
HYDROMAT® gelenksel erozyon önleyici 
sistemlere alternatif olarak, dik şevlerde 
de rahatlıkla kullanılabilen bir çözüm-
dür. Çevre dostu ve zararsız lif dizileri 
sayesinde, toprak yüzeyine mükemmel 
şekilde tutunan bu ürün, aynı zamanda 
mükemmel filizlenme ortamı garanti 
eder. Pratik şekilde torbalanmış olan lif 
harmanı ve bağlayıcı bileşenler, kolaylık-
la karıştırılıp uygulanır. 

HYDROMAT® erozyon kontrolü için 
kullanılan diğer sistemlerden daha 
üstün performansa sahip bir sistemdir: 
hidro-retansiyonu en iyi şekilde optimize 
eder ve vejetasyon gelişimini arttırır.

Lif bağı matrisi oluşturduğu boşluk-
larla sadece su tutmakla kalmaz, aynı 
zamanda filizlenmeyi teşvik eden gerekli 
oksijen dolaşımını da iyileştirir. 

HYDROMAT® MFL hızlı ve homojen vejetasyon gelişi-
miyle uzun süreli erozyon kontrolü sağlar. Rüzgar ve 
suya karşı erozyon kontrolü için çok etkin sonuç verir. 
Çünkü lif bağları matrisi, su ve havanın toprak içine 
girmesini sağlarken; tohumları ve toprağı stabil tutar. 
Vejetasyon oturduktan sonra, odun lifleri ayrışarak 
toprağın besleme kapasitesini arttırır.

HYDROMAT® hyrdroseedingin tüm avantajlarına sa-
hiptir ve aynı zamanda hızlı uygulanması sayesinde 
işçilikten tasarruf sağlar. Erozyon kontrolüne hizmet 
eden diğer sistemlerle de çok kolay birleştirilip, çoklu 
kullanıma imkan verir. HYDROMAT® hemen etki 
göstermeye başlar ve kurudukça performansı artar. 
Yüzeye uygulanır uygulanmaz toprağa bağlanır ve ku-
ruyunca esnek bir kalıp halini alır. Bu yenilikçi sistem 
2,5:1 den daha yüksek eğimli şevlerde kullanmaya 
uygundur ve teknolojisi sayesinde kuvvetli yağışlara 
dayanıklıdır. HYDROMAT® mekanik ajitatör olan her 
türlü hydroseeding aracıyla kullanılabilir, toprak için 
herhangi bir ön hazırlık gerektirmez.

HYDROMAT®
TOPRAK EROZYONUNA 
KARŞI YENİLİKÇİ KORUMA
Tek adımda uygulamayla 
%100 örtme yeteneğini 
garanti eder

SU ABSORBSİYONU İÇİN UZUN 
ODUN LİFLERİ

MİNERAL AKTİVATÖR

ORGANİK YAPIŞTIRICI

BAĞLARI KURAN SENTETİK LİFLER

AVANTAJLARI

• Herhangi bir alan hazırlığı 
gerektirmediğinden, maliyetten 
tasarruf sağlar

• Hemen etkisini gösteren, uzun süre 
kullanılan etkili performans

• Klasik antierozyon sistemlerine göre 
çok üstün performans

• Etki etme hızı

• Üstün erozyon kontrolü

• Atık materyal bırakmaz

Full Service Padova civarında yerleşik; 30 
seneden uzun bir süredir çevreye uyumlu, 
oldukça etkili çözüm uygulamaları ve çözüm 
önerileri geliştirmek üzerine çalışan Italyan 
firmasıdır.

Full Service firması sürekli devam 
eden araştırma çalışmaları ve 
uygulama tecrübeleri sayesinde; 
erozyon kontrolü, hydroseeding, 
toprak mukavemeti, geoteknik, 
doğal yol stabilizasyon çalışmaları 
ve toz salınımı kontrolü konularında, 
yenilikçi çözümler sunan kompozit 
ürün yelpazesi geliştirmiştir. 

Yıllar boyunca sektörün uzun so-
luklu realitesi, ulusal ve uluslararası 
referans noktası olmak için kendi-
mizi geliştirerek yenilikçi teknikler 
üzerinde çalıştık. 

Hydroseeding alanında büyük başa-
rı elde etmiş, en yenilikçi ürünleri-
mizden özetle bahsetmek istiyoruz

Daha iyi bir çevre için ürünler, sistemler ve know-how



Hydrofibre %100 işlenmemiş 
odun lifleri malçıdır (geri dö-
nüşüme uğramamıştır, ahşap 
yongasının termo-mekanik 
çalışmasından elde edilmekte-
dir. Bu uygulama odun içindeki 
zararlı olabilecek mikroorganiz-
maları yok etmektedir). 

Hydrofibre; kirletici etkenler, 
geri dönüşüm materyalleri, 
filizlenme ve tohum gelişi-
mini engelleyici faktörlerden 
arınmıştır. Ayrıca içerdiği farklı 
uzunluktaki lifler sayesinde, en 
az %25’i 10 mm uzunluğunda 
olmak üzere, uniform bir örtü 
ve filizlenme için uygun mikrok-
lima oluşturur.

