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1. MX-1,8 markalı pambıqyığan maşın 

 
 

MX-1,8 markalı pambıqyığan maşın yarımasma tiplidir və 
MTZ-80 X, TTZ 80.11. traktorlarına asılır. Maşın cərgə araları 
90 sm olan pambıq sahələrində açılmış qozalardan pambığı 
yığmaq üçündür. Maşının yarımasma tipli olması onunla 
aqreqatlaşdırılmış traktorun sonradan digər mövsümi kənd 
təsərrüfatı işlərində istifadə edilməsinə imkan yaradır. Maşın 
açılmış qozalardan 90%-ə qədər pambığın yığılmasını təmin 
edir. MX-1,8 pambıqyığan maşın istismarda rahatdır. “John 
Deere” və digər xarici kombaynlardan ucuzdur. Ən əsas 
üstünlüyü ondadır ki, pambıqyığan aparatı, bunkeri, 
pnevmonəqliyyat sistemini traktor üzərindən asan montaj və 
demontaj etmək olur. 
 MX-1,8 pambıqyığan maşının konstruksiyası sadə və 
etibarlıdır. MX-1,8 pambıqyığan maşının istehsalına “Daşkənd 
kənd təsərrüfatı texnikası zavodu” ASC tərəfindən 2013-cü 
ildən başlanılmışdır. 
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MX-1,8 markalı pambıqyığan maşının qısa  
texniki  xarakteristikası 

 

Tipi Yarımasma 
Aqreqatlaşdırılır MTZ-80XA TTZ-80.11 TTZ-100K.11 
Cərgəarası məsafə, sm 90 90 90 
İşçi en götürümü,m 1,8 1,8 1,8 
Cərgələrin sayı, ədəd 2 2 2 
Məhsuldarlığı, ha/saat:    
  -  1-ci yığımda 0,76 0,76 0,76 
  -  2-ci yığımda 0,93 0,93 0,93 
Tələb olunan güc, 
kvt/a.q 

 
39/42 

 
39/42 

 
39/42 

Xüsusi yanacaq 
sərfiyyatı, kq/ha: 

   

   - 1-ci yığımda 18 18 18 
   - 2-ci yığımda 14 14 14 
Qabarit ölçüləri 
(traktorla) mm: 

   

     Uzunluğu 7480±80 7480±80 7480±80 
     Eni 3360±40 3360±40 3360±40 
     Hündürlüyü 4000±50 4000±50 4000±50 
Bazası 3870±35 3870±35 3870±35 
Aparan təkərlərin 
koleyası, mm 

 
1800 

 
1800 

 
1800/15 

İstiqamətverən 
təkərlərin koleyası 

 
1800 

 
1800 

 
1800 

Yol keçid məsafəsi, mm 250 250 250 
Pambıqyığan maşının 
çəkisi (traktorsuz), kq 

 
4300 

 
4300 

 
4300 

 
İstehsalçı zavod: “Daşkənd kənd təsərrüfatı texnikası  
                               zavodu” ASC Özbəkistan Respublikası 
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2. XMP-1,8 markalı pambıqyığan maşın 
 

 
 

XMP-1,8 markalı pambıqyığan maşın MTZ-80X traktoru 

ilə aqreqatlaşdırılır və cərgə ilə səpilmiş pambıq sahələrində 

açılmış qozalardan pambığı yığmaq üçündür. Bu maşın 

əsasən cərgəarası  90 sm olan suvarılan pambıq sahələrində 

istifadə olunur. XMP-1,8 pambıqyığan maşın kolqaldıranla 

təchiz olunmuşdur. Bu da açılmış qozalardan pambığın təmiz 

kəsilib aparata verilməsini təmin edir. Koldan ayrılmış pambıq 

sonradan hava seli ilə pambıq bunkerinə ötürülür. Bu maşınla 

bir mövsüm ərzində 100 tona qədər pambıq yığmaq olur. 

XMP-1,8 pambıqyığan maşının istismarı rahatdır və digər 

xarici kombaynlardan ucuzdur. 
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XMP-1,8 markalı pambıqyığan maşının qısa 
  texniki  xarakteristikası 

 
Tipi Yarımasma 

Məhsuldarlığı,ha/saat:  

   - birinci yığımda 0,73 

   - ikinci yığımda 0,94 

İşçi en götürümü, m 1,8 

Maşının kütləsi, kq 3650 

Qabarit ölçüləri (traktorla) mm:  

     - uzunluğu 8360 

     - eni 3270 

     - hündürlüyü 4000 

Bunkerin həcmi, m3 14 

İstismar müddəti, il 8 

 
 

       İstehsalçı zavod: “Daşkənd kənd təsərrüfatı texnikası 
                                      zavodu” ASC Özbəkistan Respublikası 
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3. Pambıqyığan   maşına  
aqrotexniki  tələblər 

 

3.1. Maşının təyinatı 
 

 Pambıqyığan maşın cərgəaraları 0,6 və 0,9 m olan 

sahələrdə açılmış nazik liftli sort qozalardan pambıq 

məhsulunun yığılması üçün təyin olunmuşdur. 

