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4e
for growers

Gıda üretimi gitgide daha zorlu bir mücadeleye 
dönüşüyor

İnsanlar, tarım, gıda ve iklim birbirleri ile yakından ilgilidir. 2050 yılında Dünya nüfusu 10 milyar civarında olacak 
ve bu gıda düzenini değiştirecek. Bu durumu iklim değişikliği ile birleştirdiğimizde gıda üretimi daha da zor bir hal 
alıyor.

Gıda üretiminde tam potansiyele ulaşabilmek için 
yenilikçi makinalar yapıyoruz. Bu yüzden tüm Agrifac 
makinaları “üreticiler için 4e” konsepti ile üretilir. Bu; 
ürünlerimizin gelişiminin Etkin, Ekonomik, Ergonomik 
ve Ekolojik olduğu anlamına gelir. Bu da bize “Hasatta 
4D” avantajlarını sağlıyor.

1. Daha kolay kullanma – Dahiyane sadelik, kullanması 
kolay, ihtiyaç duyulan tüm bilgi tek bir bakışta 
görülecek şekilde EcoTronicPlus dokunmatik 
ekranda görülür, tüm fonksiyonlar kolayca kullanılır.

2.	 Daha	rahat	çalışma – her koşulda şeker pancarı 
hasadı, geniş hasat ve temizleme türbinleri, uzun 
temizleme yolu sayesinde üründe maksimum verim 
ve koruma

3.	 Düşük	toprak	sıkışıklığı	– hafif makina, optimum 
ağırlık dağılımı, arka tekerlekler, ön tekerlek izlerinin 
arasında çalışır. 

4.	 Düşük	yatırım

03 
Agrifac Hasat Makinaları 

06 
Agrifac Hasat Teknolojisi

20 
Opsiyonlar
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• 1936: Merkez büronun 
kurulumu

• 1938: Merkez büro 
şeker pancarı 
ekipmanları satışına 
başlar

• 1948: Marshall 
yardımları ile 
IJsselmeerpolders’a 6 
adet ilaçlama makinalı 
traktör verilir.

• 1957: Merkez büro 

şeker pancarı hasat 
makinası satışına 
başlar

• 1962: Merkez büro 
adını Cebeco olarak 
değiştirir.

• 1973 AMAC BR 3: ilk 
çekilir tip 3 sıralı pancar 
hasat makinası

• 1989 Cebeco ZA 215: 
Agrifac-Cebeco’dan 
ilk 2 akslı kendi yürür 

pancar hasat makinası
• 1989: Cebeco adını 

Agrifac-Cebeco olarak 
değiştirir

• 1993: Agrifac Amac’ı 
alır

• 1994: Agrifac-Cebeco 
adını Agrifac olarak 
değiştirir

• 1996: Agrifac WKM’yi 
alır

• Agrifac WKM 9000: 

Bugünkü LightTraxx’in 
atası , 9 ton, 6 sıralı

• 1998 Big Six: Bugünkü 
SixxTraxx’in atası, 23 
ton, 6 sıralı

• 2002 Hexa: Bugünkü 
HexxTraxx’in atası, 9 
sıralı, 26 ton / 12 sıralı 
26 ton

• 2004 Agrifac WKM 
Hexa: 12 sıralı, 33 ton

• 2007 Agrifac 9000s: 6 

Agrifac Pancar Hasat Makinaları, 
deneyim ve gelişim ile geçen yıllar

sıralı 13 ton
• 2010 Agrifac Quatro: 

Tamamen yeni 
dizayn, 6 sıralı 12 ton, 
EcotronicPlus

• Agrifac Big Six: 
Tamamen yeni 
dizayn, 6 sıralı 28 ton, 
EcotronicPlus

• 2011 Agrifac Quatro 
OptiTrackPlus, Paletli, 
hafif pancar hasat 

makinası
• 2012 : ProtectPlus: Yeni 

baş kesim sistemi
• Agrifac Exxact: Agrifac 

Exxact, Matrot ve 
Moreau güçlerini 
birleştirir

• 2013 Holmer Exxact: 
Agrifac Pancar Hasat 
Makinaları Holmer ile 
güçlerini birleştirir 

