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تولید، واردات و توزیع ابزار و ادوات، بذر و سایر نهاده های کشاورزی در خانواده بنیانگذاران شرکت 
بازرگانی سروش باران سابقه دیرینه دارد.  به پشتوانه حمایت و تجربه ی 50 ساله این مدیران، 
شرکت بازرگانی سروش باران در سال 1387 با رویکردی جدید و نگاهی نوین پا به عرصه صنعت 

کشاورزی کشور نهاد .
این شرکت با هدف کمک به ارتقای سطح کشاورزی و باغبانی، با اتکا به دانش فنی کارشناسان 
خود، نسبت به واردات و توزیع ابزار و ادوات باغبانی، ماشین آالت و نهاده های کشاورزی منطبق 

بر استانداردهای روز دنیا از شرکت های معتبر جهان اقدام نموده است.
ی منظم خدمات پس از فروش، ارائه خدمات فنی و مشاوره در زمینه کشاورزی،  ایجاد شبکه 
ایجاد  و  باال  کیفیت  با  محصوالت  معرفی  کشور،  نقاط  اقصی  در  خبره  کارشناسان  بکارگیری 

نمایندگی های فعال در سراسر کشور نشانگر اعتقاد و عزم راسخ ما در این مسیر می باشد. 
ارتقاء کیفیت و کمیت محصوالت زراعی و باغبانی،  وری،  ها افزایش بهره  ی این تالش  ثمره 
کمک به رفاه کشاورزان و ارائه تصویر مناسب و سازنده در این عرصه می باشد که زمینه را برای 

توسعه روز افزون این شرکت فراهم نموده است.
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Garden Tools

و  کاری  گل  و  باغبانی  کارهای  انجام  برای  که  شود  می  گفته  وسایلی  انواع  به  باغبانی  ابزار 
همچنین برای فرم دهی درختان و درختچه ها و آماده کردن بستر کاشت و تهیه گلدان در باغ 
یا حیاط منزل به کار گرفته می شوند. ابزار باغبانی را می توان به دو گروه ابزار دستی و ادوات 
موتوری تقسیم کرد. از انواع ابزار دستی می توان به قیچی، اره، بیلچه و پنجه نام برد و از 

انواع ادوات موتوری نیز می توان به علف زن ها، اره موتوری و ... اشاره کرد.
باغبانان هنوز هم از انواع گوناگون ابزار دستی استفاده می کنند. نخستین وسیله هایی که 
مورد استفاده بشر قرار گرفتند از چوب، استخوان و قطعات سنگ چخماق تهیه شده بودند. اما 
گیری و پیشرفت فلزکاری، بتدریج ابزار کارآمد و بادوام تری از مس و بعدتر از آهن  با شکل 
و باالخره فوالد ساخته شدند. دراثر توسعه فلزکاری صنعتی، امکان ساخت انواع ابزار باغبانی 
های شاخه زن )دو دستی( و ادوات  های چمن زنی، قیچی  های هرس، قیچی  نوین مانند قیچی 

موتوری کوچک مانند کولتیواتور و چاله کن فراهم شد.
در طراحی ابزار باغبانی نوین مالحضات ارگونومیکی در نظر گرفته می شود. این ابزار به 
شوند که هنگام استفاده کمترین آسیب و تنش به بدن کاربر وارد شود.  گونه ای طراحی می 
ابزار باغبانی ارگونومیک، بدن باغدار را در حین کار در حالت طبیعی نگه می دارند که به این 
این رهیافت،  مزایای  از  دیگر  یکی  شود.  وارد می  مفاصل  و  به عضالت  کمتری  تنش  ترتیب 

کاهش انرژی ضروری برای انجام کار است.

ابزار باغبانی
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درختان، به ویژه درختان میوه، اگر در طبیعت و شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان 
رشد کنند، بعد از چند سال، متراکم می شوند و حالتی پر از شاخ و برگ به خود می گیرند و 
از نظر میزان کیفیت باروری نیز وضعیت نامطلوبی پیدا می کنند. در اینگونه درختان، رشد 
به دلیل متراکم  و  گیرد  تاج درخت صورت می  پر پیچ و خم در داخل  و  های مزاحم  شاخه 
ها  شود و به تدریج شاخه  ها، نفوذ نور داخل تاج درخت محدود می  و پر برگ شدن شاخه 
خشک شده و از بین می روند و باردهی درخت نیز محدود می شود، همچنین میزان محصول 
آوری و تناوب باردهی  یابد. عالوه بر این مسائل، مشکل سال  و کیفیت آن نیز کاهش می 
بروز می کند. بطوری که درخت، یک سال میوه های زیاد و ریز تولید نموده و سال دیگر عدم 
افتد. بنابراین، لزوم اجرای صحیح عملیات هرس جهت  باردهی و یا تولید ناچیز اتفاق می 