 
3.2. Tətbiq zоnası 

 

 Pambıqyığan maşın Respublikanın bütün pambıqçılıq 

təsərrüfatlarında tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

 

4. İşləmə metodu 
 

 4.1. Pambıq yığımı yuva və cərgə üsulu ilə əkilmiş 

sahələrdə həyata keçirilir. 

 3.2. Maşınla pambıq yığımı üçün sahələr xüsusi olaraq 

hazırlanmalı və aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

 - sahənin relyefi düz olmalı (maillik 0,01 mm-dən çox 

olmamalıdır); 

 - bitkinin sıxlığı 90 min ədəd/ha-dan az olmamalıdır; 

 - cərgədə kəsəklərin ölçüsü 0,05 m-dən çox 

olmamalıdır; 

- bitkinin yıxılması 3%-dən çox olmamalıdır; 
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 - yığım dövründə pambıq kolunun hündürlüyü 0,8-1,1 m 

arasında olmalıdır; 

 - dönmə zolağı 8-9 m olmalıdır; 

 - yığılan  sahənin  uzunluğu 400 - 450 m, maksimum 

1000 m olmalıdır. 

4.3. Defolasiyadan sonra yarpaqların tökülməsi  

85%-dən az olmamalı, yaşıl yarpaqlar 5%-dən çox 

olmamalıdır. 

 4.4. Birinci maşın yığımında pambıq qozalarının açılışı 

55-60% olmalıdır. İkinci yığımda isə qalan bitkilərin qozalarının 

25-30 %-i açılmalıdır.  

 4.5. Açılmış qozalarda pambığın məhsuldarlığı 40 

sent/ha-a qədər olmalıdır. 

 4.6. Birinci maşın yığımı qozaların 55-60%-i açılanda 

aparılır. 

   
5. Texnoloji prosesin keyfiyyət 

 göstəriciləri 
 

 5.1. Maşın bir gedişdə açılmış qozaların 93 %-ə qədər 

pambığını yığmalıdır. Pambığın yerə tökülməsi 3 %-dən çox 

olmamalıdır. 

 5.2. Maşın  pambığın  təbii  keyfiyyətini  aşağı 

salmamalıdır. 
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 5.3.  Şpindilli barabanla yığılan pambığın maksimal 

zibilliyi 8%-i keçməməlidir. 

 5.4. Maşının yığıcı qurğuları və digər avadanlıqları onun 

aqrotexniki göstəricilərini aşağı salmamalıdır. 

 5.5. Pambıq toxumunun mexaniki zədələnməsi 
 1,0%-dən çox olmamalıdır. 
 

6. Texniki- istismar tələbləri 
 

 6.1. Maşın pambıqçılıq modifikasıyası üçün hazırlanmış  

0,9-1,4 ton dartqı sinfinə daxil olan traktorlara asılır. 

 6.2. Maşının işçi sürətləri, km/saat: 

 

 
 

0,9 ton dartı 
sinifli 

1,4 ton dartı 
        sinifli 

1-ci yığımda 3,7 4,0 

2-ci yığımda 5,05 4,7 

 
 Nəqliyyat sürəti 15 km/saat-dan çox olmamalıdır. 

 6.3. Bunkerin həcmi 7 m3-dən az olmamalıdır. 

 6.4. Maşının idarə olunması və texniki xidmətləri bir 

mexanik-sürücü tərəfindən həyata keçirilməlidir (mürəkkəb 

texniki xidmətlər və nizamlamalar istisna olunmaqla). 

6.5. Növbəlik iş vaxtının əmsalı 0,75-dən az 

olmamalıdır.  
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 6.6. Pambıqyığan maşının mövsüm dövründə normativ 

yüklənməsi: 240 saatdan az olmamalıdır. 

 6.7. Pambıqyığan maşının istismar müddəti -6 ildir. 

 6.8. Hazırlıq əmsalı -0,95-dən az olmamalıdır. 

 6.9. Maşının üzərində qoyula bilər: 

 - yığan aparatın yerləşmə hündürlüyünü avtomatik 

nizamlayan qurğu; 

 - qəbul kamerasının tutulmasını bildirən siqnal qurğusu; 

 - bunkerdə pambığı sıxlaşdıran qurğu; 

 6.10. Maşın “Traktor və kənd təsərrüfatı maşınlarının 

konstruksiyasının təhlükəsizlik və əməyin gigiyenasının vahid 

tələblərinə ” cavab verməlidir (QOST 12.2.019-2005). 

 6.11. Bunkerin tarasız nəqliyyat vasitələrinə 

boşaldılması təmin olunmalıdır.  

 6.12. Maşının avadanlıqlarının, aqreqatlarının və 

hissələrinin konstruksiyası montaj və demontaj üçün əlverişli 

olmalıdır. 
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