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Daha iyisi için....For better...

Uçtan yaylı ayak dökümden yapılmış olup her iki tarafında saç kanatçıklarla kapatılmıştır. Kanatçıklar arasından gübre ve tohum 
hortumu geçerek toprağa bırakır. Geniş batma açısından dolayı bileşke kuvveti ayağı topraktan çıkmaya zorladığından ekim 
derinliği ek yüklemelerle artırılabilir. Bu özellik diğer ayak tiplerine göre üstünlük gösterir. Tohum yatağı iyi şekilde hazırlanır. 
Diskli ve yaylı çizel ayak tipinde taş kesek gibi engellerle karşılaştığında yukarıya çıkmaya çalışır, ancak balta ayak şaseye 
monteli olduğundan yukarıya çıkma hareketi yapmaz. Aşınan balta değiştirilmelidir.

End spring legs are made of cast and are sealed with plate fins on both sides. Fertilizer and seed pass the hose between flaps 
and lays on the soil. Because resultant force forces the leg to come out of the soil due to wide penetration angle, sowing depth 
can be increased with additional loads. This feature shows superiority over other types of legs. Good seed bed is prepared. Disc 
and spring-type chisel legs when faced with obstacles such as stone clod, tries to get up, but the axe is mounted to the chassis, 
leg movement does not come up. Should be replaced when axe is worn.

MIYA AXE SERİSİ / SERIES
UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI EKİM MİBZERİ
END SPRING AXE LEGGED COMBINED SOWING MACHINE

Ayak Sayısı
Number Of Leg

16 ad. 
pcs

18 ad. 
pcs

20 ad. 
pcs

22 ad. 
pcs

24 ad. 
pcs

28 ad. 
pcs

32 ad. 
pcs

Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

İş Genişliği // Operation Width 2000 mm 2250 mm 2500 mm 2750 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm

Taşıma Genişliği // Handling Width 2235 mm 2485 mm 2735 mm 2985 mm 3135 mm 3735 mm 4235 mm

Taşıma Yüksekliği // Handling Height 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume 260 lt 300 lt 340 lt 360 lt 400 lt 440 lt 465 lt

Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume 240 lt 270 lt 305 lt 340 lt 370 lt 400 lt 425 lt

Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertilizer 520 lt 585 lt 650 lt 715 lt 785 lt 945 lt 1020 lt

Lastik Ebadı // Size Of Tire 500-12 500-12 500-12 600-16 600-16 600-16 600-16

Çalışma Hızı // Operation Speed 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h

Ağırlık // Weight 720 kg 750 kg 770 kg 790 kg 815 kg 1050 kg 1150 kg

Gerekli Güç // Required Power 40-50 hp 50-60 hp 60-70 hp 70-80 hp 80-90 hp 100-110 hp 110-120 hp
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Daha iyisi için....For better...

Yaylı çizel tipi ayaklar 22 mm özel hammeddeden üretilmiş ve form verilerek ekim açısı oluşturulmuş bir ayak tipidir. Yaylı çizel 
ayaklar tıpkı baltalı makinelerdeki gibi makiye 3 sıralı şekilde konumlandırılmıştır. Bu şekilde tarla yüzeyindeki anız parçalarını 
tutmayı engeller. Çizel tipi ayak kullanım açısından seridir ve çoğu toprak koşullarında uyumluluk gösterir. Tohum yatağını geniş 
açması nedeni ile üniform bir ekim sağlanır.

Spring chisel type legs are manufactured from 22 mm special raw material and seeding angle is created by providing a form. 
Spring chisel legs are placed as 3 rows on the machinery similarly to axe machineries. In this way, it prevents to hold stubble 
pieces on surface of the field. Chisel type leg is swift in terms of the use of legs and shows compatibility in most soil conditions. 
Because it opens wide seed bed, a uniform sowing is achieved.

Ayak Sayısı
Number Of Leg

21 ad.
pcs

25 ad.
pcs

29 ad.
pcs

33 ad.
pcs

Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

İş Genişliği // Operation Width 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm

Taşıma Genişliği // Handling Width 2735 mm 3235 mm 3735 mm 4235 mm

Taşıma Yüksekliği // Handling Height 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume 460 lt 550 lt 640 lt 730 lt

Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume 305 lt 370 lt 400 lt 425 lt

Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertilizer 750 lt 950 lt 1150 lt 1350 lt

Lastik Ebadı // Size Of Tire 600-16 600-16 600-16 600-16

Çalışma Hızı // Operation Speed 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h

Ağırlık // Weight 820 kg 970 kg 1150 kg 1260 kg

Gerekli Güç // Required Power 70+ hp 80+ hp 100+ hp 110+ hp

MIYA SERİSİ / SERIES
YAYLI ÇİZEL AYAKLI EKİM MİBZERİ
SPRING CHISEL LEGGED COMBINED SOWING MACHINE



76

Daha iyisi için....For better...