Selüloz lifi malçı ve odun lifi 
malçı arasındaki fark ; odun 
liflerinin uzunlukları sayesinde 
daha iyi bir örtü sağlamaları ve 
odun lifi malçının %35 daha az 
kullanılmak suretiyle, yine aynı 
büyüklükteki alanı kaplama 
yeteneğidir. 

Hydrofibre toksik olmaması 
yanında, doğal yeşil renge 
sahip olması sayesinde, uygu-
lama akabinde bile yeşil örtü 
görüntüsü verir. Hydrofibre 
suda kolayca çözünür ve gübre, 
bağlayıcı materyal, toprak den-
geleyici, çim tohumu vb. gibi 
bileşenlerin eklenmesi halinde 
de, homoje karışım yapar. 

AVANTAJLARI

Hızlı ve uniform sonuçlar
Tek seferde; tohumlar, yapışkan, gübre ve malç birlikte uygulanır. 
Hızlı ve yeknesak uygulamanın yanında, yeşil rengi ile uygulama 
sonrasında yeşil örtü görüntüsü verir. 

Kalite
Termo-mekanik işlemden geçirilmiş ve gelişim engelleyici 
faktörlerden arınmış liflerin en az %25’i 10 mm uzunluğundadır. 
Erozyon ve yıkanmaya yol açmayacak şekilde su absorbsiyonu 
sağlar. Aplikasyonu kolaydır.

Maliyetten tasarruf
Liflerin uzunluğu sayesinde kağıt (selüloz) malça oranla %30-35 
daha az lif kullanılarak, aynı alanı daha iyi kaplama özelliğine 
sahiptir.

Vejetasyon gelişim hızı 
Örtü, filizlenme ve vejetasyon gelişimi için uygun mikroklima ve 
nem ortamı yaratır. Zorlu iklim koşullarında bile, çimlendirme için 
ideal çözümdür.

HYDROFIBRE 
ODUN LİFLERİ

Fulltack, malç bağlanma 
yeteneğini arttıran konsantre 
yapıştırıcıdır. Sonuç; örümcek 
ağına benzeyen, birbiri içine 
geçen ve gübre, tohum, mevcut 
yüzeyle birleşerek toprağı tutan 
bir retikül tabaka oluşumudur.

Fulltack; balıklar, hayvanlar, 
toprak ve doğal su kaynaklarını 
kirletmeyen, %100 doğal çevre 
dostu bir üründür. 

AVANTAJLARI

2 kata yakın fazla çözünme
Fulltack’ın su içinde hızlı çözünmesi oldukça önemlidir ve bu, 
yapıştırıcının malç üzerinde uniform ve etkili şekilde dağılması 
anlamına gelir. Sonuç; erozyona karşı daha fazla dayanıklılık..

2 kat daha fazla yapışma 
Fulltack en benzer rakip ürüne nazaran 228 kat daha yüksek 
viskoziteye sahiptir. Likit fulltack ürününü eklerken farkı 
görebilirsiniz. Malç ürünleri ve makinelere daha yüksek 
randıman sağlayan özel bir kayganlaştırıcı içerir. Hydroseeding 
uygulamalarında Fulltack, hortum içindeki sürtünmeyi azaltarak 
daha yoğun karışım yapar ve uniform serim sağlar. 

Konsantre formülümüz  
tasarruf etmenizi sağlar 
FullTack %100 konsantre bir ürün olup, ne deoksidan ne de 
tepkimesiz bileşenler içermez. Bu sebeple FullTack ile elde 
edeceğiniz verime, diğer ürünlerle 3-5 kat daha fazla kullanarak 
ulaşabilirsiniz. %100 doğal ve toksik olmayan bir üründür. 
FullTack hayvanlar ve toprak için bir tehdit değildir ve uygulama 
esnasında kullanılan serpme teçhizatına zarar vermez. 
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F +39 0429 841182

Via Enzo Ferrari, 6
35046 Saletto (Padova) Italy

info@fullservice-it.com
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FULL TACK
Doğal ve yüksek 
yoğunluklu hydroseeding 
yapıştırıcısı



HAVALANDIRICI MEKANİK TIRMIK

Agrotec, 40 yılı aşkın süredir, yeşil sektörün 
bakım ve yapım ihtiyaçlarını karşılayan teçhi-
zat yelpazesi üretmektedir. Firma kurucusu-
nun 30 sene önce aldığı yenilikçi bir kararla, 
sadece hydroseeding makineleri üretimine 
başlaması ve bu doğrultuda ilerlemesi sonu-
cunda; Agrotec firması, bugün İtalya’nın tek 
hydroseeding makine üreticisi unvanını hak 
etmiştir.

HYDROSEEDING  
İÇİN PROFESYONEL 
TEÇHİZATLAR

Satış sonrası süreç, yedek parça çeşitliliğini ve 
hızlı gönderimi garanti eden ofisimiz tarafın-

dan direkt takip edilmektedir.

