
Pinuputol ang halamang palay sa nais na haba at inilalagay ang naputol na pananim 
sa isang gilid na nakahanay ng diretso upang mapabilis ang manu-manong pag-
iipon. Nangangailangan ito ng isang operator at ito ay kayang pumutol ng hanggang 1 
metrong lapad at kayang gumapas ng 2-2.5 ektarya sa 1 araw. Samantala, walong tao 
naman ang kailangan upang maipon ang mga ginapas mula sa 1 ektarya.

1. Abot kaya para sa mga magsasaka
Ang presyo ng reaper ay mas mababa 
ng halos 40% kesa sa mga models na 
mabibili sa lokal na merkado.

2. Angkop para sa lokal na kondisyon
Ang reaper ay angkop sa  anumang lokal 
na mga barayti tuwing anihan sa tag-ulan 
man o tag-init.

3. Madaling gamitin
Ang reaper ay may pinakamababang 
operating adjustments at kayang-kayang 
gamitin sa labas o loob man ng palayan.

4. Gawa at disenyong atin
Kaya itong gawin gamit ang mga lokal na 
materyales.
Mababa din ang presyo ng pagkukumpuni 
dahil pwede itong ayusin ng mga lokal na 
shops.

Umaabot ang presyo nito ng mahigit 
P100,000.



Mga paalala

1.  Siguraduhing maayos ang kondisyon ng 
makina bago ito gamitin sa pag-ani.

2. Alisin muna ang mga patpat o anumang 
matitigas na bagay na nakatusok sa 
palayan.

3. Gamit ang lingkaw, gapasin muna ang 
mga palay na nasa sulok ng pinitak bago 
gamitin ang reaper para maiwasan ang 
pagdapa ng mga tanim sa lugar na ito.

4. Kapag ang taas ng pilapil ay umaabot ng 
halos 30 sentimetro (sm), gapasin muna 
ang unang dalawang hanay ng tanim na 
malapit sa pilapil gamit ang lingkaw para 
magkaroon ng lugar na paglalagyan ng 
ginapas na palay.

5. Ilagay sa katamtamang andar ang 
makina sa 3/4 na setting ng kanyang 
accelerator para makuha ng tamang bilis 
ang pagputol ng palay.

6. Gamitin ang reverse clutch sa pag-iikot 
sa sulok ng pinitak at iayos ang reaper 
sa linya ng palay para maiwasan ang 
pagdapa nito.

7. Ipunin ang mga palay ng hindi hihigit sa 1 
araw matapos na gapasin.

8.Giikin agad ang naipong palay sa loob ng 
isang araw para maiwasan ang pag-init ng 
nakasalansang palay. 


