
www.ammc.com.sa



أكــثـــر مــن أربـعــيـن عــاماً في خــدمـة الـُمـزارع
More Than 40 Years In The Service Of Farmers
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Our Company

Agriculture Machinery & Materials Company has been and still one of the leading

agriculture companies in Saudi Arabia for decades, offering a wide range of crops

protection, seeds, fertilizer, agriculture equipment’s, veterinary products and public

Health Products. We work with the largest and most recognizable companies in the

world to bring the best and most advanced technology to our farms and partners.

Our ultimate goal is to work with our client's side by side to bring a wide range of 
products that fit their needs from the early stage till the delivery. With our 
professional team Engineers & agronomists across the Kingdom, AMMC’ is ready to 
provide their best expertise in the field with a complete solution

شـركـتـنـا

يث اننا تعد شركة اآلالت والمواد الزراعية من اهم وأقدم الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ح

.عامةنقدم جميع الحلول والمنتجات الزراعية من أسمدة ومخصبات وبذور وعالجات زراعية وبيطرية وصحة

نعمل مع أكبر الشركات العالمية وأكثرها شهرة لتقديم األفضل واألنسب لمزارعينا وشركائنا 

.ما نسعى اليه هو العمل جنبا الى جنب مع عمالئنا بما نقدمه له من بداية عمله حتى نهايته

ة مع فروعنا لدينا فريق محترف من المهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين موزعين في كافة ارجاء المملك

.المنتشرة، جاهزين لتقديم خبراتهم ودعمهم الفني لتحقيق اهدافكم
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Services

• Research & Development.

• trial stations.

• Screening and trials for all activities.

• Trials in cooperation with research institute.

• Field visits.

• Development and launching of new products.

• After sales service.

• Up-to-date market analysis.

• Smart farming.

• Standing on the most important problems 

faced by the farmer and finding solutions.

• Ensure the quality of storage and distribution.

.والتنميةالبحث•

.تجريبيةمحـطـات•

.األنـشطةلجميعوالتجـاربالفـرز•

.البـحـوثمعهدمعبالتـعـاونالتجـارب•

.المـيـدانـيـةالزيارات•

.جـديـدةمنـتـجـاتوإطـالقتـطـويـر•

.الـبـيـعبـعـدماخـدمـات•

.السـوقتـحـلـيـلمـواكـبـة•

.الذكـيـةالـزراعـة•

المزارعيواجههاالتيالمشاكلأهمعلىالوقوف•

.الحلولوإيجاد

.والتوزيعالتخزينجودةضمان•

الخدمات

Crop protection المبيدات الزراعية

Vet Services الخدمات البيطرية

Fertilizer األسمدة الزراعية

Seeds البذور

Public Health الصحة العامة

Machinery & Tools الزراعيةوالعدد اآلالت 

Divisions األقسام

4



والعـدد الزراعـيـةقـسـم اآلالت 

Machinery & Tools Unit
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شـــــركــاؤنــا
Our Partners



المواصفات الفنية

Technical specifications

Classic

FELCO 2
One-hand pruning shear | High performance | Classic model

Bypass pruning shears.

Designed for right-handed pruning.

Phthalate-free non-slip handle grips

Blade and counter blade constructed of hardened steel.

Blade with a wire-cutting notch.

Made in Switzerland with 100% renewable energy.

Handles in forged aluminium with a lifetime guarantee.

.مقصات تقليم محكمة

.مصممة للتقليم باليد اليمنى

. مقابض غير قابلة لالنزالق

.الشفرة مضادة مصنوعة من الفوالذ المقوى

.٪100صنع في سويسرا 

.مقابض من األلمنيوم مع ضمان مدى الحياة
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المواصفات الفنية

Technical specifications

Classic

FELCO 4
One-hand pruning shear | Good performance | Standard model

Designed for right-handed pruning.

Bypass pruning shears / secateurs.

Best-suited for larger hands.

Handles in forged aluminium with a lifetime guarantee.

Phthalate-free non-slip handle grips

All parts replaceable.

Made in Switzerland using 100% renewable energy.

