
Sweeping Across 
The World

“The McKay-Empire-Wiese group focuses on three primary markets – tillage tools, rotary tiller tines, and rail 
sleeper fasteners.

Our tillage tools handle all crops from cereals, grains and oil seeds, to fibers, fruits and vegetables.
Would your company be interested in distributing or importing our products ?

Come and visit us at our website. Let us show you who we are and what we make!”

w w w . w i e s e i n d u s t r i e s . c o m
w w w . m c k a y e m p i r e . c o m

“McKay-Empire-Wiese grubu başlıca üç piyasaya odaklanmıştır – toprak işleme aletleri, el traktörü toprak frezeleri 

ve demiryolu traversi tespit malzemeleri.

Toprak işleme ünitelerimiz tahıl, hububat ve yağ tohumundan lif, meyve ve sebzeye kadar her tür mahsulü 

işlemektedir.

Şirket olarak ürünlerimizin dağıtımı veya ithalatı ile ilgileniyor musunuz?

Gelin web sitemizi ziyaret edin. Size kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı gösterelim!”

Sürüyoruz Sürüyoruz Sürüyoruz 
Tüm DünyayıTüm Dünyayı

http://www.wieseindustries.com
http://www.mckayempire.com


Who we are

Chisel spikes

Rib plow shares

The Mckay-Empire-Wiese Group comprises three manufacturing plants and offers a full 
range of stamping, forming and heat treating capabilities. Our products are made from 
mild to high carbon steel, as well as the use of alloys such as boron and manganese.

Our plants are in Regina, Saskatchewan, Canada (McKay); Cleveland, Ohio, USA (Empire); 
and Perry, Iowa, USA (Wiese).

Our production equipment comprises a range of forging, stamping and bulldozer presses; 
shearing presses, plasma cutters, milling and drilling machines; a full range of welding 
equipment including robots, mig and stick; heat treating featuring austempering, polymer 
synthetic quench, oil quench and temper; and finishing equipment such as wheelabrators, 

grinders and deburrers, paint lines, assembly and packaging.

Major markets and customers
The McKay-Empire-Wiese Group focuses on three primary markets – agricultural tillage 
tools; lawn and garden tiller tines; and railroad rail tie fasteners.

The Group offers the widest range of tillage tools in the world, handling all crops from 
cereals, grains and oil seeds, to fibers, fruits and vegetables. We serve the farming 
community through an extensive network of dealers and distributors in North America, 
Europe and Australia, as well as exposure through our major OEM customers. OEM 
customers with a world-wide presence include Case-New Holland; Flexicoil; Bourgault; 

  srerutcafunam tnemelpmi naciremA htroN gnidael eht ylppus ew dna ,hcsroH dna ;sirroM
– John Buhler; Bush Hog; Landoll; DMI and many others. Tillage tools are produced in 
all three plants.

Our plant in Cleveland, Ohio is North America’s largest supplier of garden rotary tiller 
tines, supplying 15 OEM accounts including MTD and Electrolux. Tines are available in 
all major configurations and steel characteristics, featuring two-ended, four-ended, 
and bolo designs.

The plant in Regina, Saskatchewan is a primary supplier to the major USA railroads of 
spring steel rail fasteners. The McKay Elastic Clip rail fastening system extends track 
life by providing a more positive and lasting rail alignment under the most severe 
operating conditions. The clip is quickly but positively locked into position. It is made 
from manganese spring steel that maintains its high load bearing capacity and can be 
installed in timber, concrete or steel sleepers.
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Disturbance

Mckay-Empire-Wiese Grubu üç imalat tesisinden oluşmakta olup her çeşit presleme, 

şekil verme ve tavlama imkanını sunmaktadır. Ürünlerimiz yumuşak ila yüksek 

karbonlu çelikten ve ayrıca bor ve manganez gibi alaşımların kullanımı ile imal edilir.

Tesislerimiz Regina, Saskatchewan, Kanada (McKay); Cleveland, Ohio, ABD 

(Empire) ve Perry, Iowa, ABD’de (Wiese) bulunmaktadır.

