ஸ்வராஜ் ப் ரரா கம் பபன் 7060 ட்ராக்டு ஹார்வவஸ்டர், இந் த அறுவபட
காலத்தில் தமிழ் நாட்டிலுள் ள விவசாயிகளின் வபரும் பரப் பிலான
நிலங் களுக்கு மிகத்தரமான விவசாயத் தீர்பவ வழங் குகிறது!


நீ டித்த தரம் , வசயல் திறன், பயன்படுத்துபவருக் கான வசதிபய
வழங் குகிறது புதிய அம் சங் களுடன் கூடிய ஸ்வராஜ் ப் ரரா கம் பபன்



கடினமான மண் சூழலுக்ரகற் ப உலகத்தரம் வாய் ந் த தீர்வுகளுடன்
வநல் அறுவபடபயச் வசயல் படுத்தும் வபகயில் வடிவபமக் கப் பட்டு
ரமம் படுத்தப் பட்டுள் ளது



சிறப் பான உபகரணம் , ஆற் றல் மிகு எரிவபாருள் திறன்வகாண்ட 72
வஹச்பி என்ஜின் உடன் விவசாயிகளின் வருவாபயப் வபருக் குவபத
ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள் ளது

வசன்பன, வசப் டம் பர் 29, 2021: ஏக்கர் பரப்பளவுள் ள நிலங் கக உரிய மிகத்தரமான தானிய
விளளச்சலின் அளளை கமல அதிகரிப் பகதாடு, தமிழ் நாட்டிலுள் ள நநல் விைசாயிகளுக்கு
கமம் பட்ட உற் பத்தித் திறன் , நசயல் திறன் , நசயல் பாட்டில் எளிளமளய அளிக்கவிருக்கிறது
ஸ்ைராஜின் அறுைளட எந்திரமான (a tracked Harvester by Swaraj) புதிய ஸ்ைராஜ் ப் கரா கம் ளபன்
7060 (Swaraj Pro Combine 7060).
நநல் நைட்டுைதற் கான புதிய நைட்டுக்கம் பி (new paddy cutter bar) நபாருத்தப் பட்ட புதிய
ஸ்ைராஜ்

ப் கரா

கம் ளபன்

7060,

ஒப் பீட்டளவில்

மிகக்குளறந் த

விளலயில்

முற் றிய

நநற் பயிளரத் நதாடர்ச்சியாகத் திறம் பட நைட்டும் திறன் நகாண்டது.
நநல் மற் றும் கசாயாபீளன திறம் பட அறுைளட நசய் ைதற் காக ைடிைளமக்கப் பட்டு
கமம் படுத்தப் பட்ட ஸ்ைராஜின் இந்த புதிய கம் ளபன் ஹார்நைஸ்டர், மிகக்குளறைான தானிய
இழப் பு மற் றும் கசதாரத்துடன் அறுைளடளய, களள நீ க்குதளல, கதிரடித்தளலத் திறம் படச்
நசயல் படுத்துகிறது.
கரடுமுரடான, ஆற் றல் மிக்க, எரிநபாருள் திறன் மிக்கைளகயில் ைடிைளமக்கப் பட்ட
ஸ்ைராஜ் ப் கரா கம் ளபன் 7060 நம் பகமானது, ஒரு 72HP @2300rpm என் ஜின் நபாருத்தப் பட்டது.
குளறைான கதய் மானத்ளத தரும் உறுதியான குளறைான விகிதக் குளறப் பு கியர் பாக்ஸ்
மற் றும் குளறைான கைகமுள் ள, அதிக முறுக்குவிளச நகாண்ட ளஹட்ராலிக் கமாட்டார்
ஆகியன ஒரு நீ ண்ட கால பயன் பாட்டுக்கு உத்தரைாதம் அளிக்கின் றன. பாதுகாப் பில் கைனம்
நசலுத்தும்