Tek diskli ekici ayaklar tarlada anızın çok olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Toprak işleme şeklinden ve nem durumundan az 
etkilenirler. Diskli ayak tipiyle derine ekim yapılmaz. Ufak tohumların ekilmesinde kullanım alanı sınırlıdır. Ancak yaylı çizel ve 
balta ayak ayaklarla kıyaslandığında bu ayaklarla eşit ekim derinliği elde etmek daha zordur. Bunun nedeni diskler bir engelle 
karşılaştığında üzerinden atlarken yaylı balta ayaklar engeli yana doğru iterler. Bundan dolayı tek diskli ayakların topaçlı,ağır ve 
taşlı topraklarda kullanılması uygun olabilir. Ancak ekim derinliği eşit olmayacaktır.

Single disc sowing legs should be used where there is a lot of stubble in the field. It is less affected by the form of tillage 
and moisture condition. It can’t sow deep with disc leg type. Usage area in sowing small seeds is limited. However, it is more 
difficult to obtain equal sowing depths with these legs when compared to the spring chisel and axe leg. The reason for this is as 
follows; when discs encounter an obstacle and jump over it, the spring axe legs push the obstacle sideways. Therefore, it may 
be appropriate to use single disc feet on lumpy, heavy and rocky soils. However, sowing depth will not be equal.

Ayak Sayısı
Number Of Leg

19 ad.
pcs

23 ad.
pcs

27 ad.
pcs

31 ad.
pcs

39 ad.
pcs

47 ad.
pcs

Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

İş Genişliği // Operation Width 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm

Taşıma Genişliği // Handling Width 2735 mm 3235 mm 3735 mm 4235 mm 5350 mm 6350 mm

Taşıma Yüksekliği // Handling Height 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume 460 lt 550 lt 640 lt 730 lt 910 lt 1090 lt

Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume 305 lt 370 lt 400 lt 425 lt 480 lt 535 lt

Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertilizer 750 lt 950 lt 1150 lt 1350 lt 1750 lt 2150 lt

Lastik Ebadı // Size Of Tire 600-16 600-16 600-16 600-16 10.0-75/13 10.0-75/13

Çalışma Hızı // Operation Speed 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h

Ağırlık // Weight 850 kg 1000 kg 1180 kg 1290 kg 1580 kg 1860 kg

Gerekli Güç // Required Power 70+ hp 80+ hp 100+ hp 110+ hp 130+ hp 160+ hp

MIYADISC SERİSİ / SERIES
ŞANZIMANLI TİP TEK DİSKLİ EKİM MİBZERİ
TRANSMISSION TYPE SINGLE DISC COMBINED SOWING MACHINE
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Daha iyisi için....For better...

Çift diskli ayaklar, arasında belirli açı bulunan iki düz diskten oluşur. Disklerin birbirine değdiği nokta ön tarafta ve çizi tabanının 
biraz yukarısındadır. Arkaya doğru genişleyen diskler arasındaki boşluğa tohum hunisi yerleştirilmiştir. Diskli ayak olmalarına 
karşı, bu ayaklar balta ayak gibi toprağı iki yana iterek çizi açar, fakat. İzi genişliği daha fazladır. Tohumların çoğu aynı derinliğe 
ekilir ve üzerleri kenara itilen nemli topraklarla örtülür. Bu sırtın yüksekliği çizi genişledikçe artar ve sıraya ekilmiş gibi olur. Çift 
diskli ayaklar bu özelliklerinden dolayı her türlü iklim ve toprak koşullarında kullanılabilir.

Double disc legs consist of two flat discs having a certain angle between them. The joint point of disks is located at front side 
and a little over the groove bottom. Seed hopper was placed in the space between discs expanding rearward. Even if these are 
disc legs, they open grooves pushing the soil to the aside same as axe legs. However, groove size is wider. Most of the seeds 
are sowed in the same depth and covered with moist soil pushed aside. Height of this ridge increases as the groove expands 
and becomes as if it is sowed in a row. Double disc legs can be used in all kinds of climate and soil conditions due to these 
properties.