Üretim ekipmanlarımız, bir dizi dövme, presleme ve buldozer presleri; kesme presleri, 

plazma kesme aletleri, freze ve delme makineleri; robotlar, mig ve yapıştırma 

kaynağı dahil olmak üzere çok çeşitli kaynak ekipmanları; osmenevişleme, polimer 

sentetik su verme, yağda su verme ve temperleme içeren tavlama; kumlama 

türbinleri, taşlama makineleri ve çapak alma makineleri, boya hatları, montaj ve 

paketleme gibi imalatı son işlem ekipmanlarını içermektedir.

McKay-Empire-Wiese Grubu başlıca üç piyasaya odaklanmıştır – tarımsal toprak 

işleme üniteleri; çayır ve bahçeler için el traktörü toprak frezeleri ve demiryolu ray 

tespit malzemeleri. 

Grup tüm dünyada tahıl, hububat ve yağ tohumundan lif, meyve ve sebzeye kadar 

her tür mahsulü işleyebilen en geniş yelpazede toprak işleme üniteleri sunmaktadır. 

Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da bulunan zengin bir bayi ve distribütör ağı 

ve büyük orijinal parça üreticisi (OEM) müşterilerimiz aracılığıyla tanıtım yoluyla 

tarım çevresine hizmet vermekteyiz. Dünya çapında tanınmış OEM müşterilerimiz 

arasında Case-New Holland; Flexicoil; Bourgault; Morris ve Horsch bulunmakta olup 

John Buhler; Bush Hog; Landoll; DMI ve daha birçok önde gelen Kuzey Amerika alet 

imalatçısına ürün tedarik etmekteyiz. Toprak işleme üniteleri tesislerin her üçünde de 

imal edilmektedir.

Cleveland, Ohio’da bulunan tesisimiz Kuzey Amerika’nın en büyük bahçe el 

traktörü toprak frezesi tedarikçisi olup aralarında MTD ve Electrolux’ün de 

bulunduğu 15 OEM müşterisine ürün tedarik etmektedir. Toprak frezeleri tüm genel 

konfigürasyonlarda ve çelik karakteristiklerinde sunulmakta olup, çift uçlu, dört uçlu 

ve tek ağızlı tasarımlara sahiptir.

Regina, Saskatchewan’da bulunan tesis ABD’deki büyük demiryolu işletmelerinin 

başlıca yay çeliği ray tespit malzemesi tedarikçilerinden biridir. McKay Elastik 

Kelepçeli ray tespit sistemi, en zorlu çalışma şartları altında dahi daha olumlu ve 

uzun ömürlü ray hizalaması sağlayarak demiryolu hattının ömrünü uzatmaktadır. 

Kelepçe hızlı fakat sağlam bir biçimde yerine kilitlenir. Yüksek yük taşıma kapasitesi 

sağlayan manganez yay çeliğinden mamuldür ve kereste, beton veya çelik 

traverslere monte edilebilir.
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Agricultural

Slimwedge  •  Chisel Plow Sweeps  •  Field Cultivator Sweeps  •  Row Crop Sweeps  •  Nok-On Sweeps 
  •  stnioP reliosbuS  •  sdradnatS raB looT  •  slevohS & sekipS ,hteeT lesihC  •  sretsuB & sreworruF •

Reversible Points  •  Vegetable Tools  • Moldboard Plow Parts  •  Fertilizer Knives • Discs & Coulters

Made from high carbon steel. Heat treated for extra 

toughness.

Slimwedge System 

Chisel Plow Sweeps
Available in 43,47,50 and 54 degree angles. Sizes 8” up to 28”, 
thickness in ¼” and 5/16”.
Standard chisel plow sweeps have a unique bend at the top of 
the wing that increases wing strength approx 30%.
Dart chisel plow sweeps have a specially engineered raised 
section along the centre line which allows the sweep to retain 
its sharpness as it wears and also protects the bolt heads.
Low Crown chisel plow sweeps are designed to provide 
improved scouring and easier pulling, with a minimum of 
ridging in the field regardless of speed.
Penetrator chisel plow sweeps are designed for hard soil zones. 
Approx 70% of the blade is inclined at 37 degrees, while the 
remainder is flattened out to 10 degrees. Testing has proven 
that the Penetrator required 35-55% less load to penetrate 
hard ground than the standard sweep.
Parallel Wing sweeps maintain their original cutting width, 
and are available on all chisel plow and field cultivator 
sweeps.

