉ trong một bước.
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Bánh lái được sử dụng để giúp 
việc gieo hạt và bón phân được 
thực hiện đồng đều.
Bánh dẫn động hình sao giúp 
máy di chuyển ổn định trên địa 
hình gồ ghề. 

Dàn xới - gieo hạt Dàn gieo ngô
Y2000SDU,3 / 4

Mã sản phẩm

Y2000SDU,3

Y2000SDU,4

Loại

3 hàng

4 hàng

Máy kéo
(mã lực)

35 - 60

55 - 75

Móc
3 điểm
(loại)

Khoảng
cách hàng

(mm)
600 - 700

450 - 550

Khối
lượng

(kg)
212

250

SAE #1

SAE #1

Độ
sâu

(mm)
100 - 150

100 - 150

Vận
tốc

(km/h)
4

4

Thể tích
thùng chứa

5 L x 3

5 L x 4

Dung tích
thùng phân bón

(L)
60

60

Lượng
phân bón

(kg/100m2)

Khoảng
cách trồng

(mm)
1.25

1.25

200 - 250

200 - 250

Mã sản phẩm

Y3700MSC

Y4700MSC

Số lượng
hàng

3

4

Máy kéo
(mã lực)

35 - 60

45 - 60

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #1

SAE #1

Tốc độ
làm việc
(km/h)

4

4

Khoảng
cách hàng

(mm)
700

700

Sức chứa
thùng hạt
giống (kg)
7 kg x 3

7 kg x 4

Sức chứa
thùng phân

bón (kg)
20 kg x 2

20 kg x 2

Lượng phân
tiêu thụ

(kg/100m2)
1.25

1.25

Bước
gieo hạt

(mm)
200 - 250

200 - 250

Lượng hạt
được gieo
(kg/100m2)

0.125 - 0.185

0.125 - 0.185

Khối lượng
(kg)

340

390

Thông số kỹ thuật

Y3700MSC / 4700MSC

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Gieo từng hạt bằng đĩa gieo hạt với
nhiều kích thước

 Tiết kiệm nhân công khi gieo trồng.
- Chu trình 5 trong 1:  Xới - Lên luống - Gieo -
  Bón phân - Phủ đất.
- Xới và phủ đất khi gieo trồng sẽ giữ ẩm
  và thúc đẩy việc nẩy mầm của hạt giống.

Tiết kiệm nhân công gieo trồng.
Rạch hàng - Gieo hạt - Bón phân - Phủ đất - Nén đất chỉ bằng một bước duy nhất.

Thông số kỹ thuật

Cây ngô

Giảm lao động tay chân bằng
công nghệ gieo hạt YANMAR
Dàn gieo hạt được gắn 
phía sau dàn xới nên 
việc xới đất và gieo hạt 
được làm cùng 1 lúc.

Bộ đĩa gieo hạt phân phối lượng hạt chính xác vào 
từng lỗ và con lăn trên đĩa đẩy hạt ra đúng vị trí nên 
sẽ không bỏ sót lỗ nào.

Có sẵn 4 đĩa khác nhau với 
kích thước lỗ chuyên cho 
từng loại ngô.

Gieo hạt chính xác
5 bước trong 1 chu trình.

5 bước trong 1

35 - 75 mã lực
Máy kéo phù hợp

35 - 60 mã lực
Máy kéo phù hợp

Cả 3 bước: Làm đất - Gieo hạt - Bón phân được hoàn thành chỉ trong 1 chu trình.

2 Máy lên luống và giữ ẩm cho đất từ đó hạt giống nảy mầm tốt hơn.

3 Tất cả cây giống phát triển đồng đều nhờ độ sâu gieo hạt ổn định.

1
Đặc tính nổi bật

Chi phí gieo trồng thấp và hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng Dàn gieo ngô.

2 02 khâu chính gieo hạt & bón phân được thực hiện đồng thời
với các đĩa gieo hạt và rải phân.

3 Dễ dàng vận hành với bánh lái chuyên biệt.

1
Đặc tính nổi bật

Tùy thuộc vào loại cây 
trồng, mật độ gieo và 
độ sâu gieo mà lựa 
chọn chế độ gieo trên 
đất phẳng cho phù hợp.

