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Bakımlı Tarla, Bol Mahsül...

 %70 ÇATAK ve %50 DEVLET HİBE DESTEK 

İMKANI İLE ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ve BAYİLERİMİZDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ



 ÖNAL TARIM; Tarım makinelari imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Firmamız;�
Üretimde kusursuz hizmet akışını sağlamak için yenilikleri sürekli takip ederek 
uygulamaya koymakta, sizlerden aldığı güçle yine sizlere yeni tasarımları ile alternatif 
ürün çeşitleri sunabilmek için üretimini kararlılık ve yeniliklerle sürdürmektedir.

Ülkemizdeki tarımsal makine ve ziraat aletlerinin önemli üreticisi konumunda olan 
firmamız; tarım makine imalat halkasına son olarak taş toplama makinaları silaj 
paketleme katı gübre dağıtma  yem karma ve tarım römorklarını  eklemiştir. 

Geçmişten bugüne biriktirdiği deneyimle günümüz teknolojisini harmanlayan "ÖNAL 
TARIM" ülkemizin yanında diğer ülkelere de tarım makinelerimizin ulaşmasını 
sağlamıştır.

Misyonumuz; 
Tarım makineleri imalat sektöründe sürekli gelişim felsefesine dayalı olarak, 
müşterilerimizin isteklerine tam olarak cevap verebilmek, müşteri isteklerini ve yasal 
şartları dikkate alarak; hatasız ve kaliteli ürünler üretmek, tam zamanında teslimatını 
gerçekleştirmek ve satış sonrasında da müşterimizin yanında olmak. 

Vizyonumuz; 
Müşteri isteklerine uygun olarak, otomasyona dayalı modern tesislerde ürettiği 
yüksek kaliteli ürünleri ile, ulusal ve uluslararası pazarlarda etkili olarak faaliyet 
gösteren, sektöründe saygın ve lider bir firma olmak.

Biz; 
imalatını ve satışını yaptığımız tüm ürünlerimize güveniyor, her türlü memnuniyet ve 
şikayetlerinizi bir armağan olarak kabul ediyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güler 
yüzlü hizmet anlayışı ile sektördeki imalatına devam eden firmamız, sizleri de 
müşterilerimizin arasında görmek arzusunda olduğumuzu belirtiyor, Saygılar 
sunuyoruz.
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 ÖNAL TARIM shows activity in Agricultural machines production industry.

Our company;
Follows the innovations in order to provide excellent service flow in production and puts 
such innovations into force and continues production with consistency and innovations 
in order to offer alternative product range with new designs to you together with the 
power taken from you.

Our company, being a most important producer of agricultural machines and tools in 
our country, has lastly added stone pickers, silage packaging solid fertilizer feed mixing 
and agricultural trailers in its agricultural machine production chain.

Besides our country, “ÖNAL TARIM” has provided to attain our agricultural machines 
to other countries by combining its experiences from past to present and modern-day 
technology.

Our Mission is;
To meet the demands of our customers completely depending on continuous 
development philosophy in agricultural machines production industry and to produce 
excellent and qualified product by considering the customer demands and legal 
conditions, to perform their on-time deliveries and to support our customers after the 
sales.

Our Vision is;
To be a leading and reputable company in its industry as showing activity in national 
and international markets with its high-quality products that are produced at 
automation-based modern plants according to the customer demands.

We;
Rely on all our products that are have produced and sold and accept all your satisfaction 
and complaints as a gift. Our company, continuing its production activities in the 
industry with customer satisfaction and gracious service understanding, specify that 
we wish to see you amongst our customers and pay our respects to you.

HAKKIMIZDA ABOUT US
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        TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ  •  A-140

ÖNAL TARIM Taş Toplama Makinesi ile tarlanızdaki 
taşları kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
tarlanızda 30 cm derinlikteki ve yüzeydeki taşları toplamak için 
özel olarak üretilmiş bir makinedir. Bu makine aynı zamanda 
endüstriyel alanlardaki yapılanmalardaki sitelerdeki taşları 
toplamak ve plaj kumlarının temizliğinde de kullanılabilir.