Field Cultivator Sweeps (Bolt-On)
Available in 41 and 47 degree angles. Sizes 4” up to 12”, 
thickness in ¼” and 3/16”.
101 Series – 47 degrees, 1 ¾” centers, 3/8” bolts
202 Series – 47 degrees, 1 ¾” centers, 7/16’ bolts
303 Series – 41 degrees, 1 5/8-1 ¾” centers, 3/8” bolts
Curved Wing (Vipers) – 47 degrees, 1 5/8-1 ¾” centers, 

7/16” bolts

202 Sweep

16” Slimwedge

Parallel Wing 
Dart 16” Penetrator

Designed for field cultivators, chisel plows, air drills and air 
seeders to optimize dry-land farming techniques. Available 
in sizes from 2” up to 16”, thickness ¼” and 5/16”. The XLL 
series features an extra long nose that allows the sweep to 
be pulled easier and to last longer than any other sweep on 
the market. A full array of adapters, fertilizer tubes and cast 
points facilitate use on any machine and can achieve any 
width of desired opening. Clips and retainers are available to 
suit all machines.  The system is also available in "Bolt-On" 
format. Featuring the same low soil disturbance feature, BLD 
products are available in 14/16" with 5/16" thickness. 

14” Bolt on Low
Disturbance

12” Low Crown

Temren • Çizel Pulluk Kazayağı • Tarla Kültivatör Kazayağı • Sıra Bitkisi Kazayağı • Nok-On Kazayağı 
• Karık Açıcı & Pulluklar • Çizel Dişleri, Çivileri & Demirleri • Alet Çubuğu Standartları • Dipkazan Uçları 

• Döner Uçlar • Sebze Aletleri • Kulaklı Pulluk Parçaları • Gübre Bıçakları • Diskler ve Keskiler

Yüksek karbon çeliğinden mamuldür. Ekstra dayanıklılık 

için tavlanmıştır.

Temren Sistemi
Tarla kültivatörleri, çizel pulluklar, havalı tahıl ekim 

makineleri ve havalı tohumlayıcılar için kurak bölge tarım 

tekniklerini optimize etmek amacıyla tasarlanmıştır. 2” 

ila 16” boyutlarında ve ¼” ila 5/16” kalınlığındadır. XLL 

serisi kazayağının kolaylıkla çekilmesine ve piyasadaki 

diğer kazayağlarından daha uzun mesafelere uzanmasına 

olanak tanıyan ekstra uzun bir burna sahiptir. Eksiksiz 

adaptörler, gübre boruları ve döküm uçlar, her tür makine 

üzerinde kullanımı kolaylaştırır ve istenen her açıklık 

genişliğini sağlayabilir. Her makineye uygun kelepçeler ve 

tespit pimleri mevcuttur. Sistem aynı zamanda “Cıvatalı” 

biçimde de sunulmaktadır. Aynı düşük toprak disturbansı 

özelliğine sahip BLD ürünleri 14/16" boyutunda ve 5/16" 

kalınlığında mevcuttur.

Çizel Pulluk Kazayağı
43, 47, 50 ve 54 derecelik açılara sahip modelleri mevcuttur. 

8” ila 28” boyutlarında ve ¼” ila 5/16” kalınlığındadır. 

Standart çizel pulluk kazayağı kanat tepesinde, kanat 

mukavemetini yaklaşık %30 oranında artıran özgün bir 

eğime sahiptir.

Küçük ok çizel pulluk kazayağı, merkez hattı boyunca özel 

olarak tasarlanmış bir yükselti bölümüne sahip olup bu bölüm 

kazayağı yıprandıkça keskinliğin korunmasına yardımcı olur 

ve aynı zamanda cıvata başlarını korur.

Alçak Tepeli çizel pulluk kazayağı gelişmiş tarama ve 

daha kolay çekme sağlamak üzere tasarlanmış olup hıza 

bakılmaksızın tarlada minimum sırt yapma sağlar.