விதமாக, ையல் நைளியில்

தாழ் ைாகத் நதாங் கும்

மின்

கம் பிகளில்

இருந்து

மின் கசிவு ஏற் படுைளதத் தடுப் பதற் காக ஒரு ஓைர்நஹட் கார்டும் (overhead guard) இந்த
ஹார்நைஸ்டரில் உள் ளது.
இது பற் றி எம் &எம் நிறுவனத்தின் ஸ்வராஜ் பிரிவுக்கான தபலபம நிர்வாக
அலுவலர் ஹரிஷ் சவான் (Harish Chavan, CEO – Swaraj Division, M&M Ltd. ) ரபசுபகயில் ,
“அறுைளடக்கு குறுகிய காலகம உள் ள நிளலயில் , நதாழில் நுட்பப் பயன் பாடு விைசாயத்தில்
நபருகிைரும்

சூழலில் ,

தமிழ் நாட்டு

விைசாயிகளுக்கு

ஸ்ைராஜ்

ப் கரா

கம் ளபன்

7060

கிளடக்கச் நசய் ைதில் நபருமகிழ் ச்சி அளடகிகறாம் ; முழுளமயான கள விற் பளன, கசளை
மற் றும் முக்கியமான கநரத்தில் உதிரிபாக உதவிகள் கபான் றைற் ளற அளிக்கவிருக்கிகறாம் .
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குளறைான

கழிவு

ைருமானத்ளத

மற் றும்

உறுதி

நசயல் பாட்டு

நசய் யும்

கநரத்தினால்

ைளகயில் ,

எங் களது

விைசாயிகளுக்குப்
புதிய

நபருமளவு

தயாரிப் பான

அதிகபட்ச

நசயல் திறன் , தரம் மற் றும் அறுைளடளய உறுதிப் படுத்தும் ” என் று நதரிவித்தார்.
தமிழ் நாட்டிலுள் ள மிகப் பரந்தளவிலான ஸ்ைராஜின்

சில் லளற விற் பளன மற் றும்

கசளை நநட்நைார்க் ைழியாக ஸ்ைராஜ் ப் கரா கம் ளபன் 7060 விற் பளன நசய் யப் படுகிறது,
அளனத்து கசளைகளும்

ைழங் கப் படுகின் றன. கைர்ச்சிகரமான விளலயில்

கிளடக்கும்

ஹார்நைஸ்டளர பல் கைறு ைங் கிகள் மற் றும் நிதி நிறுைனங் களில் இருந்து கிளடக்கும்
நிதியுதவி மூலம் ைாங் கலாம் . ஈரமான, மிதமான ையல் நைளிக்கு ஏற் ற ஸ்ைராஜ் ப் கரா
கம் ளபன் 7060 ஒரிஸா, கமற் கு ைங் காளம் , கர்நாடகா, ஆந்திர பிரகதசம் , நதலங் கானாவிலும்
கிளடக்கும் .
உறுதியான, நம் பகமான ஹார்நைஸ்டர்கள்
மரபில்

கமலுநமான் றாகச்

கசர்ந்துள் ளது

தயாரிப் பில்

ஸ்ைராஜ்

ப் கரா

புகழ் நபற் ற ஸ்ைராஜின்

கம் ளபன்

7060.

நாற் பது

ஆண்டுகளுக்கு முன் னால் முதலாைது ஹார்நைஸ்டளர அறிமுகப் படுத்திய ஸ்ைராஜ் , இன் று
இந்தியாவில்

அறுைளட

பஞ் சாப் பிலுள் ள

நதாழில் நுட்பத்தில்

நமாஹாலியில்

முன் னிளல

சக்கரங் கள் ,

தடங் கள் ,

நபற் று
டிராக்டர்

விளங் குகிறது;
நபாருத்தப் பட்ட

ஹார்நைஸ்டர்கள் தயாரிப் புகள் உற் பத்தி நசய் யப் படுகின் றன.

ஸ்வராஜ் பற் றி..
மஹிந்திரா குழுமத்தின் ஒரு பிரிைான ஸ்ைராஜ் டிராக்டர்ஸ் (Swaraj Tractors) ஆனது
இந்தியாவின்

இரண்டாைது

மிகப் நபரிய,

கைகமாக

ைளரும்

டிராக்டர்

பிராண்டாக

விளங் குகிறது. இந்தியாவின் தானிய கிண்ணமான பஞ் சாப் ளப அடிப் பளடயாகக் நகாண்ட
இந்நிறுைனம்

1974இல்

உருைாக்கப் பட்ட

நதாடங் கப் பட்டது;

ஸ்ைராஜில்

விைசாயிகளுக்காக

பணியாற் றுபைர்களில்

பலரும்

விைசாயிகளால்
விைசாயிகள் தான் .