Ayak Sayısı
Number Of Leg

19 ad.
pcs

23 ad.
pcs

27 ad.
pcs

31 ad.
pcs

39 ad.
pcs

47 ad.
pcs

Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

İş Genişliği // Operation Width 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm

Taşıma Genişliği // Handling Width 2735 mm 3235 mm 3735 mm 4235 mm 5350 mm 6350 mm

Taşıma Yüksekliği // Handling Height 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume 460 lt 550 lt 640 lt 730 lt 910 lt 1090 lt

Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume 305 lt 370 lt 400 lt 425 lt 480 lt 535 lt

Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertilizer 750 lt 950 lt 1150 lt 1350 lt 1750 lt 2150 lt

Lastik Ebadı // Size Of Tire 600-16 600-16 600-16 600-16 10.0-75/13 10.0-75/13

Çalışma Hızı // Operation Speed 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h 5-8 km/h

Ağırlık // Weight 1010 kg 1190 kg 1380 kg 1530 kg 2350 kg 2760 kg

Gerekli Güç // Required Power 70+ hp 80+ hp 100+ hp 110+ hp 130+ hp 160+ hp

MIYAWDISC SERİSİ / SERIES
ŞANZIMANLI TİP ÇİFT DİSKLİ EKİM MİBZERİ
TRANSMISSION TYPE DOUBLE DISC COMBINED SOWING MACHINE
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Daha iyisi için....For better...
MIYADISC Light SERİSİ / SERIES
ŞANZIMANLI TİP TEK DİSKLİ EKİM MİBZERİ
TRANSMISSION TYPE SINGLE DISC COMBINED SOWING MACHINE

Tek diskli ekici ayaklar tarlada anızın çok olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Toprak işleme şeklinden ve nem durumundan az 
etkilenirler. Diskli ayak tipiyle derine ekim yapılmaz. Ufak tohumların ekilmesinde kullanım alanı sınırlıdır. Ancak yaylı çizel ve 
balta ayak ayaklarla kıyaslandığında bu ayaklarla eşit ekim derinliği elde etmek daha zordur. Bunun nedeni diskler bir engelle 
karşılaştığında üzerinden atlarken yaylı balta ayaklar engeli yana doğru iterler. Bundan dolayı tek diskli ayakların topaçlı, ağır ve 
taşlı topraklarda kullanılması uygun olabilir. Ayrıca hareket tekerleri arkasında bulunan ekim diskler sayesinde ekim yapabilme 
özelliği vardır, bu sayede tarla sınırlarında rahat ekim konforu sağlar.

Single disc sowing legs should be used where there is a lot of stubble in the field. It is less affected by the form of tillage 
and moisture condition. It can’t sow deep with disc leg type. Usage area in sowing small seeds is limited. However, it is more 
difficult to obtain equal sowing depths with these legs when compared to the spring chisel and axe leg. The reason for this is as 
follows; when discs encounter an obstacle and jump over it, the spring axe legs push the obstacle sideways. Therefore, it may 
be appropriate to use single disc feet on lumpy, heavy and rocky soils. In addition, it has the feature of sowing thanks to the sow 
discs located behind the movement wheels, thus providing comfortable sowing comfort at the field borders.

Ayak Sayısı
Number Of Leg

23 ad.
pcs

31 ad.
pcs

Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance 130 mm 130 mm

İş Genişliği // Operation Width 3000 mm 4000 mm

Taşıma Genişliği // Handling Width 3000 mm 4000 mm

Taşıma Yüksekliği // Handling Height 1500 mm 1500 mm

Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume 550 lt 730 lt

Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume 370 lt 425 lt

Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertilizer 950 lt 1350 lt

Lastik Ebadı // Size Of Tire 600-16 600-16

Çalışma Hızı // Operation Speed 5-8 km/h 5-8 km/h

Ağırlık // Weight 850 kg 1090 kg

Gerekli Güç // Required Power 70+ hp 80+ hp
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Daha iyisi için....For better...

Çift diskli ayaklar, arasında belirli açı bulunan iki düz diskten oluşur. Disklerin birbirine değdiği nokta ön tarafta ve çizi tabanının 
biraz yukarısındadır. Arkaya doğru genişleyen diskler arasındaki boşluğa tohum hunisi yerleştirilmiştir. Diskli ayak olmalarına 
karşı, bu ayaklar balta ayak gibi toprağı iki yana iterek çizi açar, fakat. İzi genişliği daha fazladır. Tohumların çoğu aynı derinliğe 
ekilir ve üzerleri kenara itilen nemli topraklarla örtülür. Bu sırtın yüksekliği çizi genişledikçe artar ve sıraya ekilmiş gibi olur. 
Çift diskli ayaklar bu özelliklerinden dolayı her türlü iklim ve toprak koşullarında kullanılabilir. Ayrıca hareket tekerleri arkasında 
bulunan ekim diskler sayesinde ekim yapabilme özelliği vardır, bu sayede tarla sınırlarında rahat ekim konforu sağlar.