ایجاد شکل و فرم مناسب و باردهی منظم و مطلوب ضروری می باشد.
 طراحی اگرونومیکی حرفه ای و زیبا و جنس پوشش دسته قیچی های وایزست مانع ُسر 
خوردن آن در داخل دست بوده و کار با آن را بسیار آسان می سازد. جنس تیغه این قیچی ها

از فوالد SK5 -پر کربن- بوده که تیزی و برندگی خود را به مدت طوالنی حفظ نموده و کار 
سازد. از جمله خصوصیاتی که این ابزار را جزء گزینه های اولویت دار در  برش را آسان می 
زمره محصوالت پر کاربرد باغبانی و گلخانه ای قرار می دهد، قیمت بسیار مناسب و مقرون 
های مشابه موجود  به صرفه این قیچی به همراه حفظ کیفیت استاندارد نسبت به گزینه 

در بازار می باشد.



5

Made In Taiwan 
Raw Material From Japan
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قیچی هرس
7833مدل 

cm 25طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالدیجنس دسته 
mm 25قطر برش 

قیچی هرس
2389مدل 

cm 20طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فایبرگالسجنس دسته 
mm 25قطر برش 

قیچی هرس
4611مدل 

cm 20طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
آلومینیومجنس دسته 
mm 20قطر برش 

قیچی هرس
2325                     مدل 

cm 21طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالدیجنس دسته 
mm 21قطر برش 

قیچی هرس
2321مدل 

cm 20طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالدیجنس دسته 
mm 18قطر برش 

قیچی هرس دسته گردان
2348مدل 

cm 25طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
آلومینیم آلیاژی با روکش PVCجنس دسته 

mm 25قطر برش 

قیچی هرس طرح فلکو 2
2318مدل 

cm 22طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
آلومینیم آلیاژی با روکش PVCجنس دسته 

mm 25قطر برش 

قیچی هرس طرح فلکو
2315مدل 

cm 22طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالدی با روکش PVCجنس دسته 

mm 25قطر برش 

قیچی هرس 
2128مدل 

cm 19طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
آلومینیم آلیاژی با روکش PVCجنس دسته 

mm 21قطر برش 
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قیچی میوه چینی
4718مدل 

cm 20طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
پالستیکـ PVCجنس دسته 
mm 17قطر برش 

قیچی میوه چینی
3470مدل 

cm 21طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالد با روکش PVCجنس دسته 
mm 25قطر برش 

قیچی میوه چینی
2399مدل 

cm 17طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالد با روکش PVCجنس دسته 
mm 18قطر برش 

قیچی میوه چینی
2379مدل 

cm 19طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالد با روکش PVCجنس دسته 
mm 17قطر برش 

قیچی میوه چینی سر کج
2344مدل 

cm 16طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالد با روکش PVCجنس دسته 
mm 17قطر برش 

قیچی میوه چینی
2334مدل 

cm 16طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فوالد با روکش PVCجنس دسته 
mm 17قطر برش 

قیچی هرس
5454مدل 

cm 19طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
پالستیکـ PVCجنس دسته 
mm 18قطر برش 

قیچی هرس طرح آرس
4716مدل 

cm 18طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
پالستیکـ PVCجنس دسته 
mm 18قطر برش 

قیچی هرس
4615مدل 

cm 17طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
پالستیکـ PVCجنس دسته 
mm 18قطر برش 
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شمشاد زن دسته استیل طرح برگر