• HexxTrexx: Hexa’nın 

yerine geçer, Yeni 
dizayn 12 sıralı 40m3

• LightTraxx and 
OptiTraxx: Quatro ve 
OptiTrackPlus’ın yerine 
geçer. Yeni dizayn, 6 
sıralı, 18,5 m3

• 2015: HexxTraxx USA: 
6,70 iş genişliği ile 
Dünya’da üretilen en 
büyük pancar hasat 
makinası ve boşaltma 

sağ tarafta
• 2016: CarePlus 

(her çeşit toprakta) 
ForteCarePlus (Killi), 
SoftCarePlus (Kumlu); 
uzun temizleme hattı ile 
yüksek verim

• 2019: YieldInsightPlus 
verim haritası için hasat 
ölçümü

• 2020: Agrifac 
ismi pancar hasat 
makinalarına geri döner
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AutoSteerPlus
Pancarları çok hassas bir şekilde 
takip eder

ProtectPlus
Daha çok pancar, daha fazla 
koruma, daha yüksek verimExcenterPlus 

Mükemmel kalite, 
üstün kapasite

Yaprak Kesici
Her işe göre doğru yaprak kesici

Mükemmel görüş
EcoTronicPlus 
Dahiyane sadelik: Kolay Kullanım

CarePlus
Rakipsiz temizlik

2

31

Kompakt, hafif ve yüksek manevra kabiliyeti
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Kompakt, hafif ve yüksek manevra kabiliyeti olan bir pancar hasat makinası ile tanışın: LİghtTraxx. Etkin, 
Ekonomik, Ergonomik ve Ekolojik şeker pancarı hasadı.

Kompakt, hafif ve yüksek manevra kabiliyeti

Sezgisel çalışan EcoTronicPlus işletim sistemi 
sayesinde operatöre en uç seviyede bir ergonomik 
sağlanır ki motorun ekonomik kullanımı ve diğer 
tüm fonksiyonlar tek bir bakışta 12” (30,5 cm)’lik 
dokunmatik ekranda görülerek kolayca ayarlanır ve 
makinanın daha verimli kullanılması sağlanır.
Sık kullanılan hasat fonksiyonları kullanma kolu 
üzerindedir. Makinanın değişik fonksiyonlarının hızları 
ve sürüş hızı motor devrinden farklı olabilecek şekilde 
ayarlanabilir. Düşük motor devrinde yüksek etkinlik en 
uygun yakıt tüketimi demektir.

LightTraxx istenirse integral, istenirse yan yaprak 
savurucu ile donatılabilir. LightTraxx’te yeni 
geliştirilmiş ProtectPlus sistemi ile en iyi baş kesim 
sonuçları alınmaktadır. LightTraxx ExcenterPlus 
sistemi ile her türlü koşulda söküme hazırdır. Kabin her 
yönde çok uygun bir görüş sağlar ve keyifli ve konforlu 
bir çalışma ortamı sunar.

En uygun ağırlık dağılımı 

LightTraxx’in şasesi açık ve kolay ulaşılabilir yapısı 
ile dengeli ve güçlü bir makina ortaya çıkarır. Çok iyi 
tasarlanmış ve akıllı geometriye sahip dört tekerlek 
makina ağırlığının en uygun şekilde yayılmasını sağlar. 
Uygun ağırlık dağılımı sayesinde, toprak sıkışması 
en aza indirgenir ve zorlu ve çamurlu şartlarda bile 
en verimli hasat yapılabilir. Tekerleklerin konumları 
hasattan sonra tarlanın tamamen eşit tesviyede olmasını 
sağlar. LightTraxx çok fazla manevra ihtiyacı duyulan 
sınırlı boşlukları olan küçük tarlalarda kıvraklığı ve 
düşük yakıt tüketimi ile ideal bir makinadır. 

Şasenin ve dört tekerleğin akıllı geometrisinin 
avantajları şunlardır:
+ Açık yapısı sayesinde makina kolayca ayarlanabilir 

ve gerekirse tamir edilebilir.
+ İki söküm ve üç temizleme türbinlerindeki açıklık 

sonucu rakipsiz bir temizleme başarısı sağlanır 
+ Yatay ve düz taşınma şeker pancarının verimini ve 

korunmasını arttırır.
+ Arka tekerlekler ön tekerleklerin arasında çalışır 

ve bu sayede tarlanın her yeri hasattan sonra eşit 
seviyede olur ve bu da daha sonra yapılacak toprak 
işlemeyi kolaylaştırır.