Gieo hạt trên luống
Dàn xới phía trước sẽ xới 
đất nhuyễn và phẳng. Dàn 
gieo sẽ tạo các luống 
ngang có bề rộng thích 
hợp, đồng thời gieo hạt 
lên trên luống và phủ đất.

Gieo hạt dưới rãnh

Gieo trên đất phẳng

Dàn xới phía trước sẽ xới 
đất nhuyễn và phẳng. Dàn 
gieo sẽ tạo thành các rãnh 
với độ sâu thích hợp. Sau 
đó hạt giống được gieo 
vào rãnh và phủ đất.

Cách thức gieo hạt của dàn gieo [Sử dụng đúng cách]

Quy trình gieo hạt
bằng máy

Bón phân

Lấp �ất

Rạch hàng
Gieo hạt

Hàng ngô được
gieo bằng máy

Sử dụng máy kéo và dàn xới 
Yanmar khi chuẩn bị đất gieo 
ngô để nâng cao tỷ lệ nảy mầm 
sau gieo vì đất đã được làm nhỏ 
và mịn. 

Cây ngô Cây đậu

200 - 250mm

3 hàng: 600mm
4 hàng: 500mm

200 - 250mm

3 hàng: 600mm
4 hàng: 500mm

200 - 250mm

700mm

200 - 250mm

3 hàng: 600mm
4 hàng: 500mm

Gieo trên �ất phẳng

Gieo hạt dưới rãnh

Gieo hạt trên luống

3.Bón phân

1.Xới đất1.Xới đất1.Xới đất1.Xới đất 2.Lên luống2.Lên luống2.Lên luống2.Lên luống 5.Lấp đất5.Lấp đất

4.Gieo hạt

Video Video
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Dàn cào cỏ -
Vun luống Dàn cắt cỏ
Y1800CAK Y1200RSS / 1400RSS / 1600RSL

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Hiệu quả cao trong chăm sóc mía giai đoạn đầu.
Các công đoạn Cào cỏ     Xới đất      Làm bằng     Vun luống
được diễn ra cùng lúc.

Cỏ vẫn được cắt đều ngay cả khi mặt đất không bằng phẳng.

Thông số kỹ thuật

Cây mía

Làm cỏ nhanh, đảm bảo an toàn cho mía non.

Hấp thu các phản lực, ngăn chặn gãy 
ngón cào khi gặp các chướng ngại vật 
như đá, gốc cây... trên ruộng.

Ngón cào có cấu tạo đặc biệt:
Cong và đàn hồi. Các ngón cào được lắp lên khung 

đỡ hình chữ V nằm ngang sẽ giúp 
giải phóng cỏ ra bên ngoài và chống 
tắc nghẽn khi cỏ quá nhiều.

Dàn cào cỏ hình chữ V

Mã sản phẩm Chiều rộng
làm việc (mm)

Y1800CAK 1800

Độ sâu
làm việc (mm)

50 - 100

Trọng lượng
(kg)

255

Tốc độ
làm việc (km/h)

4

Móc 3 điểm
(loại)

SAE #1

Máy kéo
(mã lực)

45 - 60

Mã sản phẩm

Y1200RSS
Y1400RSS
Y1600RSL

Máy kéo
(mã lực)

Móc 3 điểm
(loại)

Trọng lượng
(kg)

35 - 40
40 - 60
70 - 85

SAE #1
SAE #1
SAE #2

190
325
445

Chiều cao 
cắt (mm)
25, 55, 85

30, 67.5, 105
40, 75, 110

Đường kính
lưỡi cắt (mm)

1200
1400
1600

Rộng x Dài x Cao
(mm)

1334 x 1435 x 981
1540 x 1635 x 1072
1800 x 1900 x 1230

Số lượng
lưỡi cắt

2
2
2

Thông số kỹ thuật

Cây lúa

Cắt trên mọi địa hình
mà không bỏ sót điểm nào
Khi làm việc, gỡ chốt ở thanh nối trên sẽ giúp 
giảm chấn động cho dàn cắt cỏ, nhờ đó cả 
máy kéo và dàn cắt cỏ sẽ vận hành mượt mà.