0643مدل 
cm 56طول قیچی 
فوالد فورججنس تیغه 

تیوپ فوالد با روکش جنس دسته 
PP/ T.P.R انتهایی

شمشاد زن دسته استیل

5443مدل 
cm 61طول قیچی 
کربن استیلجنس تیغه 

تیوپ فوالد با روکش جنس دسته 
انتهایی PVC نرم

شمشاد  زن دسته تلسکوپی 

5441مدل 
cm 84-64 طول قیچی 
کربن استیلجنس تیغه 

تیوپ آلومینیوم با روکش جنس دسته 
PP/ T.P.R انتهایی

سر شاخه زن دسته استیل

9243مدل 
cm 69طول قیچی 
فوالد فورججنس تیغه 

تیوپ فوالد با روکش جنس دسته 
PVC انتهایی

mm 38قطر برش 

سر شاخه زن دنده ای 

1283مدل 
cm 77طول قیچی 
فوالدجنس تیغه 

تیوپ فوالد با روکش جنس دسته 
انتهایی PVC نرم

mm 45قطر برش 

سر شاخه زن دنده ای با دسته تلسکوپی 

1281مدل 
cm 97-69 طول قیچی 
فوالدجنس تیغه 

تیوپ آلومینیوم با روکش جنس دسته 
PP/ T.P.R انتهایی

mm 45قطر برش 

قیچی میوه چینی
5423مدل 

cm 18طول قیچی 
S50 C کربن متوسطجنس تیغه 

پالستیکـ PPجنس دسته 
mm 14قطر برش 

قیچی میوه چینی
5421مدل 

cm 17طول قیچی 
S50 C کربن متوسطجنس تیغه 

پالستیکـ PVCجنس دسته 
mm 14قطر برش 

قیچی میوه چینی
5420مدل 

cm 16طول قیچی 
S50 C کربن متوسطجنس تیغه 

پالستیکـ PVCجنس دسته 
mm 14قطر برش 
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قیچی چمن زنی

2333مدل 
cm 25طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 

آلومینوم آلیاژی با روکش جنس دسته 
PVC

سر شاخه زن دسته تلسکوپی 

5222مدل 
cm 84-66 طول قیچی 
کربن استیلجنس تیغه 

تیوپ فوالد با روکش جنس دسته 
PP/ T.P.R انتهایی

mm 38قطر برش 
Raw Material From Japan
Products Made In Taiwan

Top Quality Professional 
Garden Tools

LIFE TIME 
GUARANTY

19 mm
Actual Size

Cutting Capacity
On Green Material

    RIGHT     WRONG

چاقو پیوند

6233مدل 
cm 19طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فایبرگالسجنس دسته 

چاقو پیوند

6223مدل 
cm 17طول قیچی 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 
فایبرگالسجنس دسته 

قیچی پیوند زن

1858مدل 
فوالد SK5 پرکربنجنس تیغه 

آلومینوم آلیاژی با روکش جنس دسته 
PVC

قیچی و چاقو تیزکن رومیزی

S-26مدل 
تنگستنجنس تیغه 
 پالستیکـ  ABSجنس بدنه 

قیچی و چاقو تیزکن

S-21مدل 
cm 11طول قیچی 
تنگستنجنس تیغه 
 پالستیکـ  ABSجنس دسته 
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اره هرس با دسته فلزی 