4e
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AutoSteerPlus ile her iki aks her türlü koşulda tamamen otomatik olarak kontrol edilir. Pancar sıraları mükemmel 
şekilde takip edilir. Bu da mükemmel bir hasadı sağlar.

AutoSteerPlus otomatik dümenleme sistemi yaprak 
kesicinin önüne yerleştirilmiştir. Kontrol çubukları 
ve sensörleri makinayı kontrol ederler. Ön tekerlekler 
söküm bıçakları tarafından, arka tekerlekler ise yaprak 
kesici önündekiduyargalar tarafından kontrol edilir. 

Otomatik dümenleme sayesinde operatör sadece 
söküme, temizliğe ve boşaltmaya konsantre olabilir.

Pancarları çok hassas bir şekilde takip eder

AutoSteerPlus
Her türlü ihtiyacınız karşılayan bir yaprak kesici

İntegral yaprak kesici 
İdeal olarak organik materyali toprağa karıştırmak 
isteyebilirsiniz. Bu sayede yabancı otlar gelişme 
şansı bulamazlar, toprak yapısı gelişir (besin, hava 
ve nem toprağa daha iyi geçer) ve sıcak ve soğuğa 
karşı korunarak su kaybının önüne geçilir. Derinlik 
tekerlekleri organik materyali toprağa bastırarak 
dağılmayı engeller.

İyi ayarlanmış bir yaprak kesici mükemmel bir baş kesim ve hasat için ilk adımdır. İntegral ya da combi 
seçenekleri bulunmaktadır. Sıra aralarındaki derinlik tekerlekleri yaprak kesicinin sürekli doğru yükseklikte 
çalışmasını sağlar. Yaprak kesiciler daha uzun ömür için çelik bıçaklar ile donatılmıştır. 

Combi yaprak kesici
Çok yapraklı ve yabancı otlu tarlalar için ideal çözüm. 
Combi yaprak kesici ayrıca eğimli yerler için de 
kullanışlıdır. Combi yaprak kesici yaprakları bir helezon 
ile makinanın sol tarafına taşır. Yaprak savurma diski 
gelen bu yaprakları tarlaya yayar. 

Yaprak Kesici
4e
for growers
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ProtectPlus Şeker pancarını korur
Yeni baş kesim sistemi ile daha fazla pancar hasat edilir ve pancarlar enerji ve şeker kaybına karşı korunur. Tüm 
bunlar yüksek verimi oluşturur.

Yaprak kesici sayesinde tüm pancarlar yeşil kalır. 
ProtectPlus paralel baş sistemi her pancarın başının 
doğru yükseklikten kesilmesini sağlar. Geniş pancarlar 
ufak pancarlara göre daha fazla baş kesimi ister, bu 
yüzdendir ki yaprak kesici yüksek ayarlanmıştır ve 
buda baş kesici ve kontrol tarağı arasında daha fazla 

boşluk sağlar. Bu yaprak kesicinin en yüksekte bulunan 
pancarlara bile çarpmayarak baş kesiminin mükemmel 
olmasını sağlar. Mükemmel şekilde başı kesilmiş 
pancarlar şeker kaybına karşı daha iyi korunmuş 
olur çünkü pancar enerjisini yara almış kısımlarında 
kullanmaz. 

Daha çok pancar, daha fazla koruma, daha yüksek 
verim

ProtectPlus

ExcenterPlus: En uygun söküm
Başarısı kanıtlanmış bağımsız hareketli eksantrik söküm ayakları temelinde tasarlanmış ExcenterPlus söküm 
sistemi pancarları olabilecek en yüksek hızda ve en yüksek kapasitede en zorlu koşullarda bile sökebilmek için 
geliştirilmiştir. 

ExcenterPlus söküm ayakları, döner alım türbinleri ile 
kombine edilmiş bir derinlik kontrol sistemi tarafından 
kontrol edilir. Derinlik kontrolünü yüksek hızda 
tamamen ve temiz bir şekilde sökülmesini sağlayan 
tekerlekler kontrol eder. Söküm türbinleri ve döner alım 
besleme pancarların sürekli akışını sağlar.