Chốt

Khi di chuyểnKhi làm việc

Tốc độ làm việc cao
Tốc độ làm việc của dàn cào cỏ 
và vun luống rất cao theo cùng 
với tốc độ di chuyển của máy.

45 - 60 mã lực
Máy kéo phù hợp

35 - 85 mã lực
Máy kéo phù hợp

Đặc tính nổi bật

Lưỡi cắt linh hoạt có thể
bảo vệ dàn cắt cỏ và máy kéo

1 Thúc đẩy sự phát triển của mía non.

2 Hiệu quả cao trong việc diệt trừ cỏ dại.

3 Kinh tế và năng suất cao.

Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại.
Cắt nhỏ và dùng cỏ làm phân hữu 
cơ cho đất.

[Sử dụng đúng cách]

1. Loại bỏ cỏ dại

2. Đặc biệt hiệu quả để loại bỏ cỏ
   trong vườn cây công nghiệp
   như cọ dầu, cà phê.

Giúp thu hoạch sắn dễ dàng
và nhanh chóng.

3. Loại bỏ thân và lá sắn
    trước khi thu hoạch

1252 - 1404mm425mm

Cây míaCây sắn Cây ngô Cây đậu

Lưỡi cắt

Bộ giới hạn
lực xoắn

Trong quá trình làm việc nếu gặp phải ngoại 
lực mạnh như đá, gốc cây lớn... lưỡi cắt tự 
động không tiếp nhận ngoại lực này để bảo vệ 
dàn cắt cỏ và máy kéo.

Trang bị bộ giới hạn lực xoắn trên khớp nối, 
khi xảy ra quá tải, bộ giới hạn lực xoắn khóa 
truyền động để tránh hư hỏng cho máy kéo.

Máy kéo Yanmar YM3 rất 
phù hợp cho việc chăm sóc 
mía sau trồng khi có gầm 
máy cao và công suất lớn.

Đặc tính nổi bật

Chiều cao linh hoạt của lưỡi cắt cỏ giúp bảo vệ máy
trong các điều kiện khác nhau.3

1 Luôn điều chỉnh cho phù hợp với địa hình cắt.

2 Chiều cao cắt có thể điều chỉnh ở 3 mức khác nhau.

Video Video

Trên đồng ruộng và đường nội đồng.
Vệ sinh đồng ruộng sau khi thu 

hoạch: Cắt gốc cây, cỏ dại...
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Dàn phun thuốc
Y2000BCP / 3000BCP Y3060BSB

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Phun thuốc �ể diệt trừ cỏ dại và sâu bệnh hiệu quả cao với Dàn phun thuốc.

Mã sản phẩm

Y2000BCP
Y3000BCP

Bán kính
rải phân

(m)

Tốc độ
làm việc
(km/h)

4 - 10
4 - 10

Máy kéo
(mã lực)

30 - 60
30 - 60

Móc 3 điểm
(loại)

SAE #1
SAE #1

Trọng lượng
(kg)

42
45

Rộng x Dài x Cao
(mm)

1060 x 1100 x 855
1060 x 1100 x 1050

Dung tích
thùng chứa (L)

200
300

4 - 8
4 - 8

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

Y3060BSB

Tốc độ
làm việc
(km/h)

Lượng
phun

(L/1.000 m²)

4 - 6

Máy kéo
(mã lực)

35 - 60

Móc
3 điểm
(loại)

SAE #1

Độ cao
tới béc

phun (mm)

300

Chiều rộng
khi gấp gọn

(mm)

2110

Chiều rộng
tối đa
(mm)

6050

Trọng
lượng

(kg)

150

Số lượng
béc phun

7

Dung tích
thùng chứa

(L)
Dài x Cao

(mm)

300 1450 x 1140 110

Thông số kỹ thuật

Dàn văng phân
Hiệu quả cao cho công việc rải phân hoặc hạt giống.