3312مدل 
cm 36طول تیغه 
SK5 با برش سه محورهجنس تیغه 

فلزجنس دسته 

اره هرس طرح سامورایی

31119مدل 
cm 33طول تیغه 
SK5 با برش سه محورهجنس تیغه 

پالستیکی با دوام به جنس دسته 
همراه غالف

قیچی و اره طنابی با میله تلسکوپی

2802مدل 
m 3طول دسته 
SK5 بــا تیغه ســخت و دنده ای جنس تیغه 

تیوپ فوالد با روکش جنس دسته 
انتهایی فوم

mm 40قطر برش 



11

MADE IN JAPAN

اره هرس خمیده

7773مدل 
cm 33طول تیغه 
SK5 بــا تیغه ســخت و دنده ای جنس تیغه 

پالستیکی با دوام به جنس دسته 
همراه غالف

mm 1/4ضخامت تیغه 

اره هرس

7363مدل 
cm 30طول تیغه 
SK5 بــا تیغه ســخت و دنده ای جنس تیغه 

پالستیکی با دوام به جنس دسته 
همراه غالف

mm 0/9ضخامت تیغه 

MADE IN JAPAN
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سمپاش موتوری
با جریان  برخورد  اثر  مایع در  و قطرات  باشد  آنها تحت فشار  مایع سم در  هایی که  سمپاش 
شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند، اتومایزر نامیده می شود. قطر ذرات سم در این 
با حجم معینی از مایع سم،  توان  بنابراین می  ها در حدود 100 میکرون است.  نوع سمپاش 
مخزن  باشد.  زیاد  نیز  محلول سم  غلظت  اینکه  به  نمود، مشروط  را سمپاشی  بیشتری  سطح 
سمپاش های پشتی موتوری معموال پالستیکی و به ظرفیت 12 تا 25 لیتر می باشد. با این نوع 
سمپاش ها در شرایط مساعد، روزانه در حدود 2 تا 3 هکتار را می توان سمپاشی کرد. کیفیت 
سمپاشی نیز به خاطر وجود قطرات بسیار ریز در حد مطلوب و استاندارد می باشد و از چکیدن 
به عنوان  با تغییرات مختصری  ها  این سمپاش  از  ها جلوگیری می گردد.  مایع سم روی برگ 

گردپاش نیز می توان استفاده نمود.
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AS - 768  سمپاش موتوری پشتی النسی
0/88 اسب بخار در  rpm 6500قدرت 

9 مترطول پاشش

9/9 کیلوگرموزن خالص

  25:1 نسبت اختالط سوخت

25 لیترظرفیت مخزن

پلی اتیلنجنس مخزن

استیلجنس دسته النس

cc 26حجم موتور

AS - 3WF سمپاش موتوری خرطومی 

3 اسب بخار در   rpm 6500قدرت 

12 مترطول پاشش

12/3 کیلوگرموزن خالص

  25:1 نسبت اختالط سوخت

14 لیترظرفیت مخزن

پلی اتیلنجنس مخزن

پالستیکجنس نازل و خرطومی

cc 26حجم موتور

ویژگی ها :
حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابرسموم 
پاشش  میزان  تنظیم  قابلیت  با  افشانی  و  نازل سوزنی  آفتاب،  نور  و  شیمیایی 
آفت کش، ارتقاء کیفیت و گستردگی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست 

یکنواخت سم برروی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.
این سمپاش ها ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.

ویژگی ها :
مجهز به گوگرد پاش، حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن 
با قابلیت  نازل سوزنی و افشانی  نور آفتاب،  برابرسموم شیمیایی و  مقاوم در 
سم  پوشش  سطح  گستردگی  و  کیفیت  ارتقاء  کش،  آفت  پاشش  میزان  تنظیم 

پاشی و ضریب نشست یکنواخت سم برروی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم
این سمپاش ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.
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ویژگی ها :
قدرت بسیار مناسب براي برش تنه درخت تا قطر 45cm و هرس شاخه و هیزم

AS - 5200 اره موتوری
2/68 اسب بخار در rpm 8500قدرت موتور 

50 سانتی مترطول تیغه

6/94 کیلوگرموزن خالص

rpm  11500حداکثر دور موتور

CC  52حجم موتور

rpm  3000دور موتور بهینه

AS - 4500 اره موتوری
2/4 اسب بخار در rpm 8500قدرت موتور 

45 سانتی مترطول تیغه

6/5 کیلوگرموزن خالص

rpm  11500حداکثر دور موتور

CC  46حجم موتور

rpm  3000دور موتور بهینه

AS - 3800 اره موتوری
1/74 اسب بخار در rpm 8500قدرت موتور 

35 سانتی مترطول تیغه

5 کیلوگرموزن خالص

rpm  11500حداکثر دور موتور

CC  37/2حجم موتور

rpm  3000دور موتور بهینه

ویژگی ها :
دوزمانه، قدرت بسیار مناسب برای برش تنه درخت تا قطر 50cm و هرس شاخه و هیزم - کم حجم

ویژگی ها :
بسیار سبک، قدرت بسیار مناسب براي برش تنه درخت تا قطر 35cm و هرس شاخه و هیزم
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BG - 430  علف زن پشتی
دیافراگمنوع کاربراتور

10/64 کیلوگرموزن خالص

1/8 اسب بخارقدرت

 CC 43حجم موتور

26 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزین مخلوط با روغن با میزان 25 به 1نوع سوخت

ویژگی ها :
دوزمانه، مجهز به تیغه سه پرفلزی و هد نخ نایلون

ویژگی ها :
دوزمانه، مجهز به تیغه سه پرفلزی و هد نخ نایلون

CG - 430  علف زن دوشی

دیافراگمنوع کاربراتور

8/2 کیلوگرموزن خالص

1/8 اسب بخارقدرت

 CC 43حجم موتور

28 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزین مخلوط با روغن با میزان 25 به 1نوع سوخت
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AS موتور 4 زمانه 5/5 اسب بخار