ExcenterPlus ’ın spesifik özellikleri::
+ Eksantrik hareketli söküm ayakları
+ Eşsiz yapıdaki söküm bıçakları

+ Söküm ayaklarının uygun ayarlanması
+ Derinlik, seviye ve hız
+ Bağımsız yatay söküm bıçaklarından sıra takibi 

(60mm/2,4”)
+ Geniş derinlik kontrol tekerlekleri
+ Döner alım ve sürekli pancar akışı
+ Düşük yakıt tüketimi
+ Düşük bakım maliiyeti
+ Yüksek hasat hızı

Mükemmel kalite, üstün kapasite

ExcenterPlus4e
for growers
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Her türlü koşulda inanılmaz görüş ve konfor

Konforlu Kabin
Modern, ferah ve konforlu ve her koşul için ideal olan bu 
kabin standart olarak şu donanımlara sahiptir:

 Her yönde çok iyi görüş
 Radyo/CD/MP3 – çalar
 Hava süspansiyonlu konforlu sürücü koltuğu
 Geniş yolcu koltuğu
 Depolama alanları
 Isıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir aynalar
 Telefon bölümü

Kolay Kullanım 
Çok fonksiyonlu 12”(30,5 cm) geniş dokunmatik ekran 
sayesinde sürücü makina ve söküm ile ilgili gerekli 
bilgilere çok rahat ulaşır. 

Agrifac tasarımı CAN-Bus temelli EcoTronicPlus sistem 
sayesinde operatör, makinanın çalışması, motor 
yönetimi, görüntüleme ve arıza tespitinin tamamını 
yapabilir. Tek bir bakışta görülebilen bu bilgiler sayesinde 
operatör makinanın etkin kullanımına odaklanabilir.

Dokunmatik ekranı kullanma kolu ve kumanda tablosu 
sayesinde kolay kullanma 

Kullanma kolu hasat ile ilgili tüm fonksiyonları üzerinde 
bulundurur:

 Yaprak kesici yukarı/aşağı
 Yaprak savurucu yukarı aşağı
 Söküm seviyesi (elle ayarlama)
 Boşaltma bandı açma/kapama
 Otomatik dümenleme açma/kapama
 Hız sabitleyici açma/kapama
 Sabitlenecek hız ayarı

Direksiyonun sol tarafındaki kontrol kutusunun 
fonksiyonlar:

 Boşaltma açma ve kapama
 Boşaltma bandı hızı ayarı
 Oto dümenleme doğrulama

4e
for growers
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Kullanıcı dostu sistem

EcoTronicPlus: Tek bakışta tüm gerekli bilgi gözünüzün önünde.
Operatör tüm bilgiye EcoTronicPlus dokunmatik ekranın sağ ve sol tarafındaki düğmeler ile erişebilir. Bu düğmeler 
makinanın temel ayarlarını yapmak ayrıca kullanıcı ayarları ve kontrol okumaları için de kullanılır. 

 Yol konumunda yeterli bilgi
Operatör yol konumuna geçtiği zaman gerekli 
ekran otomatik olarak ortaya çıkar. Ekran operatöre 
anlaşılabilir ve kapsamlı bilgi verir. Nakliye sırasında 
diğer bilgilerin aksine sadece sürüş hızı, devir, yağ ve 
motor sıcaklığı, yakıt seviyesi ve tarih, saat yer alır. 

Kumanda tablosu
EcoTronicPlus’ın sofistike ve zeki yapısını bir yansıması 
da kolçakta bulunan kumanda tablosudur.
Tüm fonksiyonlar bakmaya gerek duymadan kumanda 
panelindan kolayca yapılabilir bu da operatörün hasat ile 

ilgili diğer işlere odaklanmasını sağlar. 

EcoTronicPlus

Okunan Bilgiler
+ Gün ve toplam hektar sayacı
+ Sürüş hızı
+ Devir
+ Yakıt seviyesi, anlık ve 

ortalama yakıt tüketimi
+ Motor ve yağ sıcaklığı
+ Yaprak kesici, söküm sistemi 

ve türbinlerin çalışma hızı
+ Çalışma hızının söküm ve 

toplama hızına oranı
+ Dümenleme reaksiyon hızı
+ Otomatik dümenleme açma 

kapama
+ Otomatik yağlama kontrolü
+ Derinlik ayarının tepki hızı
+ Boşaltma bandı hızı
+ Derinlik kontrolü ayarı ve 

söküm derinliği

Ayarlar
+ Hız sabitleme
+ Tavşan/Kaplumbağa
+ Söküm ayakları hızı
+ Otomatik dümenleme reaksiyon hızı
+ Otomatik ya da elle dümenleme
+ Ön tekerlekler iz genişlik ayarı
+ Tank dolum helezonu: ileri, geri ya da tam 

otomatik
+ Yaprak kesici hızı
+ Söküm ve alım hızı
+ Derinlik kontrolü reaksiyon hızı ve seviyesi