Cây lúa Cây lúaCây míaCây sắn Cây ngô Cây mía Cây ngô

Dễ dàng vận hành.
Lượng phân bón được điều chỉnh đơn giản bằng cần gạt.

Phù hợp với mọi loại đồng ruộng và cây trồng.
Dung dịch được dẫn từ thùng chứa đến các đầu 
phun bằng hệ thống ống dẫn riêng biệt. Vì vậy 
lưu lượng phun có thể điều khiển độc lập nhờ 
các van khóa mở trên các ống dẫn. Điều này giúp 
tiết kiệm thuốc và thời gian.

Dễ dàng vận hành!
Hoạt động của dàn phun thuốc được điều khiển 
bởi hoạt động của PTO máy kéo. Vì vậy rất dễ dàng 
điều khiển hoạt động của dàn phun thuốc.

Phân bón và giống được rải đều bởi lực văng ly tâm do cánh quạt quay bên 
trong dàn văng phân. Vì vậy phân bón và hạt giống được ra đúng lượng và 
rải đều trên khắp bề mặt đất.

Các bộ phận được chế
tạo từ vật liệu chống
gỉ và chống mòn.
Bộ phận bên trong và vỏ ngoài 
được làm từ vật liệu chống gỉ và 
chống mòn.

Được dùng cho
rải phân bón
và hạt giống.

Phân bón và hạt giống sẽ không bị 
tắc nghẽn nhờ thiết kế cánh quạt ở 
dưới đáy thùng chứa sẽ quay liên 
tục khi làm việc.

Chống gỉ sét, mài mòn - Độ bền lâu dài.

30 - 60HP
Máy kéo phù hợp

35 - 60HP
Máy kéo phù hợp

2 Dễ dàng tháo lắp, bảo dưỡng trong quá trình làm việc.

Thuận tiện tiếp thêm phân bón khi hạ độ cao
của dàn rải phân xuống.

Đặc tính nổi bật

1

3

Phân được trải đều trên bề mặt rộng.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Đóng

Mở

1. Luôn luôn lắp dàn rải phân song 
song với mặt đất.

2. Tốc độ di chuyển máy kéo 4 
km/h thì lượng phân được rải ra sẽ 
từ 10 - 100 kg/100m2 tương đương 
với mức điều chỉnh cần gạt ở vị trí 
số 10 - 100 và tốc độ PTO từ 400 - 
650 vòng/phút.

Hiệu quả cao cho cả rải 
phân và hạt giống.

[Sử dụng đúng cách]

Phun thuốc bảo vệ thực vật cho 
cây trồng như: mía, ngô, rau màu...

[Sử dụng đúng cách]

Cánh tay phun thuốc khi gập dài 
2,11 m và 6.05 m khi làm việc.
Khi làm việc nếu gặp phải chướng 
ngại vật, cánh tay phun sẽ tự động 
gập lại để bảo vệ an toàn cho nó.

Cơ chế phun thuốc

Kỹ thuật phun thuốc

Cây đậu Cây đậu

Mặc đồ bảo hộ lao động khi pha chế và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Vệ sinh sạch sẽ dàn phun thuốc và máy kéo sau khi sử dụng. 
Không xả hay rửa dàn phun thuốc gần sông, hồ, nguồn nước sinh hoạt.

■ Biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với Dàn phun thuốc

Dễ dàng di chuyển trên đồng ruộng
vì được gắn trực tiếp lên máy kéo.

2 Thiết kế đảm bảo an toàn cho dàn phun và máy kéo.

3 Đơn giản - Gọn nhẹ - Bền bỉ.