النس )طرح ترک( برای انواع سمپاش موتوری

AS انواع قطعات یدکی محصوالت

AS موتور 4 زمانه 6/5 اسب بخار
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Power Tools
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علفزن های AOSHENG و AS و CASTELLO برای استفاده در شرایط مختلف طراحی و تولید 
شده اند. بسیار خوش دست هستند و عملکرد قوی آن ها رضایت مصرف کننده را جلب می کند. 
از این علفزن ها )بسته به نوع موتور و تیغه( می توان، در شرایط مختلف استفاده نمود؛ از مرتب 

کردن چمن کوتاه تا کوتاه کردن شمشادهای بالغ و ضخیم و کوتاه کردن نیزارها. 
تنوع علفزن های AOSHENG  و AS و CASTELLO انتخاب ابزار مناسب برای انواع نیازها را 

ممکن ساخته است.

علف زن موتوری
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ویژگی ها :
حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابرسموم 
پاشش  میزان  تنظیم  قابلیت  با  افشانی  و  نازل سوزنی  آفتاب،  نور  و  شیمیایی 
آفت کش، ارتقاء کیفیت و گستردگی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست 

یکنواخت سم برروی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.
این سمپاش ها ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.

ویژگی ها :
مجهز به گوگرد پاش، حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن 
با قابلیت  نازل سوزنی و افشانی  نور آفتاب،  برابرسموم شیمیایی و  مقاوم در 
سم  پوشش  سطح  گستردگی  و  کیفیت  ارتقاء  کش،  آفت  پاشش  میزان  تنظیم 

پاشی و ضریب نشست یکنواخت سم برروی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم
این سمپاش ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.

AS - 768  سمپاش موتوری پشتی النسی
0/88 اسب بخار در   rpm 6500قدرت 

9 مترطول پاشش

9/9 کیلوگرموزن خالص

  25:1 نسبت اختالط سوخت

25 لیترظرفیت مخزن

پلی اتیلنجنس مخزن

استیلجنس دسته النس

cc 26حجم موتور

AS - 3WF سمپاش موتوری خرطومی 

3 اسب بخار در  rpm 6500قدرت 

12 مترطول پاشش

12/3 کیلوگرموزن خالص

  25:1 نسبت اختالط سوخت

14 لیترظرفیت مخزن

پلی اتیلنجنس مخزن

پالستیکجنس نازل و خرطومی

cc 26حجم موتور
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ویژگی ها :
دوزمانه، مجهز به تیغه سه پرفلزی و هد نخ نایلون

ویژگی ها :
دوزمانه، مجهز به تیغه سه پرفلزی و هد نخ نایلون

BG - 430  علف زن پشتی
دیافراگمنوع کاربراتور

10/64 کیلوگرموزن خالص

1/8 اسب بخارقدرت

 CC 43حجم موتور

26 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزین مخلوط با روغن با میزان 25 به 1نوع سوخت

CG - 430  علف زن دوشی

دیافراگمنوع کاربراتور

8/2 کیلوگرموزن خالص

1/8 اسب بخارقدرت

 CC 43حجم موتور

28 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزین مخلوط با روغن با میزان 25 به 1نوع سوخت
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HONDA GX35  علف زن پشتی
دیافراگمنوع کاربراتور

9/8 کیلوگرموزن خالص
1/3 اسب بخارقدرت

 CC 35/8حجم موتور

24 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزیننوع سوخت

HONDA GX35  علف زن دوشی
دیافراگمنوع کاربراتور

7/8 کیلوگرموزن خالص
1/3 اسب بخارقدرت

 CC 35/8حجم موتور

24 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزیننوع سوخت

ویژگی ها :
اولین علف زن با موتور چهـارزمانه	 
مجهز به تیغه دو پرفلزی و هد نخ نایلون	 
سبکترین علف زن با موتور چهارزمانه در بازار	 
بازده سوخت بهتر و آالیندگی خیلی کمتری دارد	 
مصرف سوخت بسیار پایین	 
نیاز به اختالط سوخت ندارد	 
راه اندازی بسیار آسان	 
ارتعاش بدنه و آالیندگی صوتی بسیار کم	 
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 Mitsubishi TU43  علف زن دوشی