.مصممة للتقليم باليد اليمنى

.مقصات تقليم محكمة

.مناسب لأليدي مقاس كبير

.مقابض من األلمنيوم مع ضمان مدى الحياة

.مقابض غير قابلة لالنزالق

.جميع األجزاء قابلة لالستبدال

.٪100صنع في سويسرا 
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المواصفات الفنية

Technical specifications

Classic

FELCO 5
One-hand pruning shear | Good performance | Basic model

Bypass pruning shears /secateurs.

Designed for right-handed pruning.

Phthalate-free non-slip handle grips.

Blade and counter blade constructed of hardened steel.

Handles made of toughened steel.

Made in Switzerland using 100% renewable energy.

.مقصات تقليم محكمة

.مصممة للتقليم باليد اليمنى

.مقابض غير قابلة لالنزالق

.الشفرة مضادة مصنوعة من الفوالذ المقوى

.مقابض مصنوعة من الفوالذ المقوى

.٪100صنع في سويسرا 
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المواصفات الفنية

Technical specifications

Classic

FELCO 8
One-hand pruning shear | High performance | Ergonomic

Tool for right-handed pruning. A left-handed model is also available (FELCO 9).

Bypass pruning shears / secateurs.

Handles in forged aluminium with lifetime guarantee.

Phthalate-free non-slip handle grips.

Phthalate-free non-slip handle coating.

Made in Switzerland using 100% renewable energy and All parts replaceable.

9فيلكوولليد اليسرى يوجد موديل .مصممة للتقليم باليد اليمنى

.مقصات تقليم محكمة

.مقابض من األلمنيوم مع ضمان مدى الحياة

.مقابض غير قابلة لالنزالق

.جميع األجزاء قابلة لالستبدال

.٪100صنع في سويسرا 
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المواصفات الفنية

Technical specifications

Classic

FELCO 31
One-hand pruning shear | Good performance | Anvil model

Universal tool designed for right and left-handed pruning.

Tool is suitable for large hands.

Straight anvil pruning shears.

Handles in forged aluminium with a lifetime guarantee.

Blade constructed of hardened steel.

All parts replaceable.

Made in Switzerland using 100% renewable energy.

.واأليسرىأداة متعدد االستخدام مصممة للتقليم باليد اليمنى 

.األداة مناسبة لأليدي مقاس كبير

.مقصات تقليم سندان

.مقابض من األلمنيوم مع ضمان مدى الحياة

.شفرة مصنوعة من الفوالذ المقوى

.جميع األجزاء قابلة لالستبدال

.٪100صنع في سويسرا 
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المواصفات الفنية

Technical specifications

Classic

FELCO 600
Saw - Folding pull-stroke pruning saw - Blade 16 cm.

The exceptional blade design of the FELCO 600 pruning saw delivers extremely 
fast cutting speed with minimal force as you effortlessly pull the teeth through 
the wood.

The concave blade shape and optimized teeth setting avoids clogging to ensure 
that sap and sawdust are no obstacle when cutting.

A rugged and durable pull-stroke saw that can be easily folded and placed in 
your pocket or backpack for maximum convenience.

Rely on FELCO proprietary heat treating and hardening know-how to provide 
you with a long-lasting and high-performance cutting edge.

سرعة قطع فائقة السرعة بأقل قوة حيث يمكنك 600وفر التصميم االستثنائي للشفرة لمنشار التقليم فيلكو

.سحب األسنان بسهولة عبر الخشب

شب عقبة عند يتجنب شكل الشفرة المقعرة واإلعداد األمثل لألسنان االنسداد لضمان عدم تشكل نشارة الخ

.القطع

ى قدر من منشار سحب قوي ومتين يمكن طيه بسهولة ووضعه في جيبك أو حقيبة الظهر لتوفير أقص

.الراحة

لتزويدك بطليعة طويلة األمد اعتمد على خبرة المعالجة الحرارية والتصلب المملوكة لشركة فيلكو

.وعالية األداء
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المواصفات الفنية

Technical specifications

Essentiel

FELCO 160L
One-hand pruning shear | Model for large hands

Designed for right-handed pruning.

Bypass pruning shears / secateurs.

Handles in fiberglass composite.

Blade and counter blade constructed of hardened steel.

