Kuş Kaçırıcı Bom
Bird Scare LP Gas Cannon
Traktör Kompresörü
Tractor PTO Air Compressor

www.deger.com.tr

1974 yılında torna tesviye atölyesi olarak temelleri atılan firmamız 1978 yılına kadar torna işleri ile beraber
60 tonluk hidrolik pres imalatı da gerçekleştirdi.
1978 yılında Traktör kuyruk milinden çalışan çift silindirli hava kompresörü imal etmeye başlayan firmamız
1995 yılında Kuş ve Yabani Hayvan Kaçırıcı Bom ve 1998 yılında Traktör Koltukları imalatıyla ürün yelpazesini
genişletti.
Aynı yıl içerisinde yatırım kararı alan ve 1999 yılında başladığı yatırımını 2002 de tamamlayarak 4770 m2 açık
alan üzerine 2100 m2 kapalı alana sahip olan yeni binasında kapasitesini artırarak üretime hız verdi. Piyasa
ihtiyaç ve taleplerine göre ithalat da yapan firmamız yine bu talepler doğrultusunda tasarladığı Elektronik Fotoselli Kuş ve Yabani Hayvan Kaçırıcı Cihazı 2007 yılında ürün yelpazesine katmıştır.
Ürünlerimiz üç kıtada on iki ülkeye ihraç edilmektedir.
Kalitesini kanıtlayan ve müşterilerinin güvenini kazanan firmamız, kaliteden taviz vermeden,
müşteri memnuniyetini ön planda tutarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Our company was established in 1974 as a Fitting & Turning workshop. The company produced 60-ton Hydraulic
Presses as well as providing fitting and turning services until 1978. Since then, we have expanded our product
range by starting the production of Double-Cylinder Air Compressors driven by tractor pto shaft in 1978, Bird and
Wild Animal Scare Cannons in 1995, and Tractor Seats in 1998, when the company decided to expand its business
through new investment. Upon the completion of its expansion project in 2002, the company increased its capacity
and accelerated its production in its new building of an enclosed area of
2100 m2 built on an open land of 4770 m2. Our company, which also imports goods based on the needs and
demands in the local market, included Electronic Bird and Wild Animal Scarer Cannons with photocell sensor into
its product spectrum in 2007.
We are a well-established company and offer high standards of workmanship and competitive prices and provide
a service of excellence to all our customers. Our products are currently exported to twelve countries.
Confident of our established high-quality products, our company now continues to
operate with a priority to customer satisfaction.

Traktör Kuyruk Mili
Hava Kompresörü
Tractor PTO
Air Compressor
DT-AC
Kompresör, traktör veya diğer iş makinelerinin kuyruk mili ile
tahrik edilir.
Traktörlerin, biçerdöverin, römorkların, tarım makinalarının ve
iş makinalarının lastiklerini şişirmek Değer Kompresör ile
kolay ve hızlıdır.
Kompresör, hortumu ile birlikte verilmektedir.
The compressor is coupled by the rear PTO of all tractors or some
other work machines. It is simple and quick to inflate the tractor
tyres. The connecting hose is provided by the Company with the
Compressor.
Silindir Adedi

Cylinder Number

2

Silindir Çapı

Bore Diameter

55 mm

Strok

Stroke

42 mm

Strok Hacmi

Stroke Volume

90 lt/min

Test Basıncı

Tested Pressure

10 bar

Çalışma Basıncı

Operating Pressure

8 bar

Kuyruk Mili Devir Sayısı

Tractor PTO speed

540 rpm

Kullanım Alanları Areas of general use

Elektronik Bom
Electronic LP Gas Cannon
DBS-E

Kullanım Alanları Areas of general use

LPG tüpü ile çalışır;
2 kg. LPG tüpü ile 3720 patlama,
12 kg. LPG tüpü ile 22320 patlama.

Her türlü meyve ve sebze bahçelerinde kuşlara ve domuzlara karşı,
Hava alanlarında iniş ve kalkış esnasında risk teşkil eden kuşlara karşı,
Tavuk, balık ve diğer besi çiftliklerinde kuşlara karşı,
Yem fabrikalarında ve depolarda kuşlara karşı,
Arı kovanlarına hasar veren ayılara karşı,
Metal çatılarda kuş dışkılarından oluşabilecek zararları önlemek amacıyla vb. çok geniş kullanım alanı vardır.
In every kind of fruits and vegetables fields against birds and pigs,
In airports while taking off and landing against birds,
In fish farms against heron birds,
In chicken and other farms against birds,
Against bears which damage beehive,
To protect metallic roof that bird feces cause damage against birds etc.

Operates with a small or big propane or butane LP Gas bottle.
3720 shots with 2 kg LPG tube
22320 shots with 12 kg LPG tube

4000 m2 koruma alanı.

4000 m2 protection area.

2 - 30 dk. arasında dijital zaman ayarı.

Digital time adjust between 2 and 30 min.

120 dB ses şiddeti.

120 dB noise level.

Elektronik ateşleme.

Operates without recoil.

Geri tepmesiz çalışma.

Random and repeat shots.

Rasgele ve arka arkaya iki kez patlama seçeneği.

Operates at rainy and moist weathers.

Yağmurlu ve nemli havalarda çalışabilme.

Portable sealed type battery and battery charger.

Portatif kuru tip aküsü ve şarj cihazı ile,
Saha koruma ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılar.

Adjustable start & end time.

Üzerindeki saati ile başlama-bitiş saatleri ayarlanabilir.

Adjustable high&low noise level.

Güvenlik amaçlı kullanıcı şifresi.

Shots counter.

User password.

Düşük - yüksek atış sesi seçeneği.

Warn Signal.

Atış adedi sayacı.

Selection of menu language.

Uyarı sesi.

Battery indicator.

Şarj göstergesi.

Döner Tripot
Rotary Tripot

Mekanik Bom
Mechanical LP Gas Cannon
DBS-MC

LPG tüpü ile çalışır;
2 kg. LPG tüpü ile 2970 patlama,
12 kg. LPG tüpü ile 17820 patlama gerçekleştirir.

Operates with a small or big propane or butane LP Gas bottle.
2970 shots with 2 kg. LPG tube and
17820 shots with 12 kg. LPG

4000 m2 koruma alanı.

4000 m2 protection area.

120 dB ses şiddeti.

120 dB noise level.

2 ile 20 dakika arasında manuel zaman ayarı.

Time adjustable in between 2 and 20 min. manually.

Geri tepmesiz çalışma.

Operates without repulsion.

Yağmurlu ve nemli havalarda çalışabilme.

Operates at rainy and moist weathers.

Piezzo elektrik ateşleme mekanizması ile
elektriğe ihtiyaç duymadan pratik çözüm sağlar.

Ignition by piezzo-magneto.
No need any kind of energy.

Tamamen kapalı mekanizma.

Completely covered mechanism.

DBS-RT
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