دیافراگمنوع کاربراتور

8/2 کیلوگرموزن خالص
2/4 اسب بخارقدرت

 CC 42/7حجم موتور

24 میلی مترقطر لوله آلومینیومی
مخلوط بنزین و روغن  با نسبت 25 به 1نوع سوخت

 Mitsubishi TU43  علف زن دوشی
شناورنوع کاربراتور

9/8 کیلوگرموزن خالص
2/4 اسب بخارقدرت

 CC 42/7حجم موتور

24 میلی مترقطر لوله آلومینیومی
مخلوط بنزین و روغن  با نسبت 25 به 1نوع سوخت

ویژگی ها :
دوزمانه، مجهز به تیغه دو پر فلزی و هد نخ نایلون	 
وزن کم، تعادل باال از خصوصیات بارز این علف زن می باشد	 
راه اندازی بسیار آسان با صرف کمترین تالش	 
شرایطی بهتر و ایمن تر و در نتیجه ایجاد خستگی کمتر برای کاربر	 
سیستم فیلترینگ با عمر باال و توانایی خود تمیز کنندگی تقویت شده	 



AS 767  سمپاش موتوری پشتی النسی
0/87 اسب بخارقدرت

9 مترطول پاشش

9/9 کیلوگرموزن خالص

Rpm  6500 دور موتور 

25 لیترظرفیت مخزن

پلی اتیلنجنس مخزن

استیلجنس دسته النس

ویژگی ها :
حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابرسموم 
پاشش  میزان  تنظیم  قابلیت  با  افشانی  و  نازل سوزنی  آفتاب،  نور  و  شیمیایی 
آفت کش، ارتقاء کیفیت و گستردگی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست 

یکنواخت سم برروی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.

24
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ویژگی ها :
دوزمانه، مجهز به تیغه 36 پر الماسه

CG 411  علف زن دوشی
شناورنوع کاربراتور

7/5 کیلوگرموزن خالص

1/5 اسب بخارقدرت

 CC 41حجم موتور

28 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزین مخلوط با روغن با میزان 20 به 1نوع سوخت

BG 305  علف زن پشتی
شناورنوع کاربراتور

10 کیلوگرموزن خالص

1/2 اسب بخارقدرت

 CC 31حجم موتور

26 میلی مترقطر لوله آلومینیومی

بنزین مخلوط با روغن با میزان 20 به 1نوع سوخت

ویژگی ها :
دوزمانه، مجهز به تیغه 36 پر الماسه
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یکی از روش های مبارزه با علف های هرز، حشرات، آفات و بیماری ها
در باغ های میوه و فضاهای سبز استفاده از سموم شیمیایی است. 
این مواد باید به صورت یکنواخت با مقدار تعیین شده ای پاشیده 
شوند، به همین دلیل برای این کار از سمپاش ها استفاده می گردد.

سمپاش ها در انواع، اندازه ها و ظرفیت های مختلف موجود می باشند 
که متناسب با نوع سم و وسعت محل مورد نظر انتخاب می شوند.

به همان اندازه که آفت کش ها در حفاظت، نگهداری و تولید 
ها کش  آفت  کاربرد  تجهیزات  دارند،  نقش  کشاورزی  محصوالت 

از طرفی همراه و و  کنند  ایفاء می  نقش  نیز  ها  یا همان سمپاش 
همگام با تحول و پیشرفت در شناسایی و تولید آفت کش ها، تحول 
ها  سمپاش  کاربرد  و  طراحی  ساخت،  در  شگرفی  های  پیشرفت  و 
صورت گرفته است و انواع مختلفی از سمپاش ها از ساده تا پیچیده 
و پیشرفته ساخته شده است که البته هر کدام متناسب با هدف 
خاصی ساخته شده و یا تغییر یافته است. لذا در هنگام خرید و یا 
انتخاب سمپاش، الزم است اهداف، انتظارات و نیازهای کشاورز 

)در کوتاه مدت تا دراز مدت( در نظر گرفته شود.



