


Satışlarınızı artırmaq 
üçün çalışırıq

H a q q ı m ı z d a

Komandamız artıq 5 ildir ki, kənd təssərüfatı sektorunda 
yaranan problemləri aradan qaldırmaq üçün fəaliyyət 
göstərir. Bu günədək tərəfimizdən dünyada rəqabəti 
olmayan avadanlıqların istehsalı müştərilərimizə daha 
yüksək satışlara nail olmağa kömək edir.  
Təklifimizdə şoklama aparatına xüsusi diqqət yetirmək 
istəyirik. 

www.agrosystems.az



Bu sahədə hansı 
problemlər mövcuddur?

Bazarda digər mövcud şoklama 
avadanlıqları haqda

1 Bir sıra Avropa ölkələrinin istehsalçıları suçiləmə sistemini eyni qaydada, bir boru vasitəsi ilə həyata keçirirlər ki, bu 
da suyun bərabər paylanmasını tam təmin edə bilmir. Nəticədə lentin üzərində hərəkət edən meyvələrin bir qismi 
şoklamanı tam ala bilmir

2 Filtr sistemi vannadakı su kütləsinin həcminə uyğun deyil (Avropada gilas kombayn vasitəsilə yığıldığından, gilasın 
gülü dərmə zamanı xaric edilir). Buna görə də iş saatı ərzində filtrlərin bir neçə dəfə təmizlənməsi zərurəti yaranır 

3 Soyudulmuş suyun hərarətinin vannada stabil olaraq 0,5-1 dərəcə arasında qalması mümkün olmur, hətta konveyer xəttinin 
sürətini azaltmaq da bu problemi aradan qaldırmır.

4 İstehsalçılar saatda 3-5 ton keçirici gücdən artığına nail ola bilmirlər.



Niyə məhz biz?
Ü s t ü n l ü k lə r i m i z

Dünya və yerli aparıcı alimlər ilə 
əməkdaşlığımız bizə daha effektiv 

avadanlıqları istehsal etməyə imkan verir

01 Komandamızın fəaliyyəti onu təsdiqləyir ki, ölkəmiz dünyada mövcud 
olan təkliflərdən daha yaxşısını etmək imkanına sahibdir. Yerli istehsalın 
olması həm də yerli müştərilərin bir çox məsələdə işini asanlaşdırır

Yerli istehsal

02

03

İstifadə etdiyimiz texnologiyalar sayəsində istehsal etdiyimiz 
avadanlıqların gücü və keyfiyyəti bazarda mövcud olan avadanlıqlardan 
qat-qat üstündür

Daha effektiv həllər

Yaratdığımız texnologiya əsasında daha sərfəli qiymətə daha yüksək 
keyfiyyət təklif edirik

40 faizədək daha sərfəli qiymət təklifləri

04

Dövlətimiz tərəfindən yerli 
sahibkarlar üçün dəstək 
proqramı çərçivəsində 40% 
subsidiyanın əldə edilməsinə 
köməklik göstərəcəyik

Dövlət proqramına  
qoşulma imkanı

05 1 illik  
zəmanət veririk

İstehsalın Azərbaycanda 
olduğuna görə müştərilərimizə 
servis dəstəyini daha asan 
edirik



Nə etdik?
Komandamız tərəfindən bu nöqsanlar nəzərə 

alınaraq, bu mövzuda tədqiqatlar aparılmışdır. 
Bir çox elmi tədqiqat institutlarının yardımı 

sayəsində, bu nöqsanlar aradan qaldırılmışdır. 
Nəticədə ölkəmizin kənd təsərrüfatı sektorunda 

müasir vəziyyətə tam uyğunlaşdırılmış 
hidrokuleri sizə təqdim edirik. 

2022-ci ilin fevral, mart və aprel ayları ərzində 
Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu tərəfindən 

hidrokulerin texniki şərtləri hazırlanaraq aidiyyatı 
qurumlar tərəfindən təsdiqlənmişdir. Nəticə 
etibarı ilə 13 aprel 2022-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Malların (işlərin, xidmətlərin) 

uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə 
AZ031 ASİ.35.01.00445.22 nömrəli uyğunluq 

sertifikatı verilmişdir. 