2 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 140 cm iş 
genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. 
Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır. 

Hidrolik boşaltma sistemi sayesinde taşları römork, kamyon 
veya tarlanın köşesine boşaltabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
sağlam yapısı ve yüksek kaliteli malzemeyle yapıldığı için uzun 
yıllar sizlere hizmet edecektir.

        STONE PICKER  •   A-140

You can pick up the stones in your farm by ÖNAL TARIM 
Stone Picker. Stone Picker is a specially produced machine in 
order to pick up the stones at 30 cm depth and on the surface in 
your farm. At the same time this machine can also be used to 
pick up the stones in the sites in industrial area settlements 
and to clean the beach sands.

Stone Picker, with its 2 tones storing capacity, easily picks up 
the stones with a size between 3 cm and 35 cm with a working 
width of 140 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again 
mixed in the soil via the sieve. 

By courtesy of hydraulic draining system; you can purge the 
stones at the corners of the trailer, truck or the farm.
Stone picker will give service for many years with its durable 
structure and high-quality materials.

TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ
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       TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ  •  A-165

ÖNAL TARIM Taş Toplama Makinesi ile tarlanızdaki 
taşları kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
tarlanızda 30 cm derinlikteki ve yüzeydeki taşları toplamak için 
özel olarak üretilmiş bir makinedir. Bu makine aynı zamanda 
endüstriyel alanlardaki yapılanmalardaki sitelerdeki taşları 
toplamak ve plaj kumlarının temizliğinde de kullanılabilir.

3 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 165 cm iş 
genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. 
Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır. 

Hidrolik boşaltma sistemi sayesinde taşları römork, kamyon 
veya tarlanın köşesine boşaltabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
sağlam yapısı ve yüksek kaliteli malzemeyle yapıldığı için uzun 
yıllar sizlere hizmet edecektir.

        STONE PICKER  •   A-165

You can pick up the stones in your farm by ÖNAL TARIM 
Stone Picker. Stone Picker is a specially produced machine in 
order to pick up the stones at 30 cm depth and on the surface in 
your farm. At the same time this machine can also be used to 
pick up the stones in the sites in industrial area settlements 
and to clean the beach sands.

Stone Picker, with its 3 tones storing capacity, easily picks up 
the stones with a size between 3 cm and 35 cm with a working 
width of 165 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again 
mixed in the soil via the sieve. 

By courtesy of hydraulic draining system; you can purge the 
stones at the corners of the trailer, truck or the farm.
Stone picker will give service for many years with its durable 
structure and high-quality materials.
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       TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ  •  A-175

ÖNAL TARIM Taş Toplama Makinesi ile tarlanızdaki 
taşları kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
tarlanızda 30 cm derinlikteki ve yüzeydeki taşları toplamak için 
özel olarak üretilmiş bir makinedir. Bu makine aynı zamanda 
endüstriyel alanlardaki yapılanmalardaki sitelerdeki taşları 
toplamak ve plaj kumlarının temizliğinde de kullanılabilir.

5 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 175 cm iş 
genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. 
Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır. 

Hidrolik boşaltma sistemi sayesinde taşları römork, kamyon 
veya tarlanın köşesine boşaltabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
sağlam yapısı ve yüksek kaliteli malzemeyle yapıldığı için uzun 
yıllar sizlere hizmet edecektir.

          STONE PICKER  •   A-175

You can pick up the stones in your farm by ÖNAL TARIM 
Stone Picker. Stone Picker is a specially produced machine in 
order to pick up the stones at 30 cm depth and on the surface in 
your farm. At the same time this machine can also be used to 
pick up the stones in the sites in industrial area settlements 
and to clean the beach sands.

Stone Picker, with its 5 tones storing capacity, easily picks up 
the stones with a size between 3 cm and 35 cm with a working 
width of 175 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again 
mixed in the soil via the sieve. 