Dalıcı çizel pulluk kazayağı sert zeminli alanlar için 

tasarlanmıştır. Bıçağın yaklaşık %70’ine 37 dereceli bir 

eğim verilmiş olup geri kalan kısmı 10 dereceye kadar 

düzleştirilmiştir. Testler sonucunda Dalıcının sert zeminlere 

nüfuz etmek için standart bir kazayağından %35-55 daha az 

yüke ihtiyaç duyduğu kanıtlanmıştır.

Paralel Kanatlı kazayağı orijinal kesme genişliklerini 

korumakta olup her tür çizel pulluk ve tarla kültivatör 

kazayağı üzerinde mevcuttur.

Tarla Kültivatörü Kazayağı (Cıvatalı)
41 ve 47 derece açılı modelleri bulunur. 4” ila 12” 

boyutlarından ve ¼” ila 3/16” kalınlığındadır.

101 Serisi – 47 derece, 1 ¾” merkezler, 3/8” cıvatalar

202 Serisi – 47 derece, 1 ¾” merkezler, 7/16” cıvatalar

303 Serisi – 41 derece, 1 5/8-1 ¾” merkezler, 3/8” cıvatalar

Kavisli Kanat (Engerek)– 47 derece, 1 5/8-1 ¾” merkezler, 

7/16” cıvatalar

16” Temren Düşük Disturbanslı 
14” Cıvata

Paralel Kanatlı 
Küçük Ok

16” Dalıcı

12” Alçak Tepe

202 Kazayağı

TarımsalTarımsalTarımsal



Row Crop Sweeps (Bolt-On)
Available in 55 degree angle, thickness ¼”.
Flanged Stem (11/12) cultivator sweeps feature a low crown 
and wide wing for extra strength and wear. Sizes 4” up to 30” 
(also available in 3/16” thickness)
Joyce Cotton (112) sweeps feature a flanged stem and 
higher crown and wing-lift for greater soil disturbance. Sizes 
6” up to 24”.
Universal Economy (E150) sweeps feature a straight wing 
for long wear. 
Peanut (131/132) sweeps feature a low crown and low 
wing lift (56 degree angle)

Nok-On Sweeps for Field Cultivators
Available in 43 and 47 degree angles. Sizes 2” up to 12”, 
thickness 3/16” and ¼”. Reduces change over time by up to 
75%.
Sweeps are knocked into place using a unique fastening clip. 
The sweeps are also available with longer nose and curved

wings (vipers).

Furrowers and Busters
Multipurpose ridge builders for any application. Removes weeds 
from under the ridge and reshapes the ridge.
32 Series – Sizes 8” up to 16”, ¼” thickness
H11 Series – Heavy duty, sizes 10” up to 18”, ¼” thickness
700 Series – Planter Wing sweeps, sizes 14” up to 26”, ¼” 
thickness
S10 Series – High Wing furrowers, sizes 8” up to 18”, 3/16” 
thickness
E-27-3 Series – Economy furrowers, sizes 8” up to 12”, 3/16” 
thickness
Reversible Furrow/Chisel Plow Shovels – 16” x ½”, ¼ or 
5/16” thickness

Chisel Teeth, Spikes and Shovels
A full range of reversible chisels designed for most applications 
and conditions for all your deep 
tillage needs.
Heavy Duty Chisels – 2-21/2” wide, 5/16” to 1” thick, 12” to 
20” long. The longest wearing.
Twisted Chisels – 3-4” wide, 3/8” to ½” thick, 20” to 26” 
long.
Chisel Teeth (182 Series) – 2” wide, 5/8” thick, 15” long.
Cultivator Steels – 1 ¾” and 2” wide, thickness ½” and 5/8”, 
length 11” and 13”

Toolbar Standards
Designed to hold tools on a rigid toolbar. Mostly used for 
cultivation or seed preparation.
Available in straight, side offset, rear offset and reversible 
patterns. Width 1 ½” to 3”, thickness 5/8” to 1”, length 26” 
to 36”

Subsoiler Points
Designed for extra-deep tillage to break up the soil pan. 
Available with welded boot and non-booted points. Wings 
available (41B) to 10”. Chrome points available for added life.
SS Series – 1 ¼” to 2 ½” wide, thickness 1” to 1 ¼”, length 
8 ½” to 12”
41B Series – 1 ½” to 2 ½” wide, thickness ¾” to 1 ½”, length 

