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КОМПАНІЯ «МІНЕТЕХ»  БУЛА ЗАСНОВАНА У 2012 РОЦІ ЯК ДИСТРИБ’ЮТОР ІМПОРТНОЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ЗАПЧАСТИН. 

Напрямами діяльності нашої компанії є :
 • Продаж сільськогосподарської техніки провідних виробників світу
 • Сервісне обслуговування та ремонт техніки
 • Продаж оригінальних запасних частин

Сьогодні успішно працюють 6 повнофункціональних дилерських центрів у Вінницькому, Хмельницькому, Одеському, Чернігівському 
та Сумському регіонах з головним офісом у Києві.

Кожне з представництв має свій склад запасних частин, сервісні бокси для ремонту с/г техніки, демонстраційні майданчики з тех-
нікою та адміністративні приміщення. В кожному представництві працюють мобільні сервісні бригади, укомплектовані усім необхід-
ним інструментом та обладнанням для забезпечення оперативного виїзду у господарство, здійснення технічного обслуговування 
та ремонту будь-якої складності. 

КОМПАНІЯ «МІНЕТЕХ» Є ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ’ЮТОРОМ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ С/Г ТЕХНІКИ:

 •  Massey Ferguson (трактори, комбайни, жниварки)
 • Challenger (гусеничні трактори, ґрунтообробна техніка, сівалки, обприскувачі)
 • KUHN (ґрунтообробна техніка, просапні та зернові сівалки, обприскувачі, розподільники міндобрив, мульчувачі, техніка для тва-

ринництва та «зелена лінія»)
 • Maschio Gaspardo (сівалки, ґрунтообробна техніка, мульчувачі, обприскувачі та інше)
 • Capello (кукурудзяні та соняшникові жатки)
 • Optigep (соняшникові та кукурудзяні жатки)
 • Ziegler (ріпакові столи та ножі, жатки)

Про компанію 
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ВЕРСІЯ ТРАКТОРА САМЕ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБ
ТРАКТОРИ MF 3600 ДОСТУПНІ У П’ЯТИ ВЕРСІЯХ :

A (Standard)  шириною від 1,7 м – універсальний трактор для задач, 
де габаритна ширина не має великого значення. Може 
також використовуватись  у муніципальних та кому-
нальних цілях.

V (VINEYARD)  шириною від 1,0 м – призначений для роботи у традиційно 
вузьких виноградниках з відстанню між виноградникови-
ми лозами від 1,8 м до 2,0 м.

S (SPECIAL)   шириною від 1,3 м – призначений для більш відкритих 
виноградників з відстанню між лозами від 2,0 м до 2,2 
м. Особливості – значно більша кабіна та підвищений 
комфорт оператора.

F (FRUIT)   шириною від 1,5 м – призначений для роботи у більш 
широких виноградниках та фруктових садах. Ці трак-
тори обладнані більш широким переднім мостом та 
просторовою і зручною кабіною. Також ця модель 
може використовуватись спеціально для роботи на 
крутих схилах з більш низьким центром ваги та в 
приміщеннях з невисокими стелями. 

GE (GROUND EFFECT)  шириною від 1,15 м – це низькопрофільна модель для 
роботи у низьких садах, теплицях та виноградниках. 

КОМФОРТНА 
ТА ПРОСТОРА КАБІНА
Велика кабіна з непере-
вершеним оглядом, легкий 
доступ всередину з більшим 
простором навколо сидіння, 
руля та панелі управління. 
Кондиціонер з системою 
фільтрації, зменшений 
рівень шуму, зрозуміла 
панель управління.  

Трактори Massey Ferguson серії 3600 – це лінійка спеціальних 
тракторів, створених для виконання  різноманітних задач у 
різних сферах діяльності. 
Побудовані у Європі. Потужні, компактні та маневрені трактори 
сконструйовані для задоволення вимог спеціалістів із галузей 
виноградарства, садівництва, традиційного сільського 
господарства та комунального господарства.

Трактори

MASSEY 
FERGUSON 3600 
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Тех. характ. / Модель MF 3630 MF 3640 MF 3650 MF 3660

Версії V/S/F/GE V/S/F/GE S/F/GE S/F/GE

Двигун AGCO Power 33CTA, 3,3 л, 3 циліндри, Tier 3, Common Rail, турбіна, інтеркулер

Номінальна потужність 76 к.с. 84 к.с. 94 к.с. 102 к.с.

Макс. крутний момент 345 Нм 360 Нм 390 Нм 405 Нм

Об’єм паливного баку 68л

Трансмісія 12х12 / 24х24 SpeedShift / 24 х 12 Power Shuttle + SpeedShift 

Гідравлічна система 62 л/хв, 190 бар, 2 (3 опція) гідроклапани

Вантажопідйом. зад. навіски 2500 кг, кат. 1/2

Тех. характ. / Версія V S F GE

Станд. колеса 4WD / колія : 
перед.

6.50R16 / 888-
1006

7.50R16 / 1005-
1071

7.50R20 / 1199-
1427

260/70R20 / 
983-1089

Станд. колеса 4WD / колія : зад. 11.2R28 / 858-1258 12.4R28 / 976-1376
13.6R28 / 1224-

1624
380/70R20 / 

925-1139

Габарити: Д х Ш х В мм 3984 х 1000-1616 х 
2300 мм

3984 х 1300-1704 
х 2300

3984 х 1450-2076 
х 2300

3984 х 1150-1520 
х 2250

Вага (без противаг) 2750 кг 2835 кг 2975 кг 2775 кг

Massey Ferguson 3600

Massey Ferguson 3600

MAX POWER HP

MF 3600 V 
MF 3600 – 84 Hp 
MF 3635 – 80 Hp
MF 3625 – 69 Hp
MF 3600 GE
MF 3660 – 102 Hp 
MF 3650 – 94 Hp
MF 3640 – 84 Hp
MF 3635 – 80 Hp
MF 3625 – 69 Hp
MF 3600 S
MF 3660 – 102 Hp 
MF 3650 – 94 Hp
MF 3640 – 84 Hp
MF 3635 – 80 Hp
MF 3625 – 69 Hp
MF 3600 F
MF 3660 – 102 Hp 
MF 3650 – 94 Hp
MF 3640 – 84 Hp
MF 3635 – 80 Hp
MF 3625 – 69 Hp
MF 3600 A
MF 3650 – 92 Hp
MF 3640 – 84 Hp
MF 3630 – 76 Hp
MF 3625 – 69 Hp

КОМПАКТНИЙ 
ТА ЕКОНОМІЧ-
НИЙ ДВИГУН  
Нові трьохцилін-
дрові двигуни 
від AGCO POWER 
з системою 
Common Rail дуже 
компактні в роз-
мірі, що дозволи-
ло максимально 
збільшити палив-
ний бак для дов-
гого робочого дня 
без дозаправки. 
Мінімальний 
розмір та економ-
на компоновка 
силової передачі 
значно поліпшу-
ють спритність 
та маневреність 
трактора.трактора.
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ПОТУЖНЕ ШАСІ

Від інтегрованої передньої навіски, через двигун, трансмісію 
та задню навіску – кожна частина приводної лінії MF 5400 
неперевершена в технологіях, потужності та економії.
Двигуни Perkins - більше потужності, більше економії пального. 
На тракторах серії MF 5400 встановлено відомі та добре знані 
в Україні по телескопічним навантажувачам двигуни Perkins 
з 4-ма циліндрами. Ці двигуни забезпечують неперевершену 
економію пального у широкому робочому діапазоні, навіть у 
самих жорстких умовах.

РОБОТИЗОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ DYNA-4
01. Трансмісія Dyna-4 пропонує 4 передачі Dynashift в кожному 
із 4 діапазонів та максимальну швидкість 40 км/год для ефек-
тивних транспортних робіт. 
02. Простий, мультифункціональний,  лівосторонній перемикач 
напрямку руху вперед/назад та зчеплення.
03. Т-подібний перемикач з правої сторони для перемикання 
передач Dynashift в діапазоні, а також перемикання самих діа-
пазонів. 

ВАНТОЖОПІДЙОМНІСТЬ ЗАДНЬОЇ НАВІСКИ – 
ДО 6000 КГ!
Стандартна вантажопідйомність 5000 кг - один з кращих по-
казників задньої зчіпки у даному класі тракторів - дозволяє 
працювати з самим найрізноманітнішим обладнанням.  Опціо-
нальні 75-мм гідроциліндри збільшують вантажопідйомність до 
неймовірних 6000 кг.

Трактори

MASSEY 
FERGUSON 5400 
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Massey Ferguson 5400

Тех. характ. / Модель 5450 5455 5460

Двигун Perkins, 4.4л, 4 циліндри, TIER3, турбокомпресор

Потужність ном. – макс. 107 к.с. 112-125к.с. 125-135 к.с.

Макс. крутний момент 416 Нм 463 Нм 535 Нм

Об’єм паливного баку 130 л 130 л 140 л

Трансмісія Dyna-4, 4WD, трансмісія типу Semi PowerShift, 16x16 (40 км/год)

Гідравлічна система 57 л/хв., 3 виносні гідроклапани (100 л/хв, 4 клапани опція)

Вантажопідйом. зад. навіски 4300 кг 5000 кг 5000 кг

Габарити: Д х В мм 4221 х 2750 мм 4300 х 2770 мм

Колісна база 2460 мм 2550 мм 2670 мм

Стандартні колеса 340/85 R24 - 420/85 R34 340/85 R28 – 420/85 R38

Вага (без противаг) прибл. 4700 кг 4700 кг 5500 кг

НАЙКРАЩЕ РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Ключовою конструкційною особливістю MF 5400 є його характерний 
похилий профіль : створений для більшого огляду, більшої безпеки 
та більшого комфорту. Кращого ви просто не знайдете.  
В кабіні збережено поширене та практичне розташування основних 
робочих органів таким чином, що оператор інтуїтивно та швидко на-
вчиться ним керувати. Похилий капот для кращого огляду, регулю-
вання керма та сидіння, кондиціонер – все це зробить робочий день 
оператора більш комфортним і головне продуктивним. 
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СИЛОВА ПЕРЕДАЧА - ВТІЛЕННЯ 
ДОСКОНАЛОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
Всі елементи ходової частини розроблені з прицілом на міцність 
– найважливішу характеристику для сільськогосподарського 
трактора. Завдяки цьому MF 6713 відрізняється універсальністю, 
потужністю, надійністю та видатною продуктивністю.     

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ ТА ЕФЕКТИВНА 
ТРАНСМІСІЯ
На трактор MF 6713 встановлюється повністю синхронізована 
трансмісія з 12 передачами переднього і 12 передачами задньо-
го ходу, розділеними на 2 діапазони. На типовий для польових 
робіт діапазон швидкостей від 4 до 12 км/г, приходиться шість 
передач, а максимальна швидкість трактора з даною транс-
місією складає 40 км/год.
Оптимальна для конкретної робочої операції швидкість руху 
вибирається за допомогою важелів, розміщених в межах зруч-
ної досяжності, завдяки чому операторам легко ними управ-
ляти. Однодискове сухе зчеплення відрізняється простотою 
експлуатації та технічного обслуговування. Трансмісія пропо-
нується з електронним управлінням «човникового» механізму 
та оздоблюється багатодисковою муфтою у масляній ванні.

Абсолютна нова, але при цьому проста 
конструкція, агрегати якої виробляються на 
сучасних заводах по всьому світі, ефективні 
силові передачі та високий рівень комфорту 
зроблять модель MF 6713 справжньою 
«робочою лошадкою» на агропідприємствах 
будь-якого розміру.

ЗАДНЯ НАВІСКА З ЕЛЕКТРОННИМ 
УПРАВЛІННЯМ (ELC)

Механізм задньої навіски адаптований спеціально під розмір 
MF 6713 та має переконливу вантажопідйомність у 5200 кг. 
В стандартній комплектації трактор обладнано кращою у галузі 
системою електронного управління механізму навіски (ELC). 
Ця система гарантує точне управління навіскою для належ-
ного управління заглибленням ґрунтообробного обладнання 
та висоти інших агрегатів. Точність забезпечена швидкодією 
електронного обладнання, відповідно в будь-який момент часу 
забезпечується максимальна тяга, знижується пробуксовка 
коліс та до мінімуму зводиться витрата палива. 

Трактори

MASSEY 
FERGUSON 6713 
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Massey Ferguson 6713

Тех. характ. / Модель MF 6713

Двигун AGCO POWER, 4.4л, 4 цил., Tier 2, 
турбокомпресор

Макс. потужність 132 к.с.

Макс. крутний момент 540 Нм

Об’єм паливного баку 180 л

Трансмісія Мех., 12 х 12, діапазон 6х2

Гідравлічна система 57 л/хв, 200 бар, 2 (3 опція) гідро-
клапани

Вантажопідйом. зад. навіски 5200 кг

Габарити: Д х Ш х В мм 4760 х 1380-1925 х 2840

Колісна база 2500 мм

Стандартні колеса 380/85 R28 – 460/85 R38

Вага (без противаг) 4230 кг

MF 6713 ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 
НЕЙМОВІРНИМ ДЛЯ СВОГО 

СЕГМЕНТУ СПІВВІДНОШЕННЯМ 
ЦІНА/ЯКІСТЬ!