Blade with wire cutting notch.

All parts replaceable.

Made in Switzerland using 100% renewable energy.

.مصممة للتقليم باليد اليمنى

.مقصات تقليم محكمة

.فايبرجالسمقابض من 

.شفرة مضادة مصنوعة من الفوالذ المقوى

.شفرة لقطع األسالك

.جميع األجزاء قابلة لالستبدال

.٪100صنع في سويسرا 
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المواصفات الفنية

Technical specifications

General, Wire and Cable Cutters

FELCO C3
One-hand cable cutter | High strength steel wire cutters 3mm.

Wire cutters specially designed for repetitive use cutting radial-ply carcass high 
strength steel cables in the pneumatics industry.

Specially shaped cutting head with a smaller opening for smaller diameters.

Supple spring for greater comfort.

.قاطع لألسالك مصممة خصيًصا لالستخدام المتكرر لقطع الكابالت الفوالذية عالية القوة

.رأس قطع ذو شكل خاص مع فتحة صغيرة ألقطار الصغيرة

.زنبرك مرن لمزيد من الراحة
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO C7
One-hand cable cutter | Cable cutter 7mm.

Gives a clean cut without squashing thanks to the triangular cutting system.

Blades and centre bolt in high-quality hardened steel for exceptional 
performance.

Thumb catch designed for one-handed operation.

Pressed steel handles with non-slip grips.

.يمنحك قًصا نظيفًا دون سحق بفضل نظام القطع المثلث

.الشفرات والمسمار المركزي من الفوالذ المقوى عالي الجودة ألداء استثنائي

.تم تصميم ماسك اإلبهام للتشغيل بيد واحدة

.مقابض فوالذية مضغوطة مع مقابض مانعة لالنزالق

General, Wire and Cable Cutters
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المواصفات الفنية

Technical specifications

General, Wire and Cable Cutters

FELCO C12
Two-hand wire and cable cutter - Steel cable cutter 12mm.

Unbreakable hardened handles made of forged aluminium with a lifetime 
guarantee.

Blades and fastenings in high-quality hardened steel.

Parts subject to wear and tear can be replaced.

Lightweight handles and Clean, precise cut without crushing the cable thanks 
to the triangular cutting system.

.مقابض قوية غير قابلة للكسر مصنوعة من األلومنيوم مع ضمان مدى الحياة

.الشفرات والمثبتات من الفوالذ المقوى عالي الجودة

.يمكن استبدال األجزاء المعرضة للتآكل والتلف

مقابض خفيفة الوزن والقطع نظيف ودقيق دون سحق الكابل بفضل نظام القطع الثالثي
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO C16E
Two-hand wire and cable cutter - Electrical cable cutter 20mm
(when switched off)

Unbreakable hardened handles made of forged aluminium with a lifetime 
guarantee.

Blades and fastenings in high-quality hardened steel.

Parts subject to wear and tear can be replaced.

Blade geometry specially developed for cutting electrical cables.

Clean precise cut without crushing the cable thanks to the triangular cutting 
system with lightweight handles.

.مقابض قوية غير قابلة للكسر مصنوعة من األلومنيوم مع ضمان مدى الحياة

.الشفرات والمثبتات من الفوالذ المقوى عالي الجودة

.يمكن استبدال األجزاء المعرضة للتآكل والتلف

.هندسة الشفرات المطورة خصيًصا لقطع الكابالت الكهربائية

.زنقطع نظيف ودقيق بدون تكسير الكابل بفضل نظام القطع المثلث مع مقابض خفيفة الو

General, Wire and Cable Cutters
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المواصفات الفنية

Technical specifications

General, Wire and Cable Cutters

FELCO C112
Two-hand wire and cable cutter - Steel cable cutter 12.7mm

Unbreakable hardened handles made of forged aluminium with a lifetime 
guarantee.

Blades and fastenings in high-quality hardened steel.

Phosphate-treated, corrosion-resistant.

Force transmission system with cam device for easier cutting.

Clean precise cut without crushing the cable thanks to the triangular cutting 
system with lightweight handles.

Easy and durable cutting adjustment.