8” to 13” 

Reversible Points
One of the widest varieties for every application. Straight and 
twisted for both cultivators and chisel plows.
DF Series – 1 ¾” to 2” wide, thickness ¼”, length 9” to 11”
IF Series – 1 ½” to 3” wide, thickness 5/16”, length 10 ½”

DP Series – 2” wide, thickness 3/8”, length 11 ¾”

Chisel teeth Twisted chisel

Standard

Furrower

Viper

4” Furrow 
Shovel

Sub-Soiler Sub-Soiler

Reversible point

Joyce Cotton 
Sweep

Sıra Bitkisi Kazayağı (Cıvatalı)
55 derecelik açıya, ¼” kalınlığa sahiptir.

Flanş Saplı (11/12) kültivatör kazayağı ekstra mukavemet ve 

yıpranma için alçak tepeye ve geniş kanada sahiptir. 4” ila 

30” boyutlarındadır (ayrıca 3/16” kalınlığındadır)

Joyce Cotton (112) kazayağı flanşlı bir sap ve daha fazla 

toprak disturbansına karşı daha yüksek tepeye ve kanat 

kaldırmasına sahiptir. 6” ila 24” boyutlarındadır.

Evrensel Ekonomik (E150) kazayağı uzun süreli kullanım için 

düz bir kanada sahiptir.

Yerfıstığı (131/132) kazayağı alçak bir tepeye ve düşük kanat 

kaldırmasına (56 derecelik açı) sahiptir.

Tarla Kültivatörleri İçin Nok-On Kazayağı 
43 ve 47 derece açılı modelleri bulunur. 2” ila 12” 

boyutlarında ve 3/16” ila ¼” kalınlığındadır. Değiştirme 

süresini %75’e kadar azaltır.

Kazayağı eşsiz bir tespit kelepçesi kullanılarak yerine kilitlenmiştir.

Kazayağı ayrıca daha uzun burun ve kavisli kanatlar 

(engerek) ile de sunulmaktadır.

Karık Açıcılar ve Pulluklar  
Her tür uygulama için çok amaçlı sırt açıcılar. Sırt altındaki 

yabancı otları çıkarır ve sırtı yeniden şekillendirir.

32 Serisi – 8” ila 16” boyutlarında, ¼” kalınlığında

H11 Serisi – Ağır iş, 10” ila 18” boyutlarında, ¼” kalınlığında

700 Serisi – Sıraya Ekim Makinesi Kanadı kazayağı, 14” ila 

26” boyutlarında, ¼” kalınlığında

S10 Serisi – Yüksek Kanatlı karık açıcılar, 8” ila 18” 

boyutlarında, 3/16” kalınlığında

E-27-3 Serisi – Ekonomik karık açıcılar, 8” ila 12” 

boyutlarında, 3/16” kalınlığında

Döner Karık/Çizel Pulluk Demirleri – 16” x ½”, ¼ veya 5/16” kalınlık 

Çizel Dişleri, Çivileri ve Demirleri
Tüm derin işleme ihtiyaçlarınız için çoğu uygulama ve koşul 

için tasarlanmış her çeşit döner çizeller.

Ağır İş Çizelleri – 2-21/2” genişlik, 5/16” ila 1” kalınlık, 12” ila 

20” uzunluk. En uzun yıpranma.

Bükülü Çizeller – 3-4” genişlik, 3/8” ila ½” kalınlık, 20” ila 

26” uzunluk.

Çizel Dişleri (182 Serisi) – 2” genişlik, 5/8” kalınlık, 15” uzunluk.

Kültivatör Çelikleri – 1 ¾” ve 2” genişlik, kalınlık ½” ve 5/8”, 

uzunluk 11” ve 13”

Alet Çubuğu Standartları
Aletleri sabit bir alet çubuğu üzerinde tutmak için 

tasarlanmıştır. Çoğunlukla toprak işleme veya tohum hazırlığı 

için kullanılır.

Düz, yan ofset, arka ofset ve döner modelleri mevcuttur. 