1
Đặc tính nổi bật

2110mm

6050mm

Video Video

Điều chỉnh độ cao dàn phun thuốc 
phù hợp với chiều cao của cây để 
dung dịch thuốc phủ kín cây.
Sau khi sử dụng phải làm sạch 
các bộ phận của Dàn phun bằng 
nước sạch để tránh gỉ sét và tắc 
vòi phun.
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Y2230CDK / 2231CDK

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Mã sản phẩm

Y2231CDK

Y2230CDK

Tốc độ làm việc
(km/h)

4

4

Máy kéo
(mã lực)

35 - 45

45 - 60

Mốc 3 điểm (loại)

SAE #1

SAE #1

Trọng lượng
(kg)

195

205

Độ sâu làm việc
(mm)

Trên 300

Trên 300

Số lượng
hàng

1

1

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

YES160HBM0

Chiều rộng
làm việc (mm)

Kích thước cuộn rơm
thành phẩm

Rộng x Cao x Dài (mm)

1300

Máy kéo
(mã lực)

35 - 75370 x 475 x 1150

Rộng x Dài x Cao
(mm)

1870 x 4650 x 1600

Tốc độ PTO
(rpm)

540

Trọng lượng
(kg)

1160

Thông số kỹ thuật

Dàn đào sắn
Dàn �ào sắn phù hợp với cả những máy kéo có mã lực thấp.

Cây sắn

Cuộn rơm gọn nhẹ dễ dàng vận chuyển.
Chỉ cần máy móc hạng nhẹ như máy 
cày nhỏ cũng có thể vận chuyển được 
những cuộn rơm này.

Đĩa đào có thiết kế hình tròn và 04 lỗ bắt 
đĩa. Thay đổi vị trí đĩa đào bằng cách 
thay đổi các lỗ lắp đĩa sẽ giúp cho việc 
đĩa đào ít bị mòn, dùng được nhiều lần 
và hiệu quả công việc không đổi.
Phía sau đĩa đào sắn được lắp thêm 
tay đỡ. Trong quá trình đào sắn tay đỡ 
sẽ đưa sắn và đất sang một bên giúp 
việc đào sắn nhẹ hơn và sắn không bị 
hư hỏng.

Cuộn rơm hình chữ nhật sẽ dễ dàng 
lưu kho và tiết kiệm diện tích kho.

Đĩa đào có thể thay đổi vị trí.

Hiệu quả cao với công việc liên tục
ngay cả với máy kéo mã lực nhỏ!
Sắn vẫn còn trong đất và không bị khô 
ngay cả khi nó được để lại sau khi đào.

Dàn cuộn rơm
YES160HBM0

Cây lúa

Cuộn rơm đẹp và chắc chắn.

Cơ chế cuộn rơm theo chiều ngang và thải 
cuộn rơm ra ngoài theo chiều dọc giúp quá 
trình cuộn rơm nhanh, gọn và cuộn rơm rất 
đẹp, chắc chắn.
Dàn cuộn rơm được thiết kế để khi làm 
việc không đi lên rơm rạ, không làm hỏng 
rơm và tối đa năng suất cuộn rơm. 

Cuộn rơm theo chiều ngang.

35 - 75 mã lực
Máy kéo phù hợp

35 - 60 mã lực
Máy kéo phù hợp

Đặc tính nổi bật

Làm việc tốt ngay cả trên những ruộng sắn khô cằn.3

1 Mạnh mẽ và bền bỉ.

2 Điều chỉnh được theo điều kiện đất.

Đặc tính nổi bật

Các cuộn rơm khô và nhẹ nên sẽ không làm
máy kéo bị quá tải.3

1 Hiệu quả kinh tế cao.

2 Thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu kho
với cuộn rơm hình chữ nhật.

[Sử dụng đúng cách]

Cần phải căn chỉnh 
khoảng cách giữa máy 
kéo và dàn đào sắn cho 
phù hợp với hàng sắn 
cần thu hoạch.

*Căn chỉnh không đúng 
sẽ làm máy bị quá tải 
hoặc đi lên sắn đã thu 
hoạch

Chọn máy kéo phù hợp

Điều chỉnh các bộ phận trên dàn đào sắn 
phù hợp với chiều rộng của luống sắn.

*Biên độ điều chỉnh là 31 cm.

Cài đặt thông số làm việc.

Thông số luống sắn sau đào.
1. Điều chỉnh thanh nối trên và độ 

sâu làm việc.
2. Máy kéo làm việc bên phải của 

luống sắn chưa được thu hoạch 
vì vậy sẽ không bị đi lên trên phần 
sắn đã thu hoạch rồi.

