
YENI NESIL ÇOK BASLI SIVI GÜBRE TABANCASI
New Generation Liquid Fertilization Gun
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 » AKSSİS-Serisi (Sisleme Tabancası) seralarda, meyve bahçelerinde,  
sisleme yaparak gübrelemeye ihtiyaç duyduğunuz her  alanda rahatlıkla 
kullanılabilir.

 » İş gücü ve zamandan tasarruf sağlar.
 » Diğer tabancalarına nazaran iki kat daha etkilidir.
 » Her alanda kullanım kolaylığı sunan dizaynı ile zorlanmadan 

kullanılabilen bir üründür.
 » Bu ürünle yapılan gübrelemede,  partiküller  havada asılı kalarak 

bitkilerin tüm alanına nüfuz eder.
 » 80 mt uzunluğunda bir sera 3-5 dakika gibi bir sürede bu yöntemle 

kolayca gübrelenebilir.  
 » Tabancasının verimli kullanılabilmesi için  50 Bar çalışma basıncı 

uygulanmalı  ve en az   70 Bar   basınca dayanıklı hortum kullanılmalıdır.  
Bu basınç ile 16 mt uzaklığa ve 5-7 mt. genişleğe kadar kolaylıkla 
ulaşılabilir.

 » İş gücü ve çalışma saatinden %40’a kadar ekonomi sağlar ve verimliliği 
iki kat arttırır. 

 » Yaklaşık %50 ilaç tasarrufu sağlar. Normal şartlarda 100 mt. lik bir 
seraya yaklaşık 100 lt. ilaç kullanılırken, bu ürünle verimli kulanımda 
sadece 40 lt. sıvı yeterli gelmektedir. 

 » Her bitki gurubuna uyarlanabilen ürünler mevcuttur. Sıvı gübrelemenin 
yanı sıra, bitki ve fide nemlendirme, soğutma işemlerinde kullanılır.

Basınç 
Pressure
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Rotation Speed

(rpm)
Verim

Efficiency

30Bar 40~110 1~2 5.5m 1950 Kullanılamaz / Unavailable

35Bar 40~100 1~2.1 7.5m 2400 Hafif Etkili / Lightweight

40Bar 35~85 1.2~2.5 10m 4000 Hafif Etkili / Lightweight

45Bar 30~80 1.5~3 16m 5000 İdeal Kullanım / Ideal Use

50Bar 25~75 2~3.4 17m 5450 İdeal Kullanım / Ideal Use

Eski tip verimsiz tabancalarla maaliyeti yüksek gübrelemeye son. 
Tek ihtiyacınız AKSSİS ürünleri. 

Old-style inefficient pistols are over. All you need is AKSSIS products.

AKSSİS-E SERİSİ
AKSSIS - E SERIES

AKSSİS-D SERİSİ

AKSSİS UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ:    AKSSIS APPLICATION AREAS AND FEATURES:
 » AKSSIS-Series  liquid fertilization gun can be used in greenhouses, 

orchards, in all areas where you need to fertilization by fogging.
 » This product saves labor force and working hours.
 » It is twice as effective compared to other  guns.
 » It is a product that can be used without difficulty with its design which 

provides ease of use in every area.
 » When fertilization with this product, the liquid particles are suspended in 

the air and penetrate the entire area of the plants.
 » This method can be easily apply to 80 m length of a greenhouse in a 

period of 3-5 minutes.
 » In order to use this gun efficiently 50 Bar working pressure should be 

applied and at least 70 Bar pressure hose should be used. With this 
pressure 16 mt distance and 5-7 mt. spraying can be carried out easily.

 » It provides economy up to 40% from workforce and working hours and 
increases productivity by two times.

 » It provides 50% liquid saving .  Under normal conditions, a 100-meter 
greenhouse is used with approximately 100 liters of liquid, while only 40 
liters of medication is sufficient for this product.

 » Products that can be adapted to each group of plants are available. It 
is used in greenhouse, animal farms,  plant and seedling humidification 
and cooling processes.

AKSSIS - D SERIES