Genişlik 1 ½” ila 3”, kalınlık 5/8” ila 1”, uzunluk 26” ila 36”

Dipkazan Uçlar
Toprak taban taşını kırmak için ekstra derin toprak işlemesi 

için tasarlanmıştır.

Kaynaklı pabuçlu ve pabuçsuz uçlu modelleri mevcuttur. 

(41B) ila 10” arası boyutlarda kanatlar mevcuttur. İlave ömür 

sağlamak için krom uçlar mevcuttur.

SS Serisi – 1 ¼” ila 2 ½” genişlik, kalınlık 1” ila 1 ¼”, uzunluk 

8 ½” ila 12”

41B Serisi – 1 ½” ila 2 ½” genişlik, kalınlık ¾” ila 1 ½”, 

uzunluk 8 ” ila 13”

Döner Uçlar
Her tür uygulama için en geniş çeşide sahip ürünlerden 

biridir. Hem kültivatörler hem de çizel pulluklar için düz ve 

bükülü modelleri mevcuttur.

DF Serisi – 1 ¾” ila 2” genişlik, kalınlık ¼”, uzunluk 9” ila 11”

IF Serisi – 1 ½” ila 3” genişlik, kalınlık 5/16”, uzunluk 10 ½”

DP Serisi – 2” genişlik, kalınlık 3/8”, uzunluk 11¾”

Engerek

4” Karık Demiri

Çizel dişleri

Karık Açıcı

Bükülü çizel

Dipkazan Dipkazan

Standart 

Döner uç

Joyce Cotton 
Kazayağı



Vegetable Tools
Designed for close cultivation of vegetable crops. The most 
popular vegetable tool range in North America. We offer 
Crescent Hoe side knives, Tender Plant hoes, Bed knives and 
Beet hoes.

Moldboard Plow Parts
Wiese plow parts are the dominant brand in North America. The 
LW series plowshares are upset forged, making the nose section 
resistant to wear. We offer a full range of moldboards, plow 
shares, landsides and shins to fit all makes of North American 
produced moldboard plows. We also sell the Kverneland 53090 

plow point.

Fertilizer Knives
The knives are manufactured with universal hole and slot 
punches to fit most side-mounted fertilizer applications. 
Most knives are available with high-chrome alloy inserts for 
superior wear and durability. There is a full range of tubes, tube 
protectors and other accessories, including tubes made from 
stainless steel. We offer both front-swept and back-swept 
knives, plus dual tillage knives that allow the application of 
fertilizer and seed bed preparation in one pass.

Discs and Coulters
McKay discs and coulters are made from high carbon steel 
and are renowned for long life. We offer all hole patterns 
in sizes from 14” to 24”, in thickness from 3mm to 6.5mm. 
Discs are available in plain, notched or fluted configurations. 
McKay coulters are the product of choice for most Canadian 

produced air-seeders.

Moldboard Plow Share

24” Coulter

Plant Hoes

Fertilizer Knife

Strong. Dependable. Proven.

Güçlü. Güvenilir. Kanıtlanmış.

Bitki Çapaları

Sebze Aletleri
Sebze mahsullerinin yakın işlenmesi için tasarlanmıştır. 

Kuzey Amerika’daki en popüler sebze aleti serisidir. Hilal Tipi 

Çapa yan bıçakları, Narin Bitki çapaları, Yatak bıçakları ve 

Pancar çapaları sunmaktayız.

Kulaklı Pulluk Parçaları
Wiese pulluk parçaları Kuzey Amerika’da en yaygın 

kullanılan markadır. LW serisi pulluk demirleri, burun bölümü 

yıpranmaya karşı dirençli olacak şekilde açık kalıpla yığarak 

dövülür. Kuzey Amerika’da üretilen her tür kulaklı pulluğa 

uygun şekilde her tip kulak, pulluk demiri, kenarlık ve bacak 

sunmaktayız. Aynı zamanda Kverneland 53090 pulluk ucu 

satışımız mevcuttur.