Sau khi thu 
hoạch lúa bằng 
máy GĐLH rơm 
được thải ra 
ngoài.

Máy kéo không 
đè lên rơm nhờ 
dàn cuộn rơm 
nằm ngang, lấy 
được toàn bộ 
rơm sau khi gặt.

Rơm không bị ướt, không trộn lẫn 
với đất.

Một cuộn rơm chất lượng sẽ 
được tạo ra.

[Sử dụng đúng cách]

Rơm được thu gom, nén lại và buộc 
thành các cuộn hình chữ nhật gọn 
nhẹ và dễ dàng vận chuyển cũng 
như lưu trữ. Việc thu gom rơm sẽ 
rất hữu ích khi được tận dụng làm 
thức ăn gia súc hay tiết kiệm chi phí 
xới đất của vụ sau.

1. Kích thước tiêu chuẩn của cuộn 
rơm. (Rộng × Cao × Dài): 
370×475×1150 mm

2. Quy trình cuộn rơm trong canh 
tác lúa:

300700
1000

(mm)

300

Video Video

Tiết kiệm lao �ộng và chi phí cuộn rơm với dàn cuộn rơm Yanmar.
Các bước của quá trình cuộn rơm: Thu rơm     Cuộn rơm     Ép rơm    
Tạo hình     Buộc rơm      Thải ra ngoài �ều �ược thực hiện �ồng thời.
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Mặt
nạ

Tay nâng
song song

Mã sản phẩm Loại
Trọng lượng

(chưa gồm gàu
xúc (kg)) 

Máy kéo
phù hợp

Y3510FLH-STA
Y3570FLH-STA
Y3510FLH-STS
Y3570FLH-STS
Y3510FLH-LBA
Y3570FLH-LBA
Y3510FLH-LBS
Y3570FLH-LBS

YM351A
YM357A
YM351A
YM357A
YM351A
YM357A
YM351A
YM357A

460

485

Bề rộng
gàu xúc

(mm)

Trọng
lượng gàu

xúc (kg)

Thể tích
gàu xúc

 (m³)

1800

1800

Chiều cao
tối đa

khi nâng
(mm)

2935

3283

Chiều cao
nâng tối đa
khi gàu cân
bằng (mm)

2700

3044

Chiều cao
nâng tối đa
khi gàu trút

(mm)

2055

2174

2442

2558

Độ dài với
tối đa khi
gàu trút

(mm)

630

560

840

760

Độ dài với
tối đa khi
gàu cân

bằng (mm)

2080

1930

2498

2350

186

146

0.49

0.32

186

146

0.49

0.32

Cho nông
nghiệp

Lực nâng
tối đa
(kgf)

900

Cho xây
dựng

Cho nông
nghiệp

Cho xây
dựng

Thông số kỹ thuật

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

YM3
EF725T (sắp ra mắt)

Máy kéo phù hợp

Sử dụng đúng cách

Nông cụ đi kèm
Kẹp kiện hàng

Overall length
Overall width
Weight
Grapple pressure (140kgf)
Bale size
Attached type

(mm)
(mm)

(kg)

(m)

Chiều dài tổng thể
Chiều rộng tổng thể
Trọng lượng
Lực kẹp (140kgf)
Đường kính cuộn hàng
Kiểu lắp đặt

(mm)
(mm)

(kg)

(mm)

1300
930
180

2.7 tấn
   1000 - 1500

Kiểu trượt (Bobcat)

YM3
Máy kéo phù hợp

Tiết kiệm thời gian và giảm chi phí lao động.
Thiết kế gàu xúc mới nông sản không còn tràn ra ngoài.

Dàn xúc lật
Y3510FLH-LB / 3570FLH-LB [Tay nâng dài]
Y3510FLH-ST / 3570FLH-ST [Tiêu chuẩn]

Cây lúa Cây míaCây sắn Cây ngô

Tiết kiệm chi phí vận chuyển nông sản!