27

سمـپاش ها

ای هستند.  تلمبه  ها، سمپاش های پشتی  انواع سمپاش  از  یکی 
فضاهای  و  میوه  های  باغ  در  پاشی  محلول  برای  ها  سمپاش  این 
سبز کوچک )کمتر از 1 هکتار( کاربرد دارند، اجزاء اصلی تشکیل 
دهنده این سمپاش ها شامل مخزن، صافی، تلمبه دستی، شیلنگ، 
های پشتی  میل افشانک )النس(، افشانک و بند است. سمپاش 
تلمبه ای از نظر نوع فشار که بر مایع برای سمپاشی وارد می شود 

به دو نوع فشار دائم و فشار متناوب تقسیم می شود.
سمپاش های دستی در منازل برای مبارزه با حشرات خانگی و 
در گلخانه ها و باغچه های کوچک به کار می روند.این سمپاش ها 
از یک مخزن و یک پمپ تشکیل شده و پیستون پمپ به وسیله 

دست در داخل سیلندر به حرکت در آمده و هوا را ضمن حرکت 
پیستون، یک  کند.  می  تقسیم  نامساوی  دو قسمت  به  و  جلو  به 
مستقیما  را  دیگر  قسمت  و  کرده  مخزن  وارد  را  هوا  از  قسمت 
در استوانه از روزنه کوچکی به خارج می فرستد. لوله باریکی در 
داخل مخزن تعبیه شده و مایع به وسیله فشاری که از هوای باال 
در اثر حرکت پیستون حاصل می شود، وارد لوله باریک شده و در 
با قسمت دوم هوا، به صورت ذرات  اثر برخورد  انتهای لوله در 
صورت  به  را  مایع  مخزن،  درون  هوای  آید.  می  در  ریزی  بسیار 
قطرات درشت در آورده و پشت سر هم به خارج پرتاب می کند و 
هوای قسمت دوم این قطرات را به صورت ذرات ریز در می آورد.
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Made in Turkey
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K-105
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس فلزی با روکش مشکی رنگ و النس و نازل
نازل اتوماتیک

6 مترپاشش عمودی

9 مترپاشش افقی

3/5 کیلوگرموزن

20 لیترحجم مخزن

K-73
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

مجهز به سوپاپ اطمینان

روکــش النس و نازل بــا  فلــزی  النــس 
اتوماتیــک نــازل  و  مشــکی 

5 مترپاشش عمودی

7/5 مترپاشش افقی

1/7 کیلوگرموزن

10 لیترحجم مخزن

K-72
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

مجهز به سوپاپ اطمینان

روکــش النس و نازل بــا  فلــزی  النــس 
اتوماتیــک نــازل  و  مشــکی 

5 مترپاشش عمودی

7/5 مترپاشش افقی

1/5 کیلوگرموزن

7 لیترحجم مخزن

K-71
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

مجهز به سوپاپ اطمینان

روکــش النس و نازل بــا  فلــزی  النــس 
اتوماتیــک نــازل  و  مشــکی 

5 مترپاشش عمودی

7/5 مترپاشش افقی

1/35 کیلوگرموزن

5 لیترحجم مخزن
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20 لیتری کینگ جت 

ABSجنس مخزن

النس فلزی و نازل اتوماتیکالنس و نازل

4 مترپاشش عمودی

6 مترپاشش افقی

3/5 کیلوگرموزن

20 لیترحجم مخزن

20 لیتری کینگ جت 

پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس فلزی و نازل اتوماتیکالنس و نازل

4 مترپاشش عمودی

6 مترپاشش افقی

3/5 کیلوگرموزن

20 لیترحجم مخزن
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سمپاش 8 لیتری کینگ جت
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس برنجی و نازل برنجی اتوماتیکالنس و نازل

3/5 مترپاشش عمودی

5/75 مترپاشش افقی

1/32 کیلوگرموزن

8 لیترحجم کاری

10 لیترحجم کل مخزن

سمپاش 5 لیتری کینگ جت
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس برنجی و نازل برنجی اتوماتیکالنس و نازل

3/5 مترپاشش عمودی

5/75 مترپاشش افقی

1/12 کیلوگرموزن

5 لیترحجم کاری

6/25 لیترحجم کل مخزن

سمپاش 2 لیتری کینگ جت
پلی اتیلنجنس مخزن

نازل برنجی اتوماتیکالنس و نازل

3/5 مترپاشش عمودی

5/75 مترپاشش افقی

0/35 کیلوگرموزن

2 لیترحجم مخزن

سمپاش 3 لیتری کینگ جت
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس برنجی و نازل برنجی اتوماتیکالنس و نازل

3/5 مترپاشش عمودی

5/75 مترپاشش افقی

1 کیلوگرموزن

3 لیترحجم مخزن
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سمپاش 5 لیتری ایزی جت
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس فلزی و نازل اتوماتیکالنس و نازل

