
Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
102. Caddesi No: 6 Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

TEL +90 332 239 00 89
FAX +90 332 239 05 31

info@harmak.com.tr

www.harmak.com.tr

MS125
SIRA BAĞIMSIZ
MISIR SİLAJ MAKİNASI
ROW INDEPENDENT MAIZE CHOPPER



Büyük Kayacık Mahallesi
Organize Sanayi Bölgesi

102. Caddesi No: 6
Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

info@harmak.com.tr

TEL +90 332 239 00 89
FAX +90 332 239 05 31

harmak.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL

AĞIRLIK YÜKSEKLİK GENİŞLİK
ÇALIŞMA SIRA 

SAYISI
İŞ GENİŞLİĞİ GÜÇ KUYRUK MİLİ DEVRİ

TRAKTÖR ÇALIŞMA 
POZİSİYONLARI

PARÇALAMA 
BOYUTU

İŞ KAPASİTESİ

WEIGHT HEIGHT WIDTH
NUMBER OF 

ROWS
WORK WIDTH POWER PTO SHAFT

TRACTOR WORKING 
POSITION

HALLING SIZE
WORKING 
CAPACITY

MS-125 1350 kg 4,10 m 1,90 m 2 1,25 m 70-100 Hp
1000 rpm

(750 opsiyonel)

ÖN (FRONT)

4-8 mm
40 - 50

ton/saat
(tonne/hour)

YAN (SIDE)

ARKA (BEHIND)

SIRA BAĞIMSIZ MISIR SİLAJ MAKİNASI
ROW INDEPENDENT MAIZE CHOPPER

MS125

• Makine traktöre 3 askı noktasından bağlanarak traktörün yan ve arka konumunda hızlı 
biçim yapabilmektedir. Düşük beygir güçlerinde çalışabilme özelliği ile yakıt tasarrufuna 
da katkı sağlamaktadır.

• Harmak MS-125 Mısır silaj makinesi 125 cm iş kapasitesine sahip, kesici ve besleyici 
tamburlar yardımı ile tek seferde iki sırayı aynı anda biçebilmektedir. Katlanabilir şase 
özelliği ile tarlada sıra yolu açma, ürün ezme ve dönüş manevrası problemi olmadan 
kullanım sağlamaktadır.

• Makine üzerinde yer alan 12 adet güçlendirilmiş ve sertleştirilmiş bıçakları sayesinde 
hızlı ve verimli parçalama sağlamaktadır. Baca kısmında yer alan hidrolik silindir 
sayesinde çok rahat bir şekilde ürünün istenen yöne boşaltılması sağlanmaktadır.

• Harmak MS-125 sıra bağımsız mısır silaj makinesinin içinde yer alan bileme çarkı ile 
bıçaklarınızın hızlı ve düzgün bir şekilde keskinleştirilmesi sağlanmaktadır.

• The machine c an be connected to the tractor at 3 hanging points and can be formed 
quickly in the side and rear position of the tractor. It also contributes to fuel saving with 
its ability to work at low horsepower.

• Harmak MS-125 Corn s ilage machine has a working capacity of 125 cm and can cut 
two rows at the same time with the help of cutter and feeder drums.With its foldable 
chassis feature, it provides use in the field without opening problems, product crushing 
and turning maneuver.

• Thanks to 12 reinforced and hardened blades on the machine, it provides fast and 
efficient shredding. Thanks to the hydraulic cylinder located in the chimney section, it is 
possible to discharge the product in the desired direction very easily.

• Harmak MS 125 is equipped with a grinding wheel inside the stand-alone maize silage 
machine for fast and smooth sharpening of your blades.