By courtesy of hydraulic draining system; you can purge the 
stones at the corners of the trailer, truck or the farm.
Stone picker will give service for many years with its durable 
structure and high-quality materials.
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       TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ  •  A-200

ÖNAL TARIM Taş Toplama Makinesi ile tarlanızdaki 
taşları kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
tarlanızda 30 cm derinlikteki ve yüzeydeki taşları toplamak için 
özel olarak üretilmiş bir makinedir. Bu makine aynı zamanda 
endüstriyel alanlardaki yapılanmalardaki sitelerdeki taşları 
toplamak ve plaj kumlarının temizliğinde de kullanılabilir.

5 ton depo kapasitesi ile Taş Toplama makinesi 200 cm iş 
genişliğinde, 3 cm ile 35 cm büyüklükteki taşları kolayca toplar. 
Toprak ve 3 cm 'den küçük taşlar elekten tekrar toprağa karışır. 

Hidrolik boşaltma sistemi sayesinde taşları römork, kamyon 
veya tarlanın köşesine boşaltabilirsiniz. Taş Toplama Makinesi 
sağlam yapısı ve yüksek kaliteli malzemeyle yapıldığı için uzun 
yıllar sizlere hizmet edecektir.

        STONE PICKER  •   A-200

You can pick up the stones in your farm by ÖNAL TARIM 
Stone Picker. Stone Picker is a specially produced machine in 
order to pick up the stones at 30 cm depth and on the surface in 
your farm. At the same time this machine can also be used to 
pick up the stones in the sites in industrial area settlements 
and to clean the beach sands.

Stone Picker, with its 5 tones storing capacity, easily picks up 
the stones with a size between 3 cm and 35 cm with a working 
width of 200 cm. soil and the stones smaller than 3 cm again 
mixed in the soil via the sieve. 

By courtesy of hydraulic draining system; you can purge the 
stones at the corners of the trailer, truck or the farm.
Stone picker will give service for many years with its durable 
structure and high-quality materials.
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A-200 TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ  |  A-200 STONE PICKER  |  A-200 
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                                                          SILAJ PAKETLEME MAKİNESİ

ÖNAL TARIM Sılaj Paketleme Makinesi Mısır Silajı, 
Pancar Küsbesi, Haşbaylanmış Yonca  Ve Meyve Posası 
vb. Ürünleri  rahatl ıkla paketleyebilmeniz için 
tasarlanmıştır.

Ürünü Taze Tutar ve 0 (Sıfır) Fire İle Ekonomiye %20 İla 
%35 Arasında Katkı Sağlar. Presleme, File Sarma ve 
Streç Naylonu İle Paketlenen Ürün, 14 İle 18 Ay Arası, 
Ürüne Göre, Taze Olarak Kalabilmektedir. Böylelikle 
açıkta muhafaza edilen ürünlere göre daha fazla kar edilir 
ve ürün taze olarak kullanmaya elverişli hale gelir.

Makinemizin Her Türlü Yedek Parçası Bulunmaktadır. 
Servisimiz 24 saat hizmet vermektedir.

               SILAGE PACKAGING MACHINE

ÖNAL TARIM Silage Packaging Machine is 
designed to easily package the products such as corn 
silage, beet pulp, bale trefoil and fruit pulp etc.

It keeps the product fresh and makes a contribution in 
economy between 20% and 35% with 0 (zero) wastage. 
The product that is packaged by pressing, net wrapping 
and stretch nylon, can stay fresh between 14 and 18 
months according to the type of the product. Thus more 
profit is gained with regard to the products that are kept 
open and the product is made eligible for being used as 
fresh.

The spare parts of our machine are present. Our service 
gives 24-hour support.

1000 - 500 - 250 - 100

11
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SILAJ PAKETLEME MAKİNESİ  |  SILAGE PACKAGING MACHINE  |   
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

5300

2200

2500

8000 + 1550

17000

8000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 15 TON ÇİFT DİNGİL YÜK TAŞIMA     
         RÖMORKU

ÖNAL TARIM 15 ton çift dingil yük taşıma römorku 
iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana 
tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda 
temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 

15 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak 
değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebi-
lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler kullanılmış olup 
sağlam ve kullanışlı bir yapıya sahiptir.