КРАЩІ РОБОЧІ УМОВИ
Легкість експлуатації досягнуто простою та практичною кон-
струкцією. Від ергономічно скомпонованої правої бокової кон-
солі до продумано розташованих важелів переключення пере-
дач і діапазонів та функціональної приборної панелі – в кабіні є 
все необхідне для довгого і важкого робочого дня, підвищення 
продуктивності та зниження втомлюваності оператора.
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ВІДМІННА КОНСТРУКЦІЯ 
Один із самих важливих компонентів будь-якого 
трактору Massey Ferguson – це його трансмісія. Кож-
ний компонент шасі відрізняється високою надійні-
стю, що суттєво позначається на загальних робочих 
характеристиках трактора. Настільки міцна кон-
струкція забезпечує універсальність, потужність, 
довговічність та неперевершену продуктивність. 

ЛІНІЙКА ТРАНСМІСІЙ DYNA ВІД MASSEY 
FERGUSON

КПП Semi-PowerShift Dyna-4 і Dyna-6 пропонують 4 
та відповідно 6 передач у кожному із 4 діапазонів. 
Переваги Dyna-6:

 • 6 передач Dynashift (перемикання під наванта-
женням)

 • Максим. продуктивність з 24 передачами перед-
нього і 24 заднього ходу

 • Важіль управління трансмісією зліва під кермом з 
3 функціями – переключення переднього/задньо-
го напрямку руху, вимикання зчеплення, понижен-
ня/підвищення передач

 • Управління без використання педалі зчеплення
 • 9 швидкостей у діапазоні від 4 до 12 км/год
 • Макс. швидкість 40 км/год

 • Функція ECO дозволяє досягнути максимальних 
швидкостей на низьких обертах двигуна, що за-
безпечує зниження шуму та витрати палива 

 • Натискання на педаль гальма перемикає транс-
місію у нейтральне положення

 • Налаштування швидкості у режимі круїз-контро-
лю (SV1/SV2) 

 
КАБІНА
У варіанті Efficient кабіна обладнана зручним під-
локітником з Т-подібним важелем переключення 
4 або 6 передач Dynashift. Для зміни діапазону 
достатньо затиснути кнопку під час перемикання 
Т-важіля. Також є можливість вибору управління 
гідравлічними розподільниками: від клавіш або ба-
гатофункціонального джойстику.  

Діапазон швидкості при 

роботі в полі

км/год Швидкість руху вперед / назад

Частота обертання двигуна

Передачі Dynashift

Ос
но

вн
ий

 д
іа

па
зо

н

Трактори

MASSEY 
FERGUSON 7600 
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Massey Ferguson 7600

Тех. характ. / Модель 7614 7615 7618

Двигун AGCO POWER, Tier 2, 6.6л, 6 цил., турбокомпресор, інтеркулер, Common Rail

Ном. - Макс. потужність 130 - 140 к.с. 140 – 150 к.с. 165 – 175 к.с.

Макс. потужн. з EPM 165 к.с. 175 к.с. 200 к.с.

Макс. крутний момент 660 Нм при 1500 об/хв 677 Нм при 1500 об/хв 744 Нм при 1500 об/хв

Об’єм паливного баку 340 л 340 л 340 л

Трансмісія Dyna-4, 40 км/год, 16х16 Dyna-6, 40 км/год, 24х24

Гідравлічна система OC 57 л/хв, 3 (4 опція) гідроклапани OC 100 л/хв, 200 бар, 3 (4 опція) гідроклапани (CCLS 110 л/хв опція)

Вантажопідйом. зад. навіски Кат. 3, 7100кг

Габарити: Д х В мм 5604 х 2985 м

Колісна база 2,88 м

Стандартні колеса 380/85R28 – 460/85 R38 480/70 R28 – 580/70 R38

Вага (без противаг) прибл. 5800 кг
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ПІДВІСКА ПЕРЕДНЬОЇ ОСІ QUADLINK
Покращений комфорт та безпека при транспортних роботах. Ще 
більше тягового зусилля завдяки новій та інноваційній підвісці від 
Massey Ferguson. Проста конструкція забезпечує якісний комфорт 
та великий кут повороту. Не потребує жодного обслуговування.

КРАЩІ З 1936 РОКУ
Компанія Massey Ferguson завжди була лідером гідравлічних си-
стем та систем управління заднім зчіпним пристроєм. Нещодавно 
ряд незалежних журналів аграрної тематики назвав 3-точковий 
зчіпний пристрій Massey Ferguson самою впливовою інновацією та 
віхою у розвитку сільського господарства. Три-точкова навіска від 
MF є кращим прикладом поєднання продуктивності, потужності та 
швидкості відгуку на команди оператора у своєму сегменті.  

СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПО-
ТУЖНІСТЮ ДВИГУНА
Дана інтелектуальна система підвищує продуктивність та еконо-
мить ваш час. Вона автоматично вмикається в разі необхідності 
під час робіт з ВВП та при швидкості від 5 км/год. Тобто двигун в 
разі потреби додатково виробляє до 25 к.с.     

РОБОЧЕ МІСЦЕ – НАШ ПРІОРИТЕТ
Модернізована конструкція кабіни забезпечує неперевершений 
панорамний вид. Розумне розташування вихлопної труби, капот 
спеціальної форми та велика площа засклення у сукупності га-
рантують кращий огляд для оператора та безпеку. 

БАЛАСТУВАННЯ ДЛЯ БІЛЬШОЇ ГНУЧКОСТІ
Для інтенсивних тягових робіт у полі або для правильного бала-
стування трактора (перед / зад) необхідно мати додаткову вагу, 
тож широкий вибір противаг також доступний. MF 7700 доступний 
з заводу з різноманітними варіантами передніх та колісних при-
грузів. Можливо встановити колісні пригрузи від 250 кг до 500 кг з 
кожної сторони, передню противагу 660 кг (12 х 55кг) або передні 
моноблоки на 900 кг або 1500 кг. 

Трактори

MASSEY 
FERGUSON 7700 
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Massey Ferguson 7700

Тех. характ. / Модель 7720 7722 7724 7726

Двигун AGCO POWER, Tier 2, 7.4 л, 6 цил., турбокомпресор, інтеркулер, Common Rail

Ном. - Макс. потужність 185 - 200 к.с.            200 - 215 к.с. 220 – 235 к.с. 240-255 к.с.

Макс. потужн. з EPM 225 к.с. 240 к.с. 260 к.с. 280 к.с.

