Arbor plantationis Machina
Ağaç Dikme Makinesi

Fiyat
Kategori

14.50 ₺
MAAK Makine Ve
Tarım Aletleri

Hassaslık

-

Soğuğa Dayanıklılık

-

Sıcağa Dayanıklılık

-

Kök Yapısı

-

Gövde Rengi

-

Toprak Çeşidi

-

Dayanıklılık

-

Bitki Boyu

-

Bitki Büyümesi

-

Sonbahar Rengi

-

Işık İsteği

-

Yaprak Durumu

-

Yaprak Rengi

-

Çiçeklenme Dönemi

-

Çiçek Rengi

-

Meyve Rengi

-

MAAK MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sakarya-Bilecik Karayolu 3.Km Eski Deprem Konutları Yeri Adliye
Mahallesi 1503. Sk. A Blok Apt. No:1/1 Adliye Köyü Arkası
Arifiye/Sakarya
Tel:+902643192670 Mobile:+905415085854
info@maakmakine.com

instagram:@maak.makine

Firmamız; Tarım makineleri alanında müşteri beklentilerine en iyi
hizmeti sunmak, gelişen tarım sektöründe makineye duyulan ihtiyaca
"MAAK "kalitesiyle en ekonomik şekilde cevap vermek amacıyla
kurulmuştur.
2000 yılında sektördeki faaliyetine başlayan firmamız, geçen zaman
içinde pek çok firma, şahıs, kurum ve kuruluşa imalatını yaptığımız
ürünlerimizle başarıyla hizmet vermiştir.
Ülkemizin dört bir yanında "MAAK MAKİNE" etiketini taşıyan ürünlerimiz,
firmamızın haklı gururu olmuşlardır. Şu ana kadar ürünlerini teslim
ettiğimiz müşterilerimizdeki, mutluluk bizlerin mutluluğu olmuştur.
Biz yaptığımız işin öneminin bilincinde ve daha iyiyi yapmanın gayreti
içindeyiz.
Sakarya’da Tarım Makineleri Ve Ziraat Aletleri imalat sektöründe
günümüz teknolojisine uyum sağlayan bir anlayış içinde her geçen gün
daha da gelişmekte ve büyümekte olan firmamız siz değerli
müşterilerimize en iyi hizmeti ve en iyi ürünü sunma anlayışıyla
çalışmaktadır.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar gelişen ve büyüyen makine ekipman parkımız,
teknik imkanlarımız ve uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimizin
hizmetindeyiz
#maak #makine #ağaçdikmemakinesi #menlift #10tonrömork #6tonrömork
#yaylıkazayağı #rotovatör #saksıtaşıma #sökümküreği #sökümmakinesi
#hidrolikkepçe #pulluk #sutankeri #diskaro #çelikçatısera #minisera
#modernsera #profesyonel #machine #treeplantingmachine #menlift
#10tontrailer #6tontrailer #springcrowbar #rotovator #pottransporter
#dismantlingshovel #breakingmachine #hydraulicbucket #plow #water
#tanker #diskaro #steelroofgreenhouse #minigreenhouse #moderngreenhouse

#Pulluk #saban #tırmık #diskaro #skarifikatör #kültivatör #çapamakinesi
#mibzer #fide #fidan #gübre #Plow #plough #rake disc harrow
#scarrificial #cultivator #hoecher #seedling #fertilizermachine
#smsmarmaragroup #sakaryabotanik #sakaryafidancılık #marmarafidancılık
#antalyasüsbitkileri #bgctropikal #bgczaraciftligi #maak.makine
Arbor plantationis Machina, Машина для посадки деревьев, Tree Planting
Machine, Ağaç Dikme Makinesi,

https://katalog.smsmarmaragroup.com/arbor-plantationis-machina/agacdikme-makinesi