3/5 مترپاشش عمودی

5/75 مترپاشش افقی

1/32 کیلوگرموزن

5 لیترحجم مخزن

سمپاش 20 لیتری ایزی جت
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس فلزی و نازل اتوماتیکالنس و نازل

6 مترپاشش عمودی

9 مترپاشش افقی

3/2 کیلوگرموزن

20 لیترحجم مخزن

سمپاش 8 لیتری ایزی جت
پلی اتیلن سبکجنس مخزن

النس فلزی و نازل اتوماتیکالنس و نازل

3/5 مترپاشش عمودی

5/75 مترپاشش افقی

1/32 کیلوگرموزن

8 لیترحجم مخزن
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سمپاش 16 لیتری جـیـتـو 
ABSجنس مخزن

النس کائوچو با نازل های متنوعالنس و نازل

6 مترپاشش عمودی

9 مترپاشش افقی

3/2 کیلوگرموزن

سمپاش 2 لیتری 16SBC لیترحجم مخزن
پلی اتیلنجنس مخزن

نازل پالستیکی با مغزی برنجیالنس و نازل

4 مترپاشش عمودی

6 مترپاشش افقی

0/4 کیلوگرموزن

2 لیترحجم مخزن

SBC سمپاش سطلی

برنججنس لوله

برنجیالنس و نازل

7 مترپاشش عمودی

10 مترپاشش افقی
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سمپاش 20 لیتری شارژی پاندورا )دو کاره(
پلی اتیلنجنس مخزن

النس فلزی با نازل های متنوعالنس و نازل

6 مترپاشش عمودی

9 مترپاشش افقی

6 کیلوگرموزن

20 لیترحجم مخزن

سمپاش 20 لیتری شارژی پاندورا )دو کاره(
پلی اتیلنجنس مخزن

النس فلزی با نازل های متنوعالنس و نازل

6 مترپاشش عمودی

9 مترپاشش افقی

6 کیلوگرموزن

20 لیترحجم مخزن

انواع قطعات یدکی سمپاش ها
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سمپاش 16 لیتری شارژی پاندورا
پلی اتیلنجنس مخزن

النس فلزی با نازل های متنوعالنس و نازل

6 مترپاشش عمودی

9 مترپاشش افقی

5/5  کیلوگرموزن

16 لیترحجم مخزن

سمپاش 20 لیتری پاندورا
پلی اتیلن سبکـجنس مخزن

النس  فلزی به همراه نازل اتوماتیک النس و نازل
و یک عدد النس کائوچو یدکی

5 مترپاشش عمودی

7/5 مترپاشش افقی

2/8 کیلوگرموزن

20 لیترحجم مخزن

انواع قطعات یدکی سمپاش ها
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چهل سال سابقه در تولید لوازم باغبانی شامل انواع سرآبپاش های 
فلزی و پالستیکی، انواع فواره و ابزار باغبانی این نام را به برندی 

شناخته شده برای مصرف کنندگان ایرانی تبدیل کرده است.
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AF-101
شن کش

بیلچه
AF-100

AF-102
کلوخ شکن

بیلچه طرح استیل
AF-150

AF-103
علف کش

پنجه
AF-104
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SD-500
سر آبپاش فلزی 3

SR-200
سر آبپاش پالستیکی کوتاه

SD-600
سر آبپاش فلزی کوبلینگی

SR-225
سر آبپاش پالستیکی

SD-400
سر آبپاش فلزی 2 و 2/5
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SF-100
سر فواره سه شاخه

SF-300
سر فواره پروانه ای

SF-350
فواره سه شاخه

SF-250
فواره پروانه ای

DR-100
فواره طرح ژاپن

PH-225
پایه فواره 1/2
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PH-400
پایه فواره 3/4 بلند

PH-350
پایه فواره 3/4

PH-450
پایه فواره پالستیکی

SH-1
شیلنگ آویز استیل و رنگی

SH-2
شیلنگ آویز پالستیکی

در رنگ های متنوع
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UZ-144
SBC فواره سه شاخه

UZ-140
SBC فواره چهار شاخه

UZ-143
SBC فواره پنج شاخه
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GARDEN TOOLS

SOROUSH BARAN
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آدرس: تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستارخان، خیابان آفرند، پالکـ 23  ساختمان سروش باران     تلفن: 021-66573801

تامین و توزیع نهاده ها و ابزار کشاورزی و باغبانی