Kullanıcı Ayarları
+ Yaprak kesici otomatik ya da elle açma / 

kapama
+ Sökücü elle ya da otomatik açma / 

kapama
+ Temizleme türbinleri, asansör ve tank 

helezonu otomatik ya da elle açma / 
kapama

+ Ön ve arka tekerleklerden otomatik 
dümenleme

+ Ön tekerleklerden otomatik dümenleme

Kontrol paneli
+ Yaprak kesici ve sökücü açma / kapama
+ Söküm ve temizleme türbinlerinin terse 

çalışması
+ Motor devri
+ Söküm derinliği ve seviyesi ayarı
+ Baş kesim yüksekliği ve seviyesi
+ Yol / tarla konumu geçişi (30 km/h)
+ Yaprak kesici sol/sağ yükseklik ayarı
+ Yaprak savurucu indirme/kaldırma
+ Taraf değiştirme
+ Söküm ve temizleme türbinleri hız ayarı 

4e
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Rakipsiz temizlik ve hasat

Uzun temizleme hattı sayesinde LightTraxx her türlü 
toprak tipinde çalışabilir. Söküm türbinleri 1500 mm, 
temizleme türbinleri 1550 mm’den fazladır. Bu, yüksek 
kapasite ve temizlik demektir. Toprak özelliklerine göre 
temizleme aralığı 83, 93 ve 108 mm seçilebilir. Çok 
sayıdaki domuz kuyruğu ve bar açıklıkları (55 veya 75 
mm olabilir) operatör her koşula göre makinayı adapte 
eder 1000 mm’lik asansör bandı da temizlemeye ve hızlı 
söküme katkıda bulunur.

CarePlus: Rakipsiz temizlik
 İki adet 1550 mm’lik söküm türbini
 Üç ya da dört adet 1550 mm’lik türbini
 Mükemmel ağırlık dağılımı sağlayan tekerleklerin 
akıllı geometrisi
 Mükemmel ayar için her tekerlekten otomatik 
dümenleme ve benzersiz manevra kabiliyeti
 1000 mm genişlikte asansör bandı

Agrifac pancar hasadı: güven, kalite, ve kapasite demektir. Uzun temizleme hattı sayesinde CarePlus sistem 
benzersiz temizlik ve verim sağlar. Yani pancarlar ile uygun şekilde ilgilenilir.

CarePlus

SoftCarePlus
Agrifac SoftCarePlus’ı özellikle kumlu topraklar için 
geliştirdi

SoftCarePlus’ın avantajları:
 Ufak pancar kayıpları en yüksek seviyede azalır.
 Söküm bıçaklarının arka açıklığı ile çubuklar arası 
daha dardır
 Söküm türbinlerinin çubuk aralıkları daha dardır.
 Temizleme türbinleri bar açıklıkları daha azdır.
 Asansör bandı daha az çubuktan oluşur.

ForteCarePlus
Agrifac ForteCarePlus’ı killi topraklarda en uygun 
temizliği sağlamak için geliştirdi. Söküm, temizleme 
türbinleri ve temizleme barları sürekli su ile yıkanır bu da 
pancarların iyi temizlenmesini garanti eder.