.مقابض قوية غير قابلة للكسر مصنوعة من األلومنيوم مع ضمان مدى الحياة

.الشفرات والمثبتات من الفوالذ المقوى عالي الجودة

.معالج بالفوسفات مقاوم للتآكل

.نظام نقل القوة بجهاز كام لتسهيل القطع

.زنقطع نظيف ودقيق بدون تكسير الكابل بفضل نظام القطع المثلث مع مقابض خفيفة الو

.تعديل قطع سهل ودائم
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO CDO
One-hand cable cutter - For cutting barbed wire 5mm.

Cutter especially designed for cutting barbed wire. 

Its cutting notch allows the wire to be caught by holding it at the bottom of the 
cutting profile. 

Small and efficient, it can easily be carried in a pocket. 

Hardened steel blades and centre bolt, pressed steel handles with plastic 
coating.

.القاطع مصمم خصيًصا لقطع األسالك الشائكة

.القطعتسمح درجة القطع الخاصة به بإمساك السلك عن طريق تثبيته في الجزء السفلي من ملف

.صغيرة وفعالة ، يمكن حملها بسهولة في الجيب

.شفرات من الصلب المقوى ومسمار مركزي ومقابض فوالذية مضغوطة بطالء بالستيكي

General, Wire and Cable Cutters
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المواصفات الفنية

Technical specifications

General, Wire and Cable Cutters

FELCO 50
Special Application - Hoof clippers.

The XYLAN® coated blade and companion blade keeps the tool cleaner and 
protects against the transfer of infection.

A revolving handle spreads the effort, reducing the cutting force required to 
protect your joints and muscles.

Lightweight forged aluminium handles with a lifetime guarantee provide for 
efficient handling no matter the location.

Rely on FELCO proprietary heat treating and hardening know-how to provide 
you with a long-lasting ultra-sharp cutting edge.

Enjoy comfortable and safe cutting with the ergonomic cushioned grips and 
non-slip phthalate-free handle coating.

A robust and rugged high-performance tool with a design that makes it easy to 
deal comfortably with heavy-duty tasks.

.على نظافة األداة وتحميها من انتقال العدوى XYLANتحافظ الشفرة المطلية بـ 

.التكيعمل المقبض الدوار على نشر الجهد ، مما يقلل من قوة القطع المطلوبة لحماية مفاصلك وعض

.مقابض خفيفة الوزن مصنوعة من األلمنيوم مع ضمان مدى الحياة توفر معالجة فعالة

طع فائقة الحدة اعتمد على خبرة معالجة الحرارة وتقوية الصالبة الخاصة بشركة فيلكو لتزويدك بميزة ق

.تدوم طويالً 

.استمتع بقطع مريح وآمن مع المقابض المبطنة المريحة وطالء المقبض غير القابل لالنزالق

.أداة قوية وعالية األداء بتصميم يجعل من السهل التعامل مع المهام الشاقة بشكل مريح
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO 210A-60
Two-hand pruning shear - Length 60 cm – CURVED cutting head.

The curved cutting head reduces your effort and makes pruning safer and more 
efficient.

The ultra-sharp blade cuts easily through larger pieces of wood which ensures 
you can make the most of any pruning session.

Interchangeable low weight aluminium tube handles - available in three lengths 
of 40, 50, and 60 cm – adjust your reach as required and add convenience, 
making this the only tool you will need to carry.

Keep cutting for longer as rubber shock absorbers increase your handling 
comfort and reduce fatigue.

.يقلل رأس القطع المنحني من جهدك ويجعل التقليم أكثر أمانًا وفعالية

.ة تشذيبالشفرة شديدة الحدة لسهولة قطع الخشب مما يضمن لك التحقيق أقصى استفادة من أي جلس

سم اضبط 60و 50و 40متوفرة بثالثة أطوال -مقابض أنابيب األلومنيوم خفيفة الوزن قابلة للتبديل 

.مدى وصولك كما هو مطلوب وأضف الراحة ، مما يجعل هذه األداة الوحيدة التي ستحتاج إلى حملها

.ن التعباستمر في القطع لفترة أطول ألن ممتصات الصدمات المطاطية تزيد من راحة المناولة وتقلل م

Expert
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO 200C-60
Two-hand pruning shear - Length 60 cm - STRAIGHT cutting head.