Gübre Bıçakları  
Bıçaklar, yana montajlı birçok gübre uygulamasına uyacak 

şekilde evrensel delik ve yuva delicisi ile imal edilir. Çoğu 

bıçak üstün yıpranma ve sağlamlık için yüksek krom alaşımlı 

eklentilere sahiptir. Paslanmaz çelikten mamul borular 

dahil olmak üzere her tip boru, boru koruyucusu ve diğer 

aksesuarlar bulunmaktadır. Hem önden hem de arkadan 

süren ve aynı zamanda tek geçişte gübre atılmasını ve 

tohum yatağının hazırlanmasına olanak tanıyan çift toprak 

işleme bıçakları sunmaktayız.

Diskler ve Keskiler
McKay diskler ve keskiler yüksek karbon çeliğinden mamul 

olup uzun ömürleri ile ün salmıştır. 14” ila 24” boyutlarında, 3 

mm ila 6,5mm kalınlığında her tip delik modeli sunmaktayız. 

Diskler düz, çentikli veya oluklu konfigürasyonlara sahiptir. 

McKay keskileri Kanada'da imal edilen birçok havalı 

tohumlayıcı için en çok tercih edilen üründür.

Kulak

Gübre Bıçağı

24” Keski

Pulluk Demiri



Rotary tiller tines
Our garden rotary tiller tines are the longest wearing tines in the industry. Production 
is located in our Cleveland, Ohio facility, and our heat treat process capabilities include 
oil quench and temper; polymer quench and temper; and salt bath austempering.

Rotary tiller tines have a broad range of uses in agriculture, garden, landscaping and 
construction. Our tines are manufactured in various sizes, thickness, and weight to suit 
all applications. We offer Bolo and Double-Ended tines in sizes 10” to 14”. The 4-Ended 
tine sizes are available upon request.

Bolo Tine – This is our premium tine. Made from high carbon steel and heat treated 
so they will not shatter if broken. The tilling edge is self-sharpening and will maintain 
a cutting edge throughout its long life. Bolo tines churn the ground leaving a high 
degree of tilth and a very mellow surface to plant into. This tine is suitable for rental 
and commercial markets.

Double-Ended Tine – These tines are designed to take more punishment than the 
bolo tines, and will work in rougher terrain and areas new to tillage. Double-ended 
tines operate at a shallower depth and leave less tilth. This tine is also suitable for 
rental and commercial markets.

4-Ended Tine – This is our budget tine. It offers the same four tine circular action as a 
the bolo tine, but is made from thinner material. It typically operates without a central 
hub, is not self sharpening and has a shorter operating life. It is consequently better 
suited for established garden or tilled areas for private use.

Rotary tiller tines

Double-Ended 
tine

4-Ended TineBolo tine
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Tek Ağızlı Toprak 
Frezesi

Çift Uçlu Toprak 
Frezesi 4 Uçlu Toprak Frezesi

Bahçe el traktörü toprak frezelerimiz endüstrideki en uzun yıpranmalı toprak 

frezeleridir. Üretimi Cleveland, Ohio tesisimizde gerçekleştirilmekte olup tavlama 

işlemi imkanlarımız arasında yağda su verme ve temperleme; polimer su verme ve 

temperleme ve tuz banyosu osmenevişleme bulunur.

El traktörü toprak frezeleri tarım, bahçecilik, peyzaj ve inşaat gibi çok farklı kullanım 

alanlarına sahiptir. Toprak frezelerimiz her tür uygulamaya uygun şekilde çeşitli 

boyutlarda, kalınlıklarda ve ağırlıklarda imal edilmektedir. 10” ila 14” boyutlarında Tek 

Ağızlı ve Çift Uçlu toprak frezeleri sunmaktayız. Talep üzerine çeşitli boyutlarda 4 Uçlu 

toprak frezeleri temin edilebilmektedir.

Tek Ağızlı Toprak Frezesi – Bu ürün en çok rağbet gören toprak frezemizdir. Yüksek karbon 

çelikten mamul olup kırılması halinde parçalara ayrılmaması için tavlanmıştır. Sürülen 

kenar kendi kendine keskinleşir ve uzun ömrü boyunca ağız keskinliğini korur. Tek ağızlı 

toprak frezeleri toprağı kabartarak tarıma son derece elverişli ve bitki ekimi için oldukça 

yumuşak bir hale getirir. Bu toprak frezesi kiralama ve ticari piyasalar için uygundur.