உண்ளமயான உலக நசயல் பாட்ளட ைழங் கும் இது, இந்திய விைசாயிகள் எழுச்சியளடய
உதை கைண்டுநமன் ற கநாக்கத்கதாடு உறுதிப் படுத்தப் பட்ட நசயல் திறன் மற் றும் நீ டித்த
தரத்துடன் கூடிய நம் பகமான, ஆற் றல் மிக்க தயாரிப் ளப உருைாக்குகிறது. 15 நஹச்பி முதல்
65 நஹச்பி திறன்

நகாண்ட டிராக்டர்களள உற் பத்தி நசய் யும்

ஸ்ைராஜ்

டிராக்டர்ஸ்,

முழுளமயான விைசாயத் தீர்வுகளளயும் ைழங் குகிறது.
ஸ்வராஜ் டிராக் டர் பற் றி ரமலும் அறிய: www.swarajtractors.com/

மஹிந் திரா பற் றி….:
மஹிந்திரா

நிறுைனம்

1945-ம்

அளனைராலும்

வியந் து பார்க்கப் படும்

இந்நிறுைனம் ,

தற் கபாது

நிறுைனங் களின்

100

ஆண்டு நதாடங் கப் பட்டது. மிகப் நபரும்
பன் னாட்டு நிறுைனங் களில்

நாடுகளில் ,

2,60,000

மற் றும்

ஒன் றாக

பணியாளர்களுடன்

திகழும்

பன் னாட்டு

கூட்டு நிறுைனமாக நைற் றிகரமான பாளதயில் பயணித்து ைருகிறது.

இந்தியாவில் , பண்ளண உபகரணங் கள் , பயன் பாட்டு ைாகனங் கள் , தகைல் நதாழில் நுட்பம்
மற் றும் நிதிச்கசளைகள் [farm equipment, utility vehicles, information technology & financial services]
ஆகிய

பிரிவுகளில்

இந்நிறுைனம்

முதன் ளம

இடத்ளதப்

பிடித்திருக்கிறது.

கமலும்

ட்ராக்டர்களின் உற் பத்தி எண்ணிக்ளக அடிப் பளடயில் மஹிந் திரா உலகின் மிகப் நபரும்
ட்ராக்டர் உற் பத்தி நிறுைனமாக முன் னிளல ைகிக்கிறது. கமலும் புதுப் பிக்கத்தக்க ஆற் றல் ,
கைளாண்ளம, லாஜிஸ்டிக்ஸ், விருந்கதாம் பல் துளற மற் றும் ரியல் எஸ்கடட் [renewable energy,
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agriculture, logistics, hospitality & real estate] ஆகியைற் றில் ைலுைான நசயல் பாடுகளளக்
நகாண்டிருக்கிறது.
மஹிந்திரா குழுமம் இஎஸ்ஜி-ளய உலகளாவிய அளவில் முன் நனடுப் பதில் நதளிைான
நதாளலகநாக்கு
உருைாக்குைதிலும் ,
சமூகத்தின்

பார்ளையுடன்
நகர்ப்புற

அக்களறயிலும் ,

நசயல் பட்டு

ைாழ் ளை

ைருகிறது..

கமம் படுத்துைதிலும் ,

பங் குதாரர்களின்

ைாழ் விலும்

கிராமப் புற
தான்

நசழிப் ளப

நசயல் பட்டுைரும்

ைளர்ச்சிளய

உருைாக்கும்

கநாக்கத்துடன் மஹிந்திரா குழுமம் நசயல் பட்டு ைருகிறது.
மஹிந் திரா பற் றி ரமலும் வதரிந் து வகாள் ள பார்க்கவும் www.mahindra.com
ட்விட்டர் மற் றும் ஃரபஸ்புக் கில் வதாடர: @MahindraRise

புதிய தகைல் களுக்கு : https://www.mahindra.com/news-room
வதாடர்புக் கு
Arthur Serrao & Shruti Chhabra
Communications Team
Mahindra & Mahindra Ltd.
மின் னஞ் சல் : serrao.arthur@mahindra.com&chhabra.shruti@mahindra.com
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