2 Cần nâng được thiết kế song song và đồng thời khi nâng hạ!

3 Vận hành dễ dàng với một cần điều khiển duy nhất!

1
Đặc tính nổi bật

Nông sản không lo bị rơi rớt
với bộ cần nâng song song!
Độ dài cần nâng lên đến 2.05 m 
và 2.40 m giúp đưa nông sản 
vào tận bên trong thùng xe.

Công xuất xúc lớn lên đến 0.49 m3

Thể tích Gàu xúc lên tới 0.49 m3

và vành chống tràn được trang 
bị trên gàu xúc giúp vận chuyển 
nhiều nông sản chỉ trong 1 lần.

Ngoài ra còn có gàu xúc loại thể 
tích nhỏ 0.32 m3 để thêm lựa 
chọn cho khách hàng.

Y3510FLH-ST 2050mm
Y3510FLH-LB 2400mm

Nông sản sẽ không bị rơi rớt
ra ngoài khi được vận chuyển.
 Không cần phải điều khiển 
góc nghiêng của gàu xúc 
trong quá trình nâng hạ dàn 
xúc với thiết kế cần nâng 
song song.

Thể tích gàu xúc
0.49m3

Vành chống tràn

Mặt nạ bảo vệ máy kéo.
Đi kèm với dàn xúc 
lật là mặt nạ bảo vệ 
máy kéo được lắp đặt 
phía trước máy để 
đảm bảo sự an toàn 
cho cả máy kéo và xe 
tải khi làm việc.

Vận chuyển sắn Xếp dỡ hàng hóa Thu dọn đồng ruộng

San phẳng ruộng Đào rãnh Vận chuyển nông sản

Lưu kho rơm rạ. Vận chuyển mía Dọn dẹp mặt bằng

Sử dụng cho cả kẹp kiện hàng hình 
tròn và vuông.

1 Gàu xúc 4 tính năng

Mã sản phẩm

Kiểu lắp đặt

Thể tích tối đa
Trọng lượng

(m3)
(kg)

65”
Gàu
trung

78”
Gàu
trung

74”
Gàu
lớn

Châu
Âu/ 

Bobcat

Châu
Âu/ 

Bobcat

Châu
Âu/ 

Bobcat

0.4
200

0.43
237

0.68
324

4 công việc: Xúc nông sản, Vận chuyển 
nông sản, Nâng hạ hàng nặng, San mặt 
bằng. Gàu xúc đáp ứng được đa mục 
đích sử dụng của khách hàng.

Càng nâng hạ pallet

Loại
Kích thước
Trọng lượng vật nâng
Trọng lượng
Kiểu càng nâng
Kiểu lắp đặt

(mm)
(kg)
(kg)

    / A
R 1298 x D 1191 x C 960

1000 - 2500
110

Tiêu chuẩn
Kiểu trượt Bobcat)

Kích thước
Trọng lượng của dàn
Trọng lượng vật thu gom
Số lượng ngón cào
Kiểu lắp đặt

(mm)
(kg)
(kg)

D 1300 x R 800 x C 800
290
350

10 (dưới) / 9 (trên)
Kiểu trượt (Bobcat)

Dễ dàng thảo lắp với máy kéo. 
Càng nâng hạ pallet rất hữu ích khi vận 
chuyển pallet và các thiết bị nặng khác.

Dàn thu gom gốc cây
Với dàn thu gom gốc cây việc vệ sinh 
đồng ruộng như gom gốc cây, cành 
cây, hay những thứ nhỏ vụn khác trên 
đồng ruộng dễ dàng hơn rất nhiều.

Cây đậu

Cuộn rơm
hình chữ nhật

* D: Dài, R: Rộng, C: Cao
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Máy kéo Máy cấy

EF393T 39 mã lực YM351A 51 mã lực EF725T 72 mã lựcYM351A 51 mã lực

YR60D

Mạnh mẽ và hiệu quả.
Cấy với độ chính xác cao
trong mọi điều kiện ruộng.

YR60D / YR70D
6 hàng    7 hàng
Khoảng cách hàng: 30cm          Khoảng cách hàng: 25cm 

Gặt lúa nhanh, gọn và chính xác
với công suất vượt trội
mà vẫn hạn chế thất thoát lúa
tối đa cho người nông dân.