Макс. крутний момент / з 
EPM 923 Нм / 980 Нм 974 Нм / 1050 Нм 1030 Нм / 1120 Нм 1050 Нм / 1146 Нм

Об’єм паливного баку 470 л 470 л 470 л 470 л

Трансмісія Dyna-6, 40 км/год, 24х24 / Dyna-VT, 40 км/год, безступенева

Гідравлічна система CCLS 110 л/хв, 200 бар, 4 гідроклапани (CCLS 150л/хв, 5 клапанів опція)

Вантажопідйом. зад. навіски 9300 кг 9300 кг 9950 кг 9950 кг

Габарити: Д х В мм 5149 Х 3129 5149 Х 3129 5149 Х 3179 5149 Х 3179

Колісна база 3м 3м 3м 3м

Стандартні колеса 420/85 R30 – 520/85 R42 480/70 R30 – 620/70 R42 540/65 R30 – 650/65 R42 540/65 R30 – 650/65 R42

Стандартні противаги Передні противаги 12 х 55 кг = 660 кг / Задні колісні противаги 2 х 250 кг = 500 кг

Вага (без противаг) прибл. 7150 кг 7400 кг 7800 кг 7800 кг
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DYNA-VT - БЕЗСТУПЕНЕВА 
ТОЧНІСТЬ
Трансмісія Dyna-VT пропонує безступене-
вий рух трактора на швидкості від 0,03 до 
50 км/год на будь-яких обертах двигуна, що 
керується двома діапазонами швидкостей. 
Це означає що завжди можна досягти най-
більш  оптимальної швидкості для конкрет-
них умов роботи та робочого обладнання і 
завжди можна досягти найоптимальніших 
обертів двигуна, таким чином максималь-
но збільшивши коефіцієнт корисної дії та 
мінімізувавши при цьому витрату пального. 
Швидкість обертання двигуна та швидкість 
трактора є незалежними один від одно-
го, швидкість трактора може бути миттєво 
збільшена або зменшена під повним наван-
таженням для того щоб максимізувати про-
дуктивність та якість роботи. 
 

QUADLINK – АМОРТИЗАЦІЯ 
ПЕРЕДНЬОГО МОСТУ
Підвіска переднього мосту забезпечує від-
мінні тягово-зчіпні характеристики та знач-
но зменшує витрату пального за рахунок 
зменшення пробуксовок трактора. Підви-
щується комфорт оператора при руху по 

Трактори

MASSEY 
FERGUSON 8700 
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Massey Ferguson 8700

Тех. характ. / Модель 8727 8730 8732 8737

Двигун AGCO Power, 8.4л, 6 циліндрів, 24 клапани, Tier 2, Common Rail, з турбіною та проміжним охолодженням

Ном. - Макс. потужність 240 – 270 к.с.           265 – 295 к.с. 290 – 320 к.с. 340 – 370 к.с.

Макс. потужн. з EPM 300 к.с. 325 к.с. 350 к.с. 400 к.с.

Макс. крутний момент 1220 Нм 1300 Нм 1390 Нм 1590 Нм

Об’єм паливного баку 630л 630л 630л 630л

Трансмісія  Dyna-VT, безступенева, 50 км/год (з амортизацією пер. моста)

Гідравлічна система CCLS 205 л/хв, 200 бар, 4 гідроклапани (6 клапанів опція)

Вантажопідйом. зад. навіски Макс. вантажопід. 12 000 кг

Габарити: Д х В мм 6,5 х 3,5 м 6,5 х 3,5 м 6,5 х 3,5 м 6,5 х 3,5 м

Колісна база 3,1м 3,1м 3,1м 3,1м

Стандартні колеса 600/70 R28 / 650/85R38 600/70 R28 / 650/85R38 600/70 R28 / 650/85R38 600/65 R34 / 710/75R42

Стандартні противаги Передня противага, моноблок, 1500 кг / Задні колісні противаги 3 х 250кг х 2 = 1500 кг

Вага (без противаг) прибл. 10 800 кг 10 800 кг  10 800 кг 10 800 кг
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дорогах загального призначення та польових роботах, 
зменшується втомлюваність оператора, а відтак його 
продуктивність стає більша.

SPEEDSTEER – ДЛЯ ТОЧНИХ ПОВОРОТІВ
За допомогою цієї функції оператор може відрегулюва-
ти передаточне число рульового управління та вибрати 
число поворотів руля. Ця функція, що може бути включе-
на або виключена примусово, автоматично вимикається 
при швидкості більше 18 км/год задля безпеки руху.  

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ЗАДНЬОЇ 
НАВІСКИ – 12 000 Т
Система електронного управління механізму задньої 
навіски (ELC) забезпечує максимально ефективний 
контроль навантаження, більш точне налаштування 
глибини обробки та копіювання контуру поверхні ґрун-
ту. Це забезпечує більше довантаження на ведучі ко-
леса, краще зчеплення з ґрунтом, знижує пробуксовку 
коліс та знос шин та зменшує витрату пального, звісно 
ж при цьому збільшуючи продуктивність. 

ПОТУЖНІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ  
ТА ЕКОНОМІЯ
Двигун AGCO POWER (8.4л) з паливною системою 
Common Rail та 4 клапанами на циліндр, з турбонадду-
вом та проміжним охолодженням - не має собі рівних 
у забезпеченні оптимальної потужності. Завдяки новій 

Трактори

MASSEY 
FERGUSON 8700 
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технології Електронного управління двигуном (EEM), що постій-
но проводить регулювання об’єму та періодичності вприску 
пального з урахуванням обертів двигуна та навантаження, 6-ти 
циліндровий двигун AGCO POWER забезпечує збільшення по-
тужності та економію пального.

НЕБАЧЕНИЙ КОМФОРТ  
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Кабіна оздоблена не 6 а 4 стойками, що забезпечує непере-
вершену оглядовість. Ергономічний дизайн, інтуїтивно зро-
зумілі органи управління Dyna-VT, важелі та перемикачі зручно 
згруповані на новому підлокітнику з правої сторони. Підлокіт-
ник має незалежні від сидіння  налаштування. 
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МАКСИМАЛЬНА ТЯГА ЗАВДЯКИ ГУСЕНИЧНІЙ 
СИСТЕМІ MOBIL-TRAC
Гусенична система Mobil-TRAC дозволяє розвити більше тягове 
зусилля на крюку та передати більше потужності на грунт за ра-
хунок збільшеної площі контакту з грунтом, що забезпечується 
гусеницями довжиною 2,4м (моделі МТ700) та 3м (моделі МТ800) 
з різними варіантами по ширині – від 635 мм до 910 мм.  
Пробуксовка веде до ущільнення 
Тиск гусениць або шин на опорну поверхню призводить до не-
значного зміщення верхньої частини грунту, в результаті чого 
маємо пробуксовку та сповільнення руху вперед. Для повнопри-
водних тракторів характерна 15% пробуксовка, в той час як для 
гусеничної системи лише 3-5%. Тобто корисна робота гусенич-
ної системи збільшується на 10%. Таким чином, зменшена про-
буксовка дозволяє тракторам Challenger забезпечувати більші 
потужність та тягове зусилля на крюку у порівнянні з колісними 
тракторами.  

РОЗПОДІЛЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ПО ОСЯМ
Перевагою опорних котків гусеничної системи Challenger Mobil-
TRAC є те що маса трактора розподіляється через 5 осей на мо-
делях МТ 700 та через 6 осей на моделях МТ800. Колісні трактори 
мають тільки 2 мости, в результаті чого колеса створюють над-
мірний тиск на грунт.   

ГУСЕНИЧНІ ТРАКТОРИ 
CHALLENGER  - СЕРЙОЗНІ 
МАШИНИ. СЕРЙОЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

СИСТЕМА ГУСЕНИЧНОГО ХОДУ

Кожна гусениця складається із шарів гуми, тканини та стального 
корду, що забезпечують міцність та довговічність.  
Завдяки тому що на грунт одноразово опираються до 14 грунто-
зачепів, гусенична система Mobil-TRAC гарантує неперевершене 
тягове зусилля в умовах як твердого, так і розсипчастого грунту. 
Унікальна підвіска Opti-Ride забезпечує  додатковий комфорт 
оператору, а також незалежний підйом кожної гусениці на висоту 
до 150 мм відносно осі кочення. Підвіска Opti-Ride покращує зче-
плення гусеничних стрічок з грунтом та дозволяє переїжджати 
через перешкоди, в той час як опорні катки на балансирній підвіс-
ці прижимаються до грунту, знижуючи ударні навантаження та 
збільшуючи зчеплення з опорною поверхнею. 

Унікальний вбудований реакційний ричаг створює натяг незалеж-
но для кожної гусениці і зберігає цей натяг прямолінійно та ізо-
льовано від ведучих мостів та рами трактора. Натяг забезпечує 
оптимальне зчеплення колеса з гусеницею, не піддаючи наван-
таженню раму трактора. Швидко та легко змінити ширину колеї 
можна без разпорок та без зменшення ступеню натягу гусениці. 

Трактори

CHALLENGER 
MT 700-800 
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Challenger MT 700 - 800  

Тех. характ. / Модель MT 755E MT 765E MT 775E MT 845E MT 855E MT 865E MT 875E

Двигун AGCO POWER, Tier 2, 9.8л, 7 цил., Common Rail AGCO POWER, Tier 2, 16.8л, 12 цил., Common Rail

Ном. - Макс. потужність 350-378 к.с. 375-405 к.с. 400-432 к.с. 450-486 к.с. 490-529 к.с. 540-583 к.с. 590-637 к.с.

Макс. крутний момент 1685 Нм 1808 Нм 1921 Нм 2170 Нм 2360 Нм 2600 Нм 2840 Нм

Об’єм паливного баку 773 л 1022 л 1250л

Трансмісія CAT PowerShift 16F/4R, 40 км/год

Гідравлічна система CCLS 223л/хв, 200 бар, 4 гідроклапани (CCLS 321л/хв, до 6 клапанів опція)

Задня навіска 11 785 кг, кат. III або IV, ВВП 1000 об/хв Опція – 14 000 кг, кат. III або IV, ВВП 1000 об/хв

Габарити: Д х В мм 5917 х 3592 мм 6754 х 3657 мм

Стандартна гусениця, 
ширина с/г, 635 мм (опції: 863/762/457/406) с/г, 635 мм (опція 914)

Вага (приблизна) Від 13 000 кг Від 19 000 кг

КАБІНА
Кабіна Challenger MT 700 – 800 пропонує зручні умови роботи для 
оператора: систему кондиціювання Surround-Flow™, простий до-
ступ в кабіну, низький рівень шуму та чудовий огляд. 
Високоергономічне сидіння Deluxe VRS зробить роботу операто-
ра комфортнішою. Підвіска Opti-Ride™ , системи гусеничного ходу, 
забезпечує плавний рух по нерівним ділянкам, збільшуючи ефек-
тивність роботи.
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ДВІ СИСТЕМИ В ОДНІЙ
Сепаратор MultiCrop Separator (MCS) забезпечує додаткову 
площу сепарації для відділення максимальної кількості зерна 
ще до того як воно досягне клавіш соломотряса. 
В разі необхідності сепаратор MCS можна вивести з роботи 
шляхом переміщення підбарабання у верхнє положення за до-
помогою електроприводу. Це дозволяє оптимізувати продук-
тивність комбайна у сухих умовах за рахунок зниження наван-
таження на систему очистки та значного покращення якості 
соломи. 

ОБМОЛОТ ТА СЕПАРАЦІЯ 
Молотильний барабан оснащено баластними пригрузами, що 
значно збільшують момент інерції при обмолоті. Це знижує наван-
таження на приводи, споживання енергії та витрату пального. 

КЛАВІШІ СОЛОМОТРЯСУ
Довгі клавіші соломотряса мають 4 ступені з «активними стін-
ками». Вертикальні секції ступенів клавіш соломотряса висо-
тою 21 см мають решітчасту поверхню. Передні ступені клавіш 
підсилені для збирання кукурудзи, що підвищує довговічність 
комбайна й при уборці інших культур.

ТЕЛЕМЕТРИЧНА СИСТЕМА AGCOMMAND У 
БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ!
AgCommand – засіб по збору та передачі даних, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність парку техніки за рахунок від-
стеження положення машини, її історії та стану з можливістю 

сповіщення. Також ви можете здійснювати контроль над ек-
сплуатаційними витратами та підвищувати продуктивність. 
Щохвилини AgCommand збирає дані продуктивності машини 
та її GPS положення, потім передає для зберігання на сервер, 
звідки їх можна переглянути за допомогою комп’ютера, ноутбу-
ка або планшета. Наприклад :  

 • Місцезнаходження 
 • Інформація про продуктивність (враховуючи витрату пального)
 • Звіти про ефективність використання машини
 • Параметри з шини CAN
 • Історія (що було зроблено, де та коли)
 • Планування та звітність по сервісному обслуговуванню
 • Аварійні сигнали/попередження у роботі машини 

В базовій комплектації комбайнів врахована 1-річна підписка 
на пакет. 

Зернозбиральні комбайни

MASSEY 
FERGUSON  
ACTIVA / BETA
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ACTIVA / BETA
Тех. характ. / Модель ACTIVA 7240 ACTIVA S 7345 MCS ACTIVA S 7347 MCS 7370 BETA

Зерновий бункер 5200 л 8600 л 9000 л

Вивантаження бункеру 85 л/с 85 л/с 105 л/с

Кількість клавіш 5 5 6 6

Макс. потужність 176 к.с. 243 к.с. 276 к.с. 360 к.с.