 15 TONES  TWO-AXLE  LOAD 
CARRYING TRAILER

ÖNAL TARIM 15 tones two-axle load carrying 
trailer has two axles and consists of two extras. It helps 
you to carry clean water at a sufcient quantity with you 
via its surface-attached water depot.

You can load your materials at various sizes by removing 
the extras of our 15 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it has a 
durable and practical structure.

13

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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15 TON ÇİFT DİNGİL TAŞIMA RÖMORKU  |  15 TONES TWO-AXLE LOAD CARRYING TRAILER  |   
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

4500

2200

2400

7000 + 1500

14000

7000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 12 TON ÇİFT DİNGİL YÜK TAŞIMA    
        RÖMORKU

ÖNAL TARIM 12 ton çift dingil yük taşıma römorku 
iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana 
tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda 
temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 

12 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak 
değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebi-
lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler kullanılmış olup 
sağlam ve kullanışlı bir yapıya sahiptir.

 12 TONES TWO-AXLE LOAD   
         CARRYING TRAILER

ÖNAL TARIM 12 tones two-axle load carrying 
trailer has two axles and consists of two extras. It helps 
you to carry clean water at a sufcient quantity with you 
via its surface-attached water depot.

You can load your materials at various sizes by removing 
the extras of our 12 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it has a 
durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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12 TON ÇİFT DİNGİL TAŞIMA RÖMORKU  |  12 TONES TWO-AXLE LOAD CARRYING TRAILER  |   
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

4300

2200

2300

6000 + 1500

12000

6000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 10 TON ÇİFT DİNGİL YÜK  
         TAŞIMA RÖMORKU

ÖNAL TARIM 10 ton çift dingil yük taşıma römorku 
iki dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana 
tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda 
temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 

10 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak 
değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebi-
lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler kullanılmış olup 
sağlam ve kullanışlı bir yapıya sahiptir.

 10 TONES TWO-AXLE LOAD   
         CARRYING TRAILER

ÖNAL TARIM 10 tones two-axle load carrying 
trailer has two axles and consists of two extras. It helps 
you to carry clean water at a sufcient quantity with you 
via its surface-attached water depot.

You can load your materials at various sizes by removing 
the extras of our 10 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it has a 
durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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10 TON ÇİFT DİNGİL TAŞIMA RÖMORKU  |  10 TONES TWO-AXLE LOAD CARRYING TRAILER  |   
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

4300

2200

2300

5000 + 1500

10000

5000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 8 TON ÇİFT DİNGİL YÜK TAŞIMA  
         RÖMORKU

ÖNAL TARIM 8 ton çift dingil yük taşıma römorku iki 
dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana 
tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda 
temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 

8 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak 
değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebi-
lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler kullanılmış olup 
sağlam ve kullanışlı bir yapıya sahiptir.

 8 TONES TWO-AXLE LOAD 
         CARRYING TRAILER

ÖNAL TARIM 8 tones two-axle load carrying trailer 
has two axles and consists of two extras. It helps you to 
carry clean water at a sufcient quantity with you via its 
surface-attached water depot.

You can load your materials at various sizes by removing 
the extras of our 8 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it has a 
durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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8 TON ÇİFT DİNGİL TAŞIMA RÖMORKU  |  8 TONES TWO-AXLE LOAD CARRYING TRAILER  |   
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

4300

2000

2200

4000 + 1450

7800

4000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

  6 TON ÇİFT DİNGİL YÜK TAŞIMA
         RÖMORKU

ÖNAL TARIM 6 ton çift dingil yük taşıma römorku iki 
dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana 
tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda 
temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 

6 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak 
değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebi-
lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler kullanılmış olup 
sağlam ve kullanışlı bir yapıya sahiptir.

 6 TONES TWO-AXLE LOAD    
         CARRYING TRAILER

ÖNAL TARIM 6 tones two-axle load carrying trailer 
has two axles and consists of two extras. It helps you to 
carry clean water at a sufcient quantity with you via its 
surface-attached water depot.