ForteCarePlus’ın avantajları:
 Pancarlar çok büyümüş olsa bile, killi topraklarda kolay 
hasat
 Söküm bıçakları arka açıklığında küçük yüzey
 Söküm türbinleri bar aralıkları oldukça geniştir.
 Sökğm ve temizleme türbinleri çıkışlarında Agrifac 
Hyperflex yaylar bulunur
 Uzun ömürlü, sertleştirilmiş çamur siliciler
 800 litrelik su tankı ve birçok püskürtme memesi

1. İki adet 1550 mm’lik söküm türbini

2. Üç ya da dört adet 1550 mm’lik türbini

3. 1000 mm genişlikte asansör bandı

2

3

1
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Daha fazla toprak koruma için daha geniş iz.: OptiTraxx’ta 
760 mm genişlikte ve 2250 mm uzunlukta palet 
bulunmaktadır. Paletler dümenleme için LightTraxx’in 
ön tekerlekleri yerine takılıp direk aksa sabitlenmiştir. 
Özel şase, palet dönme noktasının olabildiğince düşük 
olmasını sağlar. Bu da çekişten dolayı devrilmeyi engeller. 
Palet, toprak ile temas ettiği yüzeyde mükemmel bir 

ağırlık dağılımı sağlar. Geniş temas yüzeyi sadece ağırlık 
dağılımının mükemmel olmasını sağlamaz ayrıca zor ve 
yağmurlu koşullarda pancar sökebilmenizi sağlar.

En iyi toprak koruma, 
daha iyi toprak yapısı

OptiTraxx

OptiTraxx
(Boş depo)

Conventioneel
(Boş depo)

0,49 kg/cm2

0,88 
kg/cm2

0,88 
kg/cm2

OptiTraxx
(Dolu depo)

Conventioneel
(Dolu depo)

0,73 
kg/cm2 1,13 

kg/cm2

Opti-
Traxx

4e
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YieldMasterPro

LightTraxx opsiyonel olarak YieldMasterPro ile donatılabilir. YieldMasterPro tarlanızdaki verim değişimlerinin 
haritasını hassa bir şekilde oluşturur. Size pancar yetiştirmenizde ve diğer işlerinizde gerekli bilgiyi sağlar. Bu sayede 
her hasatta daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Pancar hasat makinanızın veriminizi her geçen yıl arttıracak bilgiyi 
toplama.

YieldMasterPro size nereden ne kadar hasat yaptığınızı 
söyler. Bu bilgi farklı verilerin kombinasyonu ile oluşturulur. 
Hasat ağırlığı ilerleme hızı ile kombine edilir, taşıma hızı 
ve GPS pozisyonu. Tüm ölçümler kabin içerisindeki bir 
ekranda gösterilir ve saklanır. Hasat sırasında tarlada 
görülen değişiklikleri anında görebilirsiniz. Ek olarak, 

araç ağırlıkları işaretlenir, tarla ve günlük genel görünüm 
otomatik olarak gösterilir, hasat edilmiş tarlaların bilgileri 
bir bilgisayara aktarılıp buradan takip edilebilir.

Verim ölçümü: 
Bilgi geri dönüşlerinizi arttırır.

Teknik Özellikler

Temizlik ve Nakliye
Temizleme türbinleri  3 x1550 mm (opsiyon 4. türbin)
Asansör Bandı  1000 mm genişliğinde
Temizleme açıklıkları  Domuz kuyruğu ve/veya bar 
Depo 18,5 m3 
Boşaltma  1000 mm
Tank boşaltma süresi  Yaklaşık 1 dakika

Ölçüler
Ön Tekerlekler  710/75 F34
Arka Tekerlekler  750/65 R26
Yağlama sistemi  Otomatik “Beka - Max”
Nakliye Genişliği  3,25 m
Yükseklik  4,00
Uzunluk  11,30 m (Söküm sistemine göre değişir)
Ağırlık  20 Ton
Şase Arka tekerlekler, ön tekerleklerin 

arasında çalışır (toprak koruma).

Baş kesme ve Söküm
Çalışma 6 sıralı 45 veya 50 cm (18” veya 20”)
Yaprak Kesici İntegral veya yaprak savurucu
Baş Kesici ProtectPlus kabnden ayarlanabilir.
Söküm Sistemi ExcenterPlus yatay sıra takibi
Derinlik Kontrolü Otomatik
Söküm Türbinleri 2 x 1500 mm

Motor ve Güç Aktarımı
Motor Volvo 6 silindir 345 kW (469 bg)   

Eu Stage IV
Çalışma Devri 1200 – 1500 RPM
Yakıt Tankı  900 Litre
Hidrolik Pompalar  Linde
Tekerlek Motorları  Linde
Kontrol  EcoTronicPlus
Tahrik  Kademesiz hidrostatik hız kontrolü
Dümenleme  Dört tekerlekten
Otomatik Dümenleme Ön ve arka
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