Двигун IVECO, Tier2, 6.7 л AGCO Power, Tier2, 7,4 л
AGCO Power, Tier2, CR, 

8.4 л, 6 циліндрів

Об’єм паливного баку 450 л 620 л

Роб. ширина жатки Free Flow 4,2 – 5,4м 4,8 – 7,6м 5,4 – 7,6м 5,4 - 7,6м

Роб. ширина жатки Power Flow 4,2 – 5,4м 5,5 – 6,2м 5,5-6,8м 5,5 - 7,6м

Молотильний барабан Ø 600 мм, ширина 1340 мм, 380-1210 об/хв Ø 600 мм, ширина 1600 мм, 430-1310 об/хв

Сепаратор MCS Plus -
Ø 600 мм, ширина 1340 

мм
Ø 600 мм, ширина 1600 мм

Площа очистки/ сепарації 4,67 м2  / 6,72м2 4,67 м2  / 7,62 м2 5,58 м2  / 9,06 м2

Вентилятор  350-1050 об/хв 4х лопастний, звичайна швидкість 350-1050 об/хв, понижена 270-840 об/хв

Трансмісія Гідростатична 3х ступ. Гідростатична 4х ступ.

Габарити:  В х Ш х Д 4000 х 3200 х 8700 мм 4000 х 3900 х 9040 мм

Вага (без жатки) 10 300 кг 12 800 кг 13 280 кг 13 400 кг

РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА
Простір, комфорт, оглядовість – головні складові нової кабіни 
Skyline. Кабіна має безліч функцій без яких неможливо уявити 
сучасне робоче місце: клімат-контроль та обігрів, сидіння на 
пневмопідвісці, дзеркала заднього виду з підігрівом та електро-
приводом, відео-камера у стандартній комплектації,  неперевер-
шена шумоізоляція, включаючи шумопоглинаюче скло та новий 
кольоровий сенсорний термінал TechTouch з діагоналлю 26 см.

Подавальний бітер PFR розмі-
щений перед транспортером 
у похилій камері, створює по-
стійний та рівномірний потік 
маси і розподіляє його по всій 
ширині барабану. Напрямок 
потоку можна реверсувати із 
кабіни.
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СИСТЕМА ПОДАВАННЯ
Однією з основних особливостей, які роблять комбайн Massey 
Ferguson Т7 унікальним, є система подавання та обмолочування 
Natural Flow™. Простота й унікальність конструкції 
забезпечують ефективне збирання, зручне обслуговування та 
економію пального, що вигідно вирізняє цей комбайн серед 
конкурентів. 

Завдяки поперечно розміщеному ротору маса, що 
надходить до обмолочування, не ущільнюється та не змінює 
напрямок руху під час переміщення від похилої камери до 
ротора. Таким чином матеріал подається безпосередньо від 
жатки до ротора із мінімальними пошкодженнями та витратами 
потужності, що, своєю чергою, сприяє меншій витраті палива.

ОБМОЛОЧУВАННЯ ТА СЕПАРАЦІЯ
Після подавання до ротора зерно обмолочується та сепаруєть-
ся через підбарабання з кутом обхвату 360°, підвищуючи про-
дуктивність та зменшуючи пошкодження зерна і витрату па-
лива. 

Поперечний ротор діаметром 762 мм має шість рядів хромова-
них бичів заввишки 18 мм та підбарабання, обладнане 17-ма по-
перечними планками, що разом забезпечують м’який обмолот 
за меншої витрати потужності.

Роторний комбайн 

MASSEY 
FERGUSON 
T7
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T 7
Тех. характ. / Модель T7 

Зерновий бункер 13 743 л

Вивантаження бункеру 141 л/с

Двигун AGCO Power 98AWF, 7 циліндрів, 9.8 л, 
макс. потужність 451 к.с.

Об’єм паливного баку 870 л

Обмолот Поперечний ротор, Ø 762 мм, довжина 
2235 мм 

Площа обмолоту та 
сепарації 3,89 м2

Швидкіст обертання Низький 180-480 об/хв, високий 336-
900 об/хв 

Ступені очищення 2

Загальна площа решіт 4,99 м2

Турбінний вентилятор Ø 330 мм

Трансмісія Гідростатична 4х ступ., 34 км/год

Габарити:  В х Д 3,58 х 8,61 м

Вага (без жатки) 14 625 кг

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Конструкція вальців-прискорювачів складається із двох валів, 
кожен із яких має п’ять пар поліуретанових рифів. Вальці у чо-
тири рази прискорюють рух маси і направляють її через 
рівномірний потік повітря від вентилятора очищення діаметром 
330 мм, з допомогою якого із зерна видаляється значна частка 
домішок ще до того, як воно потрапить на решітний стан.

Це двоступеневе очищення забезпечує високу якість зерна із 
допустимими мінімальними домішками. 
Оскільки очищення комбайна MF Т7 не залежить від гравітації 
під час переміщення зерна, напрямок руху зернової маси під час 
очищення залишається незмінним на схилах із кутом до 23%.

ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР ТА ВИВАНТАЖЕННЯ
Двома додатковими унікальними особливостями комбайна 
Massey Ferguson Т7 є один із найбільших у своєму класі зерно-
вих бункерів об’ємом 13,743 л та однією з найменших транспорт-
ною висотою – 3,58 м. 

MF Т7 також вирізняється неймовірно високою швидкістю 
вивантаження, завдяки унікальному вивантажувальному шнеку 
DirectFlowTM, який дає змогу досягти швидкості у 141 л/с 
протягом усього процесу вивантаження і спорожнює бункер 
всього за 98 с, таким чином, економлячи час та кошти.
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Жатка має технології підвищення продуктивності такі як функ-
ція автоматичного підтримування швидкості мотовила та вдо-
сконалена система регулювання висоти зрізу.  

Free Flow FF 480 FF 540 FF 600 FF 700 FF 760

Ширина [м] 4.80 5.40 6.00 7.00 7.60

Вага [кг] 1,500 1,600 1,700 1,800 1,950

7345 S/ MCS x x x x x

7347 S/ MCS x x x x x

7370 C / PL / PLI x x x x x

 • В стандартну комплекта-
цію входить мультимуфта 
для швидкого під’єднання 
жатки. 

 • Ріжучий апарат 
Schumacher – найпродук-
тивніший зріз на швидкості 
1254 зрізів на хвилину.  

 • Розміщені пальці по всій 
ширині жатки Free Flow 
збільшують його пропуск-
ну здатність, забезпечую-
чи швидку подачу маси до 
похилої камери.   

 • Широкий робочий стіл 1,14м 
забезпечує відмінну видимість 
потоку маси та її оптимальну 
подачу. Міцні стрічки Power 
Flow переміщують масу з 
постійною швидкістю від ножа 
до похилої камери. Стрічки 
також відкидають дрібне 
каміння, запобігаючи їх потра-
плянню всередину. 

ЖАТКИ З АКТИВНОЮ ПОДАЧЕЮ POWER FLOW 
Унікальна жатка з активною подачею скошеної маси про-
дольним стрічковим транспортером. Ідеально збирає зернові, 
в тому числі полеглі культури та рапс. Подача колосками впе-
ред – краща якість обмолоту та сепарації. 