The fine tapered cutting head enables easy access and greater reach to make 
pruning branches safe and efficient.

Precision pruning and cutting to a point makes the FELCO 200C-60 loppers ideal 
for the fine detail and ensures you get the job done first time.

Ultra-low weight carbon fibre tube handles – ensure this tool is a pleasure to 
work with overhead for a few cuts or several hours.

Keep cutting for longer as rubber shock absorbers increase your handling 
comfort and reduce fatigue.

.عالةيتيح رأس القطع المدبب الناعم وصوالً سهالً ووصوالً أكبر لجعل فروع التقليم آمنة وف

مثاليًا للتفاصيل الدقيقة ويضمن لك إنجاز 200C-60تقليم وتقطيع دقيق إلى حد ما يجعل من فيلكو

.المهمة ألول مرة

.لتأكد من أن هذه األداة ممتعة للعمل-مقابض أنابيب من ألياف الكربون منخفضة الوزن للغاية 

.ن التعباستمر في القطع لفترة أطول ألن ممتصات الصدمات المطاطية تزيد من راحة المناولة وتقلل م

.عالةيتيح رأس القطع المدبب الناعم وصوالً سهالً ووصوالً أكبر لجعل فروع التقليم آمنة وف

مثاليًا للتفاصيل الدقيقة ويضمن لك إنجاز 200C-60تقليم وتقطيع دقيق إلى حد ما يجعل من فيلكو

.المهمة ألول مرة

Expert
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO 310
Picking and Trimming Snip - For harvesting.

The lightweight construction of the FELCO 310 promotes easy manoeuvrability 
and handling required for trimming and picking tasks.

The curved head enables easy, efficient cutting through smaller branches and 
stems.

The construction and reliability of the stainless-steel cutting head ensures you 
can perform pruning and trimming jobs with confidence.

An easy opening and closing mechanism keep the tool at the ready for work or 
storage.

.سهولة المناورة والتعامل المطلوبين لمهام التشذيب 310لـفيلكويعزز الهيكل خفيف الوزن 

.يتيح الرأس المنحني لقطع السهل والفعال من خالل الفروع والسيقان الصغيرة

.رأس القطع مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ إلمكانية أداء مهام التقليم والتشذيب بثقة

آلية فتح وإغالق سهلة تجعل األداة جاهزة للعمل أو التخزين

Accessories
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO 3.91 10
Grafting and pruning knive - All-purpose budding knife.

Budding knife with retractable brass bark lifter.

Small and strong.

Stainless steel blade, beveled on one side

Suitable for budding fruit trees rose bushes or vines.

.سكين البراعم مع أداة تقليم القابل للسحب

.صغير وقوي

.من جانب واحدمشطوفةشفرة من الفوالذ المقاوم للصدأ ، 

.مناسبة لبرعم أشجار الفاكهة شجيرات الورد

.سكين البراعم مع أداة تقليم القابل للسحب

Accessories
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO 3.90 40
Grafting and pruning knive - Fruit tree budding knife.

Budding knife with bark lifter on the back of the blade.

Small and strong.

Stainless steel blade, beveled on one side, right-handed tool, 44 mm. 

Suitable for budding fruit trees rose bushes or vines.

.سكين تبرعم مع رافع لحاء في الجزء الخلفي من النصل

.صغير وقوي

.مم44شفرة من الفوالذ المقاوم للصدأ، مائلة من جانب واحد، أداة لليد اليمنى، شفرة 

.مناسبة ألشجار الفاكهة الناشئة أو شجيرات الورد

Accessories
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO 3.90 10
Grafting and pruning knive - Light weight knife.

Budding knife.

Small and strong.

Stainless steel blade, beveled on one side, right-handed tool, 51 mm blade.

Suitable for budding fruit trees rose bushes or vines.

.سكين البراعم

.صغير وقوي

.مم51شفرة من الفوالذ المقاوم للصدأ، مائلة من جانب واحد، أداة لليد اليمنى، شفرة 

.مناسبة لبرعم أشجار الفاكهة شجيرات الورد

Accessories
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المواصفات الفنية

Technical specifications

FELCO 905
Honing, sharpening and adjusting tool.