You can load your materials at various sizes by removing 
the extras of our 6 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it has a 
durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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6 TON ÇİFT DİNGİL TAŞIMA RÖMORKU  |  6 TONES TWO-AXLE LOAD CARRYING TRAILER  |   
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

4000

2000

1750

3000 + 1450

5500

3000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 4 TON ÇİFT DİNGİL YÜK TAŞIMA
         RÖMORKU

ÖNAL TARIM 4 ton çift dingil yük taşıma römorku iki 
dingilli olup çift ilaveden oluşmaktadır. Tabana 
tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç duyacağınız miktarda 
temiz suyu yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 

4 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini çıkararak 
değişik ebatlardaki malzemeleri rahatlıkla yükleyebi-
lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler kullanılmış olup 
sağlam ve kullanışlı bir yapıya sahiptir.

 4 TONES TWO-AXLE LOAD 
        CARRYING TRAILER

ÖNAL TARIM 4 tones two-axle load carrying trailer 
has two axles and consists of two extras. It helps you to 
carry clean water at a sufcient quantity with you via its 
surface-attached water depot.

You can load your materials at various sizes by removing 
the extras of our 4 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it has a 
durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

3000

1850

1500

4000 + 1450

5000

4000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 3.5 TON TEK DİNGİL YÜK TAŞIMA         
         RÖMORKU

ÖNAL TARIM 3.5 ton tek dingil yük taşıma 
römorku tek dingi l l i  olup tek i laveden 
oluşmaktadır. Tabana tutturulmuş su deposuyla 
ihtiyaç duyacağınız miktarda temiz suyu 
yanınızda taşımanıza yardımcı olur. 

3.5 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini 
çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri 
rahatlıkla yükleyebi-lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler 
kullanılmış olup sağlam ve kullanışlı bir yapıya 
sahiptir.
         3,5 TONES SINGLE-AXLE LOAD    
         CARRYING TRAILER
 
ÖNAL TARIM 3,5 tones single-axle load carrying 
trailer has a single axle and consists of one extra. 
It helps you to carry clean water at a sufcient 
quantity with you via its surface-attached water 
depot.

You can load your materials at various sizes by 
removing the extra of our 3,5 tones capacity 
trailer.

First class materials are used in our trailer and it 
has a durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

3200

2000

1700

4000 + 1450

6800

4000

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 5 TON TEK DİNGİL YÜK TAŞIMA  
         RÖMORKU

ÖNAL TARIM 5 ton tek dingil yük taşıma römorku 
tek dingilli olup tek ilaveden oluşmaktadır. 
Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç 
duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda 
taşımanıza yardımcı olur. 

5 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini 
çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri 
rahatlıkla yükleyebi-lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler 
kullanılmış olup sağlam ve kullanışlı bir yapıya 
sahiptir.
        5 TONES SINGLE-AXLE LOAD CARRYING   
        TRAILER

ÖNAL TARIM 5 tones single-axle load carrying 
trailer has a single axle and consists of one extra. 
It helps you to carry clean water at a sufcient 
quantity with you via its surface-attached water 
depot.

You can load your materials at various sizes by 
removing the extra of our 5 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it 
has a durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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Azam� Uzunluk

Azam� Gen�şl�k

Azam� Yüksekl�k

D�ng�l Kapas�tes�

Azam� Yük Ağırlık

D�ng�l Kapas�tes�

3500

2100

2100

5500 + 1450

7500

5500

mm

mm

mm

mm

Kg.

Kg.

 6 TON TEK DİNGİL YÜK TAŞIMA     
         RÖMORKU

ÖNAL TARIM 6 ton tek dingil yük taşıma römorku 
tek dingilli olup tek ilaveden oluşmaktadır. 
Tabana tutturulmuş su deposuyla ihtiyaç 
duyacağınız miktarda temiz suyu yanınızda 
taşımanıza yardımcı olur. 