YH700 / YH850
70 mã lực 85 mã lực

YH700G / YH850G

Nhỏ gọn và linh động.
Dễ dàng vận hành
và làm việc hiệu quả.

AP4
4 hàng, khoảng cách hàng: 30cm            

AW70V / AW82V

AP4

Bộ phận tay cấy được thiết kế làm việc với 
một quỹ đạo lấy mạ và đặt xuống đất với 
độ chính xác và ổn định rất cao. Dù máy 
cấy đang di chuyển với tốc độ lớn thì quỹ 
đạo này cũng không đổi.

Máy gặt đập liên hợp

Vận hành một cách uyển chuyển trong điều 
kiện gặt ở tốc độ cao hay trên những cánh 
đồng lún lầy.

Lúa được phân bổ đều bởi cánh tát trung 
gian trước khi đưa vào thùng đập giúp lúa 
được đập đều và kỹ hơn.
Đường kính thùng đập lớn và chiều dài
vượt trội giúp xử lý rơm, đập lúa nhanh,
cho lúa ra bao sạch, hạn chế thất thoát.

Máy gặt vòi xả
YH850G

AW82V

Mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu
YANMAR, nhà phát triển động cơ diesel cỡ nhỏ hàng đầu thế giới với thế hệ động cơ diesel phun dầu trực tiếp,
bền bỉ và mạnh mẽ được tích hợp công nghệ buồng đốt và phun nhiên liệu tiên tiến.

Quay đầu dễ dàng chỉ với
một cần điều khiển

Loại máy kéo EF725T

4TNV98

3319

72 / 2500

70

YM357A

4TNV94L

3054

57 / 2400

YM351A
                                            YANMAR

4TNV88

2190

51 / 2800

50

1580

2480

425

1252 / 1404

1238 / 1320

EF393T

3TNV88

1642

39 / 2800

38

3430

1865

2600

2050

450

1420 - 1530

1440 - 1730

3380

1970

Độc lập

SAE 1 - 3 / 8, 6-Rãnh then

3330

1900

2940

1430

1960

1650

390

1065

1120

Phụ thuộc

Loại

Điều khiển nâng
hạ và lực kéo

Loại

Điều khiển nâng hạ

2250179016801090

Động cơ

Trọng lượng

Hệ thống
chuyển động

Nhà sản xuất

Loại động cơ

Tổng dung tích xy lanh

Công suất

Thùng nhiên liệu

(cc)

(mã lực/(vòng/phút))

(L)

Kích thước

Trích công
suất
(PTO)

Phụ kiện

Chiều dài tổng thể

Chiều rộng tổng thể

Chiều cao tổng thể

Khoảng cách trục bánh xe

Khoảng sáng gầm

Vệt bánh xe

Loại

Kích thước trục

Tốc độ PTO

Tạ đầu (khối lượng tối đa)

Tạ bánh sau (khối lượng tối đa)

Lốp xe

Cấp số

Tốc độ di chuyển

Trước

Sau

Trước

Sau

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(vòng/phút)

(kg)

(kg)

Cụm
thủy lực

Móc 3 điểm

Loại

Sức nâng tối đa (kgf)

(kg)

9.5 - 24

16.9 - 30

8 tiến / 8 lùi

2.9 - 31.82.6 - 29.42.4 - 28.0

8 - 18

13.6 - 26

8 tiến / 8 lùi

540 / 720540 / 740

320 (40kg x 8)

320 (40kg x 4 x 2)

150 (30kg x 5)

140 (20kg x 2 + 25kg x 2 x 2)

24001450

8 - 16

12.4 - 24

8 tiến / 8 lùi

1.9 - 21.1

584 / 836

90 (30kg x 3)

925

(inch)

(inch)

(km/giờ)Tiến

(Không bao gồm 
móc 3 điểm)

(Tại đầu thanh
nối dưới)

Máy gặt vòi xả

Máy gặt đóng bao

YH850-23
Máy gặt hàm cắt rộng 2.3m
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