Three functions in a single tool.

Keeps a perfect cutting edge on the blade.

Sharpens the blade optimally.

Makes it easier to adjust and take care of the tool.

Suitable for right-handed bypass pruning shears and loppers.

Easy use by professionals and demanding enthusiasts alike.

.ثالث وظائف في أداة واحدة

.يحافظ على حد قطع الشفرة

.يشحذ الشفرة على النحو األمثل

.يسهل ضبط األداة والعناية بها

.مناسبة لمقصات التقليم اليمنى

.سهل االستخدام

Accessories
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FELCO 910+
Holster - Leather - With belt loop and clip.

Accessories

FELCO 911
Holster - Leather - With belt loop and clip.

ةالراحتوفرأمركيةصناعة وأصليةمتينةجلديةحافظةعنعبارة911فيلكو

.التقليميأخذكأينماالقصوى

.لتخزين وحمل زوجين من المقصات-عبارة عن جيبان 

FELCO 911 is a hard-wearing and genuine leather Made 
in USA holster that provides the ultimate convenience 
wherever your pruning takes you
Two pockets – to store and carry either two pairs of shears.

توفر الراحةأمركيةعبارة عن حافظة جلد أصلي متينة صناعة  +910فيلكو

ل مزيد من  903القصوى أينما يأخذك التقليم ويوجد حامل إضافي للمبراة فيلكو

.الراحة

FELCO 910+ is a hard-wearing genuine leather holster Made 
in USA that provides the ultimate convenience wherever 
your pruning takes you
An additional holder for the FELCO 903 sharpener for added 
convenience.
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FELCO 701
Workwear gloves of 13 gauge JPPE knitted 
with nitrile coating, red and black.

Accessories

شاقة هذه قفازات مصنوعة من جلد عالي الجودة ومقاوم للثقب ، مثالية لألعمال ال

.والتقليم في البساتين وزراعة الفاكهة
.تصميمها األنيق مناسب لجميع األعمال

These gloves made of high-quality, puncture-resistant 
leather, are ideal for heavy work, pruning in horticulture, 
gardening, and fruit-growing. 
Their elegant design is suitable for all seasons.

المحبوكة تضمن  HPPEخفيفة الوزن ومريحة، المصنوعة من ألياف هذه القفازات

. مقاومة عالية للقطع

مثالي . برلتوفير قبضة ممتازة وقوة أكالنتريلاألصابع والنخيل مطلية بمطاط 

لفاكهة أو ألعمال التقليم الدقيقة التي يقوم بها مزارعي تنسيق حدائق أو مزارعي ا
.عمال المشاتل

These gloves lightweight and comfortable, made of knitted 
HPPE fiber guarantee high resistance to cutting. The fingers 
and palm are coated with nitrile rubber to provide excellent 
grip and greater strength. Ideal for precise pruning work by 
landscape gardeners, fruit growers, or nurserymen.

FELCO 703
Premium cow grain gloves, tan puncture resistant.
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Spare Parts

All Felco Spare Parts are available upon request. 
just ask the specialist and we are ready to support you. 

.متوفرة عند طلبكجميع قطع غيار فيلكو

.فقط اسأل المتخصصين ونحن على استعداد لدعمك
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Jacto HH-1.5

Compression Sprayers

Sprayer HH-1.5 compression sprayer is portable and 
easy to use. Ideal for spraying small areas or 
individual plants.

مثالي لرش . محمول وسهل االستخدامHH-1.5البخاخ الضغط 

.المساحات الصغيرة أو النباتات الفردية
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Jacto HH-5

Compression Sprayers

The Jacto HH-5 compression sprayer is portable and 
easy to use. Equipped with a piston-type pump, 
high-durability tank capacity 5 liter, adjustable cone 
nozzle, decompression valve for easy opening, and a 
wide funnel-type top for easy filling, the Jacto HH-5 
is ideal for spraying small areas or individual plants.