YEŞİL ALANLAR İÇİN DİĞER 
TEÇHİZATLARIMIZ

Hydroseeding makinası uygulama zamanından 
tasarruf sağlar ve çim alan yapımı, şev alanları 
konsolidasyonu, eğimli alanlarda erozyon kontrolü, 
döküm alanlarının geri dönüşümü, beyaz yol yapımı 
gibi uygulanmalarda kullanılma özelliğine sahiptir.

Agrotec firması politikası, müşteri hizmetlerine 
büyük önem vermekle birlikte; konusunda uzman 
teknisyenlerini, dünyanın her yerindeki makinaları 
konusunda ve çoklu uygulama noktasında, teknik 
formasyon ihtiyacı olan müşterilerinin hizmetine 
sunmaktadır.

Supertack, %90’dan fazla 
aktif gradiyent içeren, yüksek 
konsantrasyona sahip, sentetik 
toz yapıştırıcıdır.

Supertack’ı her tür malç (odun, 
selüloz, saman, hayvan gübresi, 
bio-teşvik edici) ile kullanabi-
lirsiniz. 

Yığın oluşturmaya gerek kal-
madan kolayca harmanlamaya 
imkan veren, kısa zamanda 
hızlı viskoziteyi garanti eden, 
hydroseeding için özel olarak 
hazırlanmış yeni bir formüldür. 

Yüksek viskozite, lifler ve 
kullanılan ürünlerin toprağa 
bağlanmasını garanti eder. 
Vejetasyon kök oluşturana 
kadar; malç, tohum ve gübrenin 
toprağa bağlı kalmasını sağlar. 

Supertack, yağmur esnasında 
ya da nemli toprak koşullarında 
da uygulanabilir. 

Supertack, düşük kaliteli 
bağlayıcılarla kıyaslandığın-
da; yarım ve hatta üçte bir 
oranında kullanıldığında bile, 
yüksek adezyon performansını 
garanti eder. Hortumla sulama 
ve yağmur suyu etkilerine karşı 
yüksek dayanıklılık sağlar.

SUPERTACK
HYDROSEEDİNG İÇİN 
SENTETİK BAĞLAYICI

TAŞ AYIRICIKUM SERİCİ

AVANTAJLARI

• Toksik ve tehlikeli 
değildir

• Toprak erozyonuna 
karşı korumayı 
arttırırken, yüzey suyu 
akış miktarını azaltır

• Çimlenmeye yardımcı 
olur

• Su tutumunu arttırır 
ve toprak içindeki su 
mevcudiyetini korur

• Hydroseeding makinası 
içinde tıkanmaya 
sebep olmaz ve diğer 
ürünlerle birlikte 
kullanıldığında, 
uygulaması kolaydır

• Hydroseeding 
karışımının 
yoğunluğunu hafifletir 
özelliktedir

• Verimliliği arttırır ve 
maliyeti düşürür



HYDROSEEDİNG 
MAKİNALARI
3 seri halindeki ürün yelpazesi,  
her tür ihtiyaca cevap vermektedir.
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L SERİSİ

T SERİSİ

HDI SERİSİ

Traktörün manivelasına bağ-
lanan, 3 model hydroseeding 

makinası içerir. Traktör kullanımı gerektiren durum-
larda ya da zor bölgeler ve atık alanlarında yapılan 
çalışmalarda kullanılmaya uygundur. Traktörün güç 
prizinden beslenerek çalışır. 500 lt, 1000 lt ve 2000 
lt’lik 3 versiyon.

T SERİSİ 

Bu serinin tüm modelleri, 
kamyonet ve pick-up gibi küçük 

araçlara takılabilir şekilde projelendirilmiştir. Talep 
üzerine, benzin ya da diesel motor takılabilen 500lt-
1000 lt hazne. Hydroseeding sektöründe, küçük ve 
orta ölçekli, profesyonel işler için uygundur.

L SERİSİ

HDI serisi; hydroseeding 
sektöründe mevcut olan 

en yüksek teknolojilerin ürünüdür. 

4 standart model (2000 lt, 3000 lt, 6000 lt, 8000 
lt) içerir. UNIMOG, LINDER, AEBI, REFORM gibi 4X4 
araçlarda kullanılacak şekilde, özel olarak üretilmiştir.

HDI SERİSİ

İHTİYACINIZA GÖRE 
PROJELENDİRİLEN 
HYDROSEEDING MAKİNALARI 

Zanaatimiz; müşterilerimizin sahip olduğu taşıyıcı 
araçlara göre, makinaların yapısal ve iskelet kısım-
larını modifiye etmemize imkan tanır.

Tıkanma korumalı volumetrik pompa; uygun 
hidrolik motorla çalıştığında, çok yoğun olması halinde bile, her 
tip karışımı hazırlamak için idealdir. Bu tip pompa, herhangi 
bir yardım ya da parat olmadan, otomatik olarak hazneye su 
doldurmaya imkan verir.

Üretimimiz olan tüm modeller,  
aşağıdaki ekipmanlara sahiptir:

Hidrolik motorla çalışan, her iki yöne de dönen iç 
karıştırıcı.