Зернові жатки

MASSEY 
FERGUSON 
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Power Flow PF 5.50 (18‘) PF 6.20 (20‘) PF 6.80 (22‘) PF 7.70 (25‘) PF 9.20* (30‘ SF) PF 10.70

Вага [kкг] 2.410 2.480 2.550 2.660 3.500 4.200

7345 S/ MCS x x x - - -

7347 S / MCS x x x - - -

7370 x x x x - -

АКТИВНІ БОКОВІ НОЖІ ДЛЯ РІПАКУ ZIEGLER 
За допомогою ріпакових ножів з 1 гектару можна зібрати на 250 
кг ріпаку більше.
Перетворення лівого ножа на правий і навпаки можна прове-
сти в будь-який час, додаткові запчастини при цьому не потріб-
ні.  Як варіант, ZIEGLER пропонує повні комплекти оздоблення 
для електричного або гідравлічного приєднання та роботи.

 • Потужний 2х ножовий ріжучий апарат з сегментами довжи-
ною 105 мм

 • 2 приводи на вибір : електродвигун або гідравлічний двигун
 • Зниження втрат за рахунок миттєвого та точного зрізу
 • Висота зрізу 1,35 м

РІПАКОВІ СТОЛИ ZIEGLER
Найбільший у світі діапазон ширини захвату: від 3,6м до 10,7м!
Новинка: з оцинкованими лезами та підвищеним захистом від 
корозії завдяки нанесенню лаку гарячої сушки на оцинковане 
покриття!

 • Міцна конструкція
 • Інтегрована гідросистема
 • Електричні та гідравлічні бокові ножі
 • Редуктор, що працює у масляній ванні не потребує обслу-

говування
 • Ріжучий механізм ріпакового столу з системою Schumacher
 • Відносно невелика вага
 • Підходить до всіх серійних жаток

 ЖАТКИ

Підходить до всіх серійних жаток
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Модель OptiSun 670 OptiSun 870 OptiSun 1270

Кількість рядів 6 рядків 8 рядків 12 рядків

Продуктивність, 
га /10год 16-22 28-30 29-33

Тип рами Жорстка

Міжряддя 70 см

Габарити ДхШхВ 4440х2920х1520 5840х2920х1520 8640х2920х1520

Маса 1270 кг 1550 кг 2410 кг

Opticorn 670 Opticorn 870 Opticorn 1270

Кількість рядів 6 8 12

Міжряддя 70/76 см

Швидкість роботи 8-12 км/год

Подрібнювач Так

Продуктивність, 
га /10год 17-25 га 23-34 га 33-45 га

Вага 2120 кг 2370 кг 4100 кг

ПЕРЕВАГИ ЖАТОК OPTISUN : 

 • Мінімальні втрати зерна
 • Просте обслуговування
 • Зручне агрегатування з будь-яким комбайном
 • Низькі експлуатаційні витрати
 • ТО (заміна масла в редукторах) проводиться 1 раз на 2 роки 

або після 1000 га
 • Ремонт жатки складе 1,5-2% від її вартості не раніше ніж че-

рез 2 сезони її роботи
 • Жатки виробляються від 4 до 16 рядків (можливі варіанти 2 і 

3 рядні) з міжряддям 70 або 76,2 см
 • Активні вібруючі уловлювачі насінин між рядами (Вібро Стіл), 

не дозволяють рослинним решткам забиватись, тому насін-
ня без втрат потрапляє до шнеку та похилої камери. 

КУКУРУДЗЯНІ ЖАТКИ OPTICORN
 • Довжина та профіль вальців забезпечують ефективне про-

тягування стеблів, що допомогає ефективній роботі подріб-
нювача 

 • Збирання та подрібнення проходить за один прохід
 • Вальці не потребують щоденного технічного догляду
 • Кожухи поділювачів відкидні
 • Простий запуск в експлуатацію та можливість швидкого пе-

реводу у транспортне положення 

Kукурудзяні, 
соняшникові жатки 

OPTIGEP
OPTISUN 
OPTICORN 

Робоча швидкість 6-10 км/год
Втрати зерна: 0,4 – 0,5%
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
 • Жатки агрегатуються з будь-яким комбайном
 •  Складні або фіксовані моделі 
 • Робоча швидкість до 12 км/год, висота зрізу 7-8 см
 • Корпус та наконечники виготовлені із технополімеру, по яко-

му матеріал сковзає не прилипаючи, що на 100% запобігає 
накопиченню зайвої ваги

 • Подаючий шнек великого діаметру забезпечує безперервну 
подачу матеріалу на транспортер

 • Завдяки ексклюзивній системі регулювання, наконечники 
можуть бути встановлені у 6 різних положеннях

 • Відстань між пластинами початкоочисника регулюється 
гідравлічно із кабіни

СОНЯШНИКОВІ  ЖАТКИ CAPELLO HELIANTHUS
Жатка для збирання соняшника Capello Helianthus є універ-
сальною жаткою суцільного зрізу для збирання врожаю в не-
залежності від ширини міжряддя. Таким чином за допомогою 
даної жатки можете оптимально збирати культуру посіяну мі-
жряддям від 40 до 75 см.
Мотовило гідравлічно регулюється по висоті безпосередньо 
з кабіни оператором, що дає можливість настроювати жатку 
залежно від сорту та висоти культури.

Технічні дані Quasar F6 Quasar F8 Quasar F12

Рама Фіксована

Кількість рядків 6 8 12

Міжряддя 70 см

Стеблеподрібню-
вачі З 3-ма ножами

Кількість ножів на 
вальцях 4

Ширина 4,6 м 6 м 8,9 м

Вага 1 750 кг 2 230 кг 3 650 кг

Модель Helianthus 
5700

Helianthus 
7500

Helianthus 
9400

Helianthus 
12000

Робоча / загаль-
на ширина 5,7 / 6,3 м 7,5 / 8,0 м 9,4 / 9,9 м 11,9 / 12,4 м

Оптимальна 
ширина міжряд-
дя культури що 
збирається, см

40 — 75 40 — 75 40 — 75 40 — 75

Вага, кг 1 800 кг 2 400 кг 2 800 кг 3500 кг

Capello Quasar

Capello Helianthus

Kукурудзяні, cоняшникові
жатки 

CAPELLO 
QUASAR
HELIANTHUS
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НОВІ НАВАНТАЖУВАЧІ СЕРІЙ 
TH 6000-7000 СТВОРЕНІ ДЛЯ 
ВАЖКИХ ТА НАЙРІЗНОМАНІТНІ-
ШИХ РОБІТ 

 • Завантаження зерна, силосу або навозу, 
складування рулонів/тюків, заванта-
ження у сівалки/розкидачі мінеральних 
добрив, подача корму для тваринництва 
та чистка приміщень

 •  На вибір безліч навісного обладнання, в 
тому числі вила та вилкові захвати для 
тюків/рулонів, палетні вила та різні ков-
ші 

 • 4х діапазонна (2 мех. та 2 гідр.) гідроста-
тична трансмісія відрізняється плавні-

стю роботи та кращою у класі точністю 
операцій, повний привід, швидкість до 
40 км/год, високий кліренс, захисний 
кожух усього днища, можливість букси-
рування причепів

РЕЖИМИ УПРАВЛІННЯ КОЛІС
Всі моделі мають 3 режими управління – 
двома передніми колесами, всіма колеса-
ми та паралельне управління передніми та 
задніми колесами (крабовий хід) – для до-
сягнення оптимальної маневреності у будь- 
яких умовах. Переключення між режимами 
відбувається дуже просто за допомогою 
селектору у кабіні.