Çift Uçlu Toprak Frezesi – Bu toprak frezeleri, tek ağızlı toprak frezelerine göre daha 

ağır koşullar altında çalışmak üzere tasarlanmış olup daha önce işlenmemiş daha taşlı 

arazilerde ve alanlarda kullanılır. Çift uçlu toprak frezeleri yüzeysel derinlikte çalışır 

ve toprağı tarıma daha az elverişli bir hale getirir. Bu toprak frezesi ayrıca kiralama ve 

ticari piyasalar için uygundur.

4 Uçlu Toprak Frezesi – Bu ürün en ekonomik toprak frezemizdir. Dört adet toprak 

frezesi, tek ağızlı toprak frezesi ile aynı dairesel hareketi sağlar ancak bunlar daha ince 

malzemeden mamuldür. Tipik olarak merkezi bir göbek olmadan çalışır, kendi kendine 

keskinleşmez ve daha kısa çalışma ömrüne sahiptir. Sonuç olarak özel kullanım için 

kurulmuş bahçeler veya işlenmiş alanlar için daha uygundur.

El traktörü toprak frezeleriEl traktörü toprak frezeleriEl traktörü toprak frezeleri
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The McKay elastic clip rail

For more information contact David Pitt, President, at 

ralphmckay9@aol.com 
or visit our website: www.mckayempire.com

                          

manufactures tillage tools, sweeps, spikes and other openers. Would your 
company be interested in distributing or importing McKAY tillage products? 

Come and visit us at our website. Let us show you who we are and what we 
make for distributors and OEMs.

McKAY-EMPIRE-WIESE

The McKay elastic clip rail 
fastening system
The system consists of a clip, a shoulder, a pad and an insulator. The clip 
is locked into position by simple hand tools. It is made from manganese 
sprung steel that maintains its high load bearing capacity after many years 
in operation.

Safety and security are assured. The clip cannot work loose from the shoulder, 
even in the unlikely event of a break, and can be easily inspected visually. The 
McKay clip retains its high hold down force of between 16kN and 22kN, even 
after repeated removal and replacement.

Track geometry is kept consistent under the harshest of conditions, minimizing 

maintenance on both track and rolling stock.

McKAY-EMPIRE-WIESE
toprak işleme aletleri, toprak frezeleri, çiviler ve diğer çizi açıcılarını imal etmektedir. Şirket olarak 

McKAY toprak işleme ürünlerinin dağıtımı veya ithalatı ile ilgileniyor musunuz?

Gelin web sitemizi ziyaret edin. Size kim olduğumuzu ve distribütörler ve orijinal yedek parça 
üreticileri (OEM) için neler yaptığımızı gösterelim.

Lütfen daha fazla bilgi için Genel Müdür Dabid Pitt ile irtibata geçiniz:

ralphmckay9@aol.com
veya web sitemizi ziyaret ediniz: www.mckayempire.com

Sistem bir kelepçeden, bir omuzdan, bir altlıktan ve bir izolatörden 

meydana gelir. Kelepçe basit el aletleri kullanılarak yerine kilitlenir. Uzun 

yıllar sonra bile yüksek yük taşıma kapasitesi sağlayan manganez yay 

çeliğinden mamuldür.

Güvenlik ve emniyet temin edilmiştir. Kelepçe, kırılma halinde bile 

omuzdan ayrı çalışamaz ve gözle kolaylıkla kontrol edilebilir. McKay 

kelepçe, tekrar tekrar çıkarılıp takılsa bile 16kN ila 22kN arasındaki 

yüksek tespit kuvvetini korur.

Ray geometrisi, hem ray hem de demiryolu aracının bakımı en aza 

indirgenerek, en zor şartlar altında bile korunur.

McKay elastik kelepçeli ray 
tespit sistemi
McKay elastik kelepçeli ray 
tespit sistemi
McKay elastik kelepçeli ray 
tespit sistemi
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Sweeping Across The World
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Tüm Dünyayı SürüyoruzTüm Dünyayı SürüyoruzTüm Dünyayı Sürüyoruz
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