Double disc legs consist of two flat discs having a certain angle between them. The joint point of disks is located at front side 
and a little over the groove bottom. Seed hopper was placed in the space between discs expanding rearward. Even if these are 
disc legs, they open grooves pushing the soil to the aside same as axe legs. However, groove size is wider. Most of the seeds 
are sowed in the same depth and covered with moist soil pushed aside. Height of this ridge increases as the groove expands 
and becomes as if it is sowed in a row. Double disc legs can be used in all kinds of climate and soil conditions due to these 
properties. In addition, it has the feature of sowing thanks to the sow discs located behind the movement wheels, thus providing 
comfortable sowing comfort at the field borders.

Ayak Sayısı
Number Of Leg

23 ad.
pcs

31 ad.
pcs

Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance 130 mm 130 mm

İş Genişliği // Operation Width 3000 mm 4000 mm

Taşıma Genişliği // Handling Width 3000 mm 4000 mm

Taşıma Yüksekliği // Handling Height 1500 mm 1500 mm

Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume 550 lt 730 lt

Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume 370 lt 425 lt

Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertilizer 950 lt 1350 lt

Lastik Ebadı // Size Of Tire 600-16 600-16

Çalışma Hızı // Operation Speed 5-8 km/h 5-8 km/h

Ağırlık // Weight 980 kg 1220 kg

Gerekli Güç // Required Power 70+ hp 80+ hp

MIYAWDISC Light SERİSİ / SERIES
ŞANZIMANLI TİP ÇİFT DİSKLİ EKİM MİBZERİ
TRANSMISSION TYPE DOUBLE DISC COMBINED SOWING MACHINE
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Daha iyisi için....For better...

HMS doğrudan anıza ekim makinası her çeşit hububat tohumları ve gübreyi hassas ve düzgün olarak; işlenmiş, yarı işlenmiş 
veya işlenmemiş topraklarda ekim yapabilen, şanzımanlı çekilir tip ekim makinasıdır. 21 ve 29 sıralı olarak imal edilir.

Ağır toprak şartlarında çalışabilme özelliği sayesinde her büyüklükteki tohumu hassas bir şekilde ekebilir. Ayarları kolay ve 
sağlam olan makine her türlü arazi koşullarında düzgün bir şekilde ekim yapar. Baskı tekerleri sayesinde tohumu sıkıştırma ve 
mükemmel bir şekilde kapatma özelliğine sahiptir. Makine ekim derinliği hidrolik olarak yüksek basınçla uygulanır. Makine çekili 
olması sayesinde traktör güç ihtiyacı çok fazla değildir.

HMS direct stubble no till sowing machine is towed-type sowing machine which can plant seeds of all kinds of grains and all 
kinds of fertilizer precisely and properly on cultivated, semi-cultivated or uncultivated soils. It is manufactured with 21 and 29 
rows.

Thanks to its functionality to work under heavy soil conditions, it can sow seeds in all sizes precisely. The machine which is 
adjusted easily and has a strong structure, sows properly under all kinds of soil and land conditions. Through its pressing wheels, 
it has perfect seed compression and closing functionality. The sowing depth of the machine is hydraulically implemented under 
high-pressure. Thanks to its towed-structure, it does not need much power from your tractor.

MIYAWDISC Stubble SERİSİ / SERIES
ŞANZIMANLI TİP ÇİFT DİSKLİ DİREK ANIZA EKİM MİBZERİ
TRANSMISSION TYPE DOUBLE DISC STUBBLE NO TILL COMBINED SOWING MACHINE

Ayak Sayısı
Number Of Leg

21 ad.
pcs

29 ad.
pcs

Sıra Arası Mesafe // Inter-Row Distance 140 mm 140 mm

İş Genişliği // Operation Width 3000 mm 4000 mm

Taşıma Genişliği // Handling Width 4200 mm 5200 mm

Taşıma Yüksekliği // Handling Height 2000 mm 2000 mm

Tohum Depo Hacmi // Seed Tank Volume 750 lt 900 lt

Gübre Depo Hacmi // Fertilizer Tank Volume 450 lt 580 lt

Gübresiz Depo Hacmi // Tank Volume Without Fertilizer 1250 lt 1600 lt

Lastik Ebadı // Size Of Tire 10.75 / 15.3 10.75 / 15.3

Çalışma Hızı // Operation Speed 5-8 km/h 5-8 km/h

Ağırlık // Weight 3100 kg 4100 kg

Gerekli Güç // Required Power 110+ hp 150+ hp



16