مجهزة بمضخة . وسهله االستخداممحموله HH-5رشاشة الضغط 

لتر، وفوهة 5من نوع المكبس ، وخزان عالي المتانة سعة 

فتح ، مخروطية قابلة للتعديل ، وصمام تخفيف الضغط لسهولة ال
مثاليًا  HH-5وغطاء عريض من نوع قمع لسهولة التعبئة ، يعتبر 

.لرش المساحات الصغيرة أو النباتات الفردية
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Jacto PJH-20

Manual Knapsack Sprayers

Jacto’s lightest and most ergonomic knapsack
sprayer delivers high performance with less effort
and fatigue for the operator. Ideal for both small and
large applications.

Trigger Valve is lightweight and tough with internal
filter. Ideal for all-day work, tank capacity 20 Liter.

Resistance Impact, corrosion and UV resistant, high
density polyethylene.

يًاعالوزنًا واألكثر راحة من أداءً األخف, يوفر جهاز البخاخ محمول

.بيرةمثالي لكل من األعمال الصغيرة والك. مع أقل جهد وتعب للمشغل

والمثالي للعمل ط. صمام الزناد خفيف الوزن وقوي مع مرشح داخلي

.لتر20خزان سعة , اليوم

.الي الكثافةمقاوم للتآكل واألشعة فوق البنفسجية من البولي إيثيلين ع
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Battery Knapsack Sprayers

Jacto PJB-20 

ياجات تتميز لوحة التحكم الجديدة بوجود قياس للجهد حسب احت

ظر عن التطبيق المتبع للرش ويبقى الضغط ثابت بغض الن
.مستوى شحن البطارية

بسهولة بي جي بيجاكتوسهولة التحكم بالخرطوم  تتميز مضخة 
.تلفالتحكم بالخرطوم اثناء علمية الرش مما يحافظ عليها من ال

.لتر20تتوفر بخزان سعة 

The new panel improved the usability of the sprayer. By 
having the potentiometer, it is easier to turn it on and 
allows fine pressure adjustments according to the 
application's needs.

Quick Hose Coupler it is easier to connect and move the 
hose during spraying.

Available tank capacity 20 liter.
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3SE-SG4

Spray Gun

3SE-SG3

Excellent pesticide curved spray gun, suitable for 
spraying vegetables. 
Made in Japan.

.مناسب لرش الخضروات, مسدس رش مبيدات معكوف سمكو

.صنع في اليابان

Pesticide spray gun suitable for spraying trees. 
Made in Japan.

.األشجارمسدس رش المبيدات مناسب للرش

.صنع في اليابان

3SE-SG2

Excellent pesticide spray gun, suitable for spraying 
trees. 
Made in Japan.

.مناسب لرش األشجار, مسدس رش مبيدات ممتاز سمكو
.صنع في اليابان
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3SE-HS1

Hose Spray

3SE-HS2

Japanese hose spray for pesticides 100 meters.
Multi-layered and crack resistant.

.متر100لي لرش مبيدات ياباني 
.مقاوم للتشقق واالنتفاخ, متعدد الطبقات

.متر50لي لرش مبيدات ياباني 
.مقاوم للتشقق واالنتفاخ, متعدد الطبقات

Japanese hose spray for pesticides 50 meters.
Multi-layered and crack resistant.

36



Freund 1912

Pruning Shears

German pruning shear Freund 1912.
Galvanized and rust-resistant.

.1912فروند المانىمقص اسيجة 

.مجلفن ومقاوم للصدأ
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Head Office Jeddah                                               
Tel: +966 (12) 6534325

Riyadh
Tel: +966 (11) 4768430

Al Kharj
Tel: +966 (11) 5501678

Buraida
Tel: +966 (16) 3249932 

Consolidated
Tel. No: 920011133 

E-mail
ammc.sa@ammc-sa.com

Website
www.ammc.com.sa

Contact us اتصل بنا

المكتب الرئيسي جدة

6534325 (12) 966+: هاتف

الرياض

4768430 (11) 966+: هاتف

الخرج
5501678 (11) 966+: هاتف

بريدة

 3249932 (16) 966+:هاتف

الموحدالرقم

 920011133:هاتف

اإليميل
ammc.sa@ammc-sa.com

الموقع اإللكتروني
www.ammc.com.sa
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