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Güvenilirlik,
Sağlamlık, Teknoloji

Reliability, Robustness, Technology…



Who are we

Nitelikli ve müşteri odaklı
bir ekiple çalışıyoruz
We work with qualified and
customer-oriented team 



ÖN YÜKLEYİCİ

en iyi konfor
ve uyumluluk

guarantee the best comfort
and adaptability

15 - 130 BG
güç aralığındaki
traktörler için

for 15 - 130 HP tractors



Tek joystik kolu ile bütün
hareketler çok kolay
easy control all functions of
the front loader with joystick

Traktör özelliklerine uygun
hidrolik sistem
Kendinden dengeleme sistemi
Hızlı sök-tak sistemli

Hydraulic system conforming to
tractor specifications 
Self-levelling system 
Implement quick release system 
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Traktör şase
bağlantıları ön akstan arka
aksa kadar devamlı olarak desteklenir

Traktöre optimum hizalama ile üstün
yükleme performansı..

Her marka,
model traktörlere özel

ÜSTÜN TASARIM

Anti-Şok tüpleri ile
rahatlığı ve güveni hissedin

Fitting brackets supporting loader
from tractor front end to rear
axle shafts 

Outstanding loading performance
by optimum alignment to
the tractor.



15 - 100 BG
güç aralığındaki
traktörler için

for 15 - 100 HP tractors
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Dar Alanlarda çalışma imkanı
sağlayan makinalarımız ile işleriniz daha kolay

Joystick kumanda
kolu ile tüm
hareketler
daha kolay

Birbirinden bağımsız çalışan hidrolik
sabitleme ayakları sayesinde

eğimli arazide de yüksek performans 
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Güçlü
Bağlantı
Noktaları
Kolay
Montaj

Kolay erişilebilir ve ayarlanabilir koltuk.

Ergonomik tasarımı ve mükemmel görme imkânı veren konumu,

işi daha güvenli ve konforlu hale getirir!

Reliability, Robustness, Technology…

Güvenilirlik,
Sağlamlık, Teknoloji

Easily accessible and adjustable seat. Its ergonomic design and its 

position to allow for excellent  visibility make the work  safer and comfortable!



Kümes temizliği
işleriniz artık

KOLAY ve HIZLI
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ATAŞMANLAR

IMPLEMENTS

MULTIPURPOSE  BUCKET

BALE FORK
PALLET FORK

Designed to allow the easy and quick change of implements 

PALET ÇATALI

LOG GRAB
TOMRUK TUTUCU

GRAB FOR WRAPPED BALES 

SİLAJ TUTUCU

BALYA ŞİŞİ
ÇOK AMAÇLI KOVA

İhtiyacınıza göre ataşmanlar
ÜRETİYORUZ!

BEET BUCKET

PANCAR
KOVASIBütün ataşmanlarınızı

hızlı ve kolay
değiştirme
sistemi



Bir KUZEYTEK sahibi olarak, yalnızca ekipmanlara 
sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda önde gelen 
güvenilirlik seviyesine sahip olursunuz. Satın aldığınız 
taahhüdümüzü sonlandırmaz, sadece başlangıçtır.

Verimlilik için KUZEYTEKKOM
PAK
T

TAK
IM

COM
PAC
T

Traktörünüzü iş makinasına
ÇEVİRİN!

KUZEYTEK MAKİNA Olarak

Always close to you...
Herzaman yanınızdayız…

Kamu ve özel kuruluşlardaki;

işlerinizde uzman
yardımcınız

YÜKLEME / BOŞALTMA

TEMİZLEME / KÜREME

KANAL AÇMA / ÇUKUR AÇMA

KAZMA

TESVİYE

TAŞIMA



  KUZEYTEK olarak hayata geçirmeyi düşündüğünüz makinelerin hesap ve tasarımını yapmaya devam 
ediyoruz. Mevcut kullandığınız makinelerin eksiklikleri veya eklemek istediğiniz ekstra özellikleri, biz sizin için 
tasarlıyoruz.
  KUZEYTEK firması denizcilik, gemi inşaatı, endüstriyel tesisler, iş makineleri, inşaat makineleri, ormancılık 
makineleri, tarım ve hayvancılık makineleri konularında siz değerli müşterilerimizin hizmetinizdedir.
  KUZEYTEK denizcilik ve makine sektöründe hidrolik ve pnomatik çözümleri ile uzman bir firmadır.
Doğru hesap her zaman kazandırır.



Tel&Fax: +90 380 790 11 05
İnfo@kuzeytek.com.tr

www.kuzeytek.com.tr
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