6 ton kapasiteli römorkumuzun ilavelerini 
çıkararak değişik ebatlardaki malzemeleri 
rahatlıkla yükleyebi-lirsiniz. 

Römorkumuzda birinci sınıf malzemeler 
kullanılmış olup sağlam ve kullanışlı bir yapıya 
sahiptir. 

          6 TONES SINGLE-AXLE LOAD    
          CARRYING TRAILER
ÖNAL TARIM 6 tones single-axle load carrying 
trailer has a single axle and consists of one extra. 
It helps you to carry clean water at a sufcient 
quantity with you via its surface-attached water 
depot.

You can load your materials at various sizes by 
removing the extra of our 6 tones capacity trailer.

First class materials are used in our trailer and it 
has a durable and practical structure.

Maximum Length

Maximum Width

Maximum Height

Axle Capacity

Maximum Load Weight

Axle Capacity
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         MİBZER TAŞIMA ARABASI

ÖNAL TARIM 18'li - 20'li - 22'li - 
24'lü hububat ekim mibzerlerini 
araziye  güvenle taşımak için 
kullanılır.

E n g e l l i  a r a z i  y o l l a r ı n d a 
mibzerlerinize zarar vermeden 
rahatlıkla ekim alanlarına taşıma 
işlerinde kullanabilirsiniz.

   SEED DRILL CARRYING 
TROLLEY

It is used to carry ÖNAL TARIM 18-
20-22-24 grain seeding drills to the 
farm safely.

You can use this machine in rugged 
terrains in order to easily carry your 
seed drills to the seeding lands.
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         HUBUBAT HELEZONU

ÖNAL TARIM Hububat Yükleme Helezonları 
çeşitli çap ve boylarda genel olarak seyyar 
helezonlar olarak üretilmektedir. Hububat vb. toz 
veya taneli her türlü maddeleri bir yerden bir yere 
nakletmeye, kamyon veya römork yüklemeye ve 
boşaltmaya yarayan, işçilikten ve zamandan 
tasarruf sağlayan kullanımı kolay makinalardır.

Her türlü hububat, yem, küspe, kum, alçı, 
çimento ve tavuk gübresinin taşınmasında 
kullanılmaktadır.
• 140  • 165  • 191  • 220  • 270
çaplarında ve isteğe bağlı olarak istenilen 
ebatlarda da ve uzunlukta üretilebilmektedir. 
Elektrikli 380 V Trafaze ve 220 V Monofaze Dizel 
Motorlu ve Şaftlı elektrikli olarak üretilmektedir.  
Boy ve genişliğe göre motor güçleri değişir.

         HELIX

ÖNAL TARIM Grain Loading Helices are generally 
produced as mobile helices at various sizes and 
lengths. These are easy-to-use machines to 
transport all kinds of granular or powder 
materials such as grains etc. and to load and 
unload the trucks and trailers by saving labor and 
time.

It is used to carry all kinds of grains, feed, pulp, 
sand, plaster, cement and poultry manure. It is 
produced at 
• 140  • 165  • 191  • 220  • 270
diameters and requested lengths and sizes. It is 
produced as electrical 380 V Triphasic and 220 V 
Monophasic Diesel-Motorized and shaft-
electrically driven. Motor powers vary according 
to the length and width.
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       YÜKLEME BANDI (KONVEYÖR)

ÖNAL TARIM Konveyör yükleme Bantları 
genel olarak 8 metre ile 10 metre  arası ve 
lastik bant genişliği   65 cm. olarak 
üretilmektedir.

Konveyör yükleme bantları ileri ve geri 
çalışabilir özellikte imal edilmektedir. Bantın 
yukarı kaldırma ve aşağı indirme sistemi 
manueldir.

Konveyör bantlar istenildiği takdirde 380 V 
(Trefaze) veya 220 Volt (monofaze) elektrik 
motorlu olarak imalatı yapılabilmektedir.

   LOADING BAND LOADING BAND 
(CONVEYOR)

ÖNAL TARIM Conveyor loading bands are 
generally produced between 8 meters and 
10 meters with a rubber band width of 65 
cm.