Hidrokuler / Şoklama Aparatı
İstehsal etdiyimiz hidrokulerlərdə iş rejimində suyun 
hərarəti stabil olaraq, 0,5-1 dərəcə arasında qalır. Suyun 
paylanma sistemi unikal bir seçimlə ərsəyə gəlmişdir və 
tunelin əvvəlindən sonuna qədər hər bir meyvənin 
üzərinə fasiləsiz su axmasına zəmanətimiz var. Filtr 
sistemi, yalnız su dəyişdirilən zaman (3-4 gündən bir) 
yuyulur. Səbətlərdən meyvələrin vannaya tökülməməsi 
üçün əlavə filtr sistemi nəzərdə tutulmuşdur. Hidrokulerin 
su dəyə biləcək bütün hissələri qida üçün nəzərdə tutulan 
paslanmaz poladdan hazırlanır. Konveyer xətti sürət 
qutusu (invektor) ilə təchiz olunur. 

Hidrokuleri həm stasionar istifadə etmək olar, həm də 
platforma vasitəsi ilə enerji mənbəyi olan fərqli yerlərdə 
işlətmək mümkündür.

İstehsal etdiyimiz hidrokulerlərə 1 il zəmanət veririk.

F l a q m a n  məh s u l u m u z



Saxlanılması üçün 
şoklanması vacib olan 
meyvə və tərəvəzlər
• Gilas və gilas qrupuna aid olan bütün 

giləmeyvələr

• Ərik, şaftalı, nektarin, feyxua

• Çiyələk, qarağat və onlara aid bütün 

giləmeyvələr

• Gavalı və gavalı qrupuna aid olan meyvələr

• Alma, alıça, armud, xurma

• Kök, sparja, brokli, bryusel kələmi, rəngli kələm, 

selderey

• Xiyar, badımcan, petruşka, qorox, ispanaq

• Salat, göy-göyərti, luk porey



Hidrokulerin texniki 
məlumatları

İstehsalçı şirkət: «AgroSystems» MMC 
İstehsalçı ölkə: Azərbaycan 
Soyutma gücü: 5000 - 10 000 kq/saat 
Gərginlik: 380V - 3Phs - 50HZ 
Soyuducu kompressor: 2 əd. 30HP yarımqermetik 
kompressorlar 
Kompressorların adı və  
istehsal olunduğu ölkə: «Frascold», İtaliya 
Gücü: 150 kvt/s 
Ölçüləri (UxExH): 8m x 2.5m x 2.2m  
Çəkisi: 5800 kq 
Meyvənin çıxdıqda hərarəti: +28 C >> +2 C // +30>> +4 C 
Suyun kütləsi: 6000 lt



Başqa ölkədən sifariş 
etdiyimiz hidrokuler 
istədiyimiz nəticəni bizə 
vermədi. «AgroSystems» 
şirkətinidən çox razıyam, 
çünki onların sayəsində biz 
effektivliyimizi və satışlarımızı 
artıra bildik. Əlavə olaraq, ildə 
bir dəfə profilaktik baxış 
keçirilir. Düzdür, hələ ki heç 
bir problemimiz olmayıb, 
amma belə bir dəstəyin 
olması 
bizə bu işdə əlavə güvən 
verir.

Xaçmaz / Sahibkar

Abdulraxmanov Ramin

Hidrokullerin soyutma sistemi 
çox mükəmməldir. Filtr isə söz 
verildiyi kimi 3-5 gündən bir 
təmizlənir, keçirici gücü isə 8-10 
ton arası dəyişirdi. Rəqib 
şirkətlərdə belə təkliflər yox idi. 

Xaçmaz / Sahibkar
Kərimov AbbasMüştərilərimizin 

rəyləri ilə tanış 
olun

« A g r o S y s t e m s »  h a q d a



İstehsal etdiyimiz  
hidrokulerlər

Fə r q l i  g ü cə  m a l i k  o l a n

Keçirici güc: saatda 5 ton 
İstehsal müddəti: 1 ay

Hidrokuler AGROMAX-5000-TUN

Keçirici güc: saatda 8 ton 
İstehsal müddəti: 1 ay

Hidrokuler AGROMAX-8000-TUN 

Keçirici güc: saatda 10 ton 
İstehsal müddəti: 1 ay

Hidrokuler AGROMAX-10000-TUN 

Keçirici güc: saatda 8 ton 
İstehsal müddəti: 1 ay 
Digərlərindən fərqi: palet ilə işləmə

Hidrokuler AGROMAX-5000-ST-PAL-MOB 



Əməkdaşlarımız 

məmnuniyyətlə suallarınızı 

cavablandıracaq

Bizimlə əlaqə 
saxlayın!

S u a l ı n ı z  v a r s a

Zərifə Əliyeva, 22

+994 50 444 17 01 

+994 50 719 70 00

Ünvan:

Əlaqə nömrəmiz:

09:00-21:00