Conveyor loading bands are produced 
especially to work back and forth. Lifting and 
lowering system of the band is manual.

Conveyor bands can be produced with 380 
V (Triphase) or 220 Volts (monophase) 
electrical motors upon request. 
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       MİNİ YEM KARMA MAKİNESİ

ÖNAL TARIM Mini yem karma makinesi 
Arpa, buğday, ğ, yulaf, kepek vb. gibi 
mahsullerin kırıldıktan sonra karıştırılmasını 
sağlayarak %100 homojen bir karışım 
sağlar. Tekerlekleri sayesinde istenilen yere 
kolayca taşınır.

220  Volt  Ev Elektriği ile Çalışabilen Mini 
Yem Karma Makinesi ile iş gücü ve 
zamandan tasarruf sağlarsınız.

       MINI MIXER FEEDER

ÖNAL TARIM Mini mixer feeder provides to 
mix the products such as barley, wheat, tare, 
oat, bran etc. after being crushed and 
provides a 100% homogenous mixture. It 
can be easily carried to the requested 
location by means of its wheels.

You provide savings from labor force and 
time by Mini Mixer Feeder that can work 
with 220 Volts domestic electricity. 
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       BALYA YÜKLEME MAKİNESİ

ÖNAL TARIM Balya Yükleme Makinesi balya 
makineleri tarafından hazırlanarak tarlaya 
bırakılan balyaların tarladan toplanarak 
römorka veya kamyon, tır vb. araçlara 
yüklenme işlemini gerçekleştirmek üzere 
tasarlanmış bir makinedir. İşçilikten ve 
zamandan tasarruf sağlar. 

Balya Yükleme Makines i  430 cm. 
yüksekliğe kadar balya istif etmeye 
imkanına sahiptir. Bu özellik sayesinde 
balyaları kat kat dizebileceksiniz. Makine 
üzerinde bulunan yönlendirme tertibatı 
vasıtasıyla yönü ve konumu ne olursa olsun 
iki ve üç ipli bütün balyaları kendiliğinden 
alabilmektedir. 

       BALE LOADING MACHINE

ÖNAL TARIM Bale Loading Machine is a 
machine that is designed to perform the 
loading of the bales that are prepared by the 
baling machines and left at the farm, in 
vehicles such as trailer, truck, tractor-trailer 
etc.. It provides savings from labor work and 
time. 

Bale loading machine has the possibility to 
stack the bales up to 430 cm.  Thanks to 
this feature; you will line up the bales in 
layers. By the guiding equipment on the 
machine, it can load two and three-corded 
bales automatically regardless of their 
location and direction.
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       KATI GÜBRE SERPME MAKİNESİ

ÖNAL TARIM Katı gübre serpme makinesi 
suyu giderilmiş gübrenin zirai üretimde 
kullanılabilmesi için dizayn edilmiş bir 
makinedir. Modeline Göre yatay veya dikey 
dağıtıcı sistemi ile gübrenin parçalanmasını 
ve toprak üzerine eşit miktarda dağıtılmasını 
sağlamaktadır. 

Ayrıca birim metrekareye atılacak olan gübre 
miktarını da ayarlamak mümkündür. İsteğe 
bağlı olarak taban sacının paslanmaz 
çelikten de yapılması mümkündür. 3 
metreküpten 15 metreküpe kadar istenilen 
kapasitelerde imalatı yapılabilmektedir.

     SOLID FERTILIZER BROADCASTING 
MACHINE

ÖNAL TARIM Solid Fertilizer broadcasting 
machine is such a machine that is designed 
to use dewatered fertilizer in agricultural 
production. According to its model; it 
provides to crush the fertilizer and broadcast 
it on the soil at equal quantities by its 
horizontal or vertical broadcasting system. 

Also it is possible to adjust the fertilizer 
quantity to be spread at a unit square meter. 
Upon request, it is possible to produce the 
bottom plate from stainless steel. Its 
production can be done at requested 
capacities from 3 cubic meters to 15 cubic  
meters.
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3   m³
5   m³
10 m³
15 m³
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