КОМФОРТАБЕЛЬ-
НА КАБІНА
Герметична кабіна з кон-
диціонером надійно захи-
стить оператора в умовах 
високої запиленості. Нова 
вигнута конструкція за-
дньої частини кабіни та 
скла, а також низька точка 
кріплення стріли забезпе-
чують гарний огляд маши-
ни  та гарантують безпеку.   

Телескопічні навантажувачі

MASSEY 
FERGUSON  
6000 – 7000 
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Massey Ferguson 6000 - 7000

Модель 6030 7035 7038

Двигун Perkins, 4.4л, 4 циліндри, тур-
біна,100к.с.

Perkins, 4.4л, 4 
циліндри, турбіна, 

130к.с.

Паливний бак 115 л 138 л

Трансмісія Гідростатична, 4 передачі, 30 км/год

Гідравлічна 
система 100 л/хв., шестер. насос, OC

190 л/хв., акс.-
порш. насос, CCLS

Управління 
колесами 3 режими: дорожній, колія в колію, крабовий хід

Колісна база / 
радіус разво-
роту

2820 / 3714 м 2870 / 3714 м

Габарити Д х 
В х Ш

4507 х 2334 х 
2100

4869 х 2374 х 2300

Вага 5200 кг 7130 кг

АВТОМАТИЧНИЙ РЕВЕРС ВЕНТИЛЯТОРА
Обов’язкова функція для сільського господарства – автоматич-
ний реверс вентилятора для отримання максимальної ефек-
тивності роботи двигуна. Оберти вентилятора також можуть 
регулюватись автоматично в залежності від температурного 
режиму або бути постійними.

ПОТУЖНА РОБОЧА ГІДРАВЛІКА
Високу продуктивність навантажувачу забезпечує потужна 
гідросистема з пропорціональним електрогідравлічним управ-
лінням, що дозволяє виконувати до 3х функцій стріли одночас-
но (підняття, висування, виворіт каретки). 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ДОБРЕ ВІДОМИЙ ДВИГУН 
PERKINS
Сучасний 4х циліндровий двигун об’ємом 4,4л з середньою ви-
тратою пального усього 6-8 л/год дозволяє економити паль-
не при високій продуктивності. Двигун розташований уздовж 
рами навантажувача, що дозволяє мати відмінний доступ для 
його обслуговування, а також відмінний огляд правого боку для 
оператора.
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Самохідні оприскувачі Challenger RoGator виправдовують всі 
очікування професіоналів: вони прості в експлуатації, відріз-
няються неперевершеною потужністю та надійністю, а розумні 
технології  що в них закладені перетворюють фізичну працю у 
інтелектуальну. 

ПОТУЖНА ТА НАДІЙНА СИСТЕМА ПРИВОДУ
Основу системи приводу складають нові 8,4 л двигуни AGCO 
Power, що відповідають нормам Tier 2, потужністю від 311 до 339 
к.с. та гідропривід з тандемними насосами та перехресною по-
дачею масла. У гідравлічному контурі приводу постійно відслід-
ковується тиск та при досягненні його максимального значен-
ня відбувається автоматичне переключення в діапазон нижчої 
швидкості. В результаті знижується навантаження на привід та 
підтримуються оптимальні оберти двигуна для даних польових 
умов, що призводить до зниження витрати пального.

Система гідроприводу складається з 2 основних компонентів 
однакових для всіх 4 коліс : гідромотор та зубчатий редуктор з 
ступицею. Дана система на обприскувачах RoGator відрізняєть-
ся надійністю та високим ККД: 

 • Рух у транспортному режимі при понижених обертах дви-
гуна

 • Сім діапазонів швидкостей
 • Розподілення потужності у співвідношенні 50% / 50% (пе-

ред/зад) у першому діапазоні 

ГНУЧКА РАМА ТА ПНЕВМОПІДВІСКА
Гнучка рама з С-подібних профілів, з’єднаних болтами, забезпе-
чують постійний контакт усіх 4 коліс з ґрунтом. Машина настіль-
ки стійка, що одне колесо може бути підняте на 1,22 м і при цьому 
інші три колеса будуть залишатися на землі. 

Пневмопідвіска з системою поперечної стабілізації переднього 
та заднього мостів згладжує нерівності місцевості, а також під-
тримує стабільність штанги над рівнем поля.  

БЕЗСТУПІНЧАСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛІЇ
Дані обприскувачі створені для роботи на різних культурах, з 
різною висотою та різними польовими умовами. Ширина колії 
регулюється від 304,8 см до 386 см, а кліренс складає 127 см. 
Відеокамера дозволяє оператору точно визначити положення 
задніх коліс. Є можливість відрегулювати ширину переднього 
та заднього мостів на різну величину, для того щоб зменшити 
ущільнення ґрунту та знизити ступінь пошкоджень рослин.   

Перешкоди, с/г культури, колеса, дорога – із цієї кабіни видно все!
 • Герметична кабіна
 • Трьохступінчаста система фільтрації повітря
 • Панорамні вікна з 4 сторін 
 • Рульове колесо, що регулюється 
 • Система рульового керування з 4 поворотними колесами 

GATOR TRAK
 • Центр управління оприскувачем RoGator (RMS)

Самохідні обприскувачі

CHALLENGER 
ROGATOR 
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Challenger RoGator
Модель RG 700 RG 1100 RG 1300

Двигун AGCO POWER 4.9, Tier2, 173 к.с AGCO POWER 8.4, Tier2, 311 к.с. AGCO POWER  8.4, Tier2, 339 к.с.

Паливний бак 246 л 567 л

Об’єм бака 2650 л (сталь) 4240 л (сталь) 5000 л (сталь)

Бак для промивки 250 л 416 л 492 л

Насос відцентровий Hypro® 9306 - 350 л/хв Hypro® 9306 - 725 л/хв

Штанга 24,4 / 27 м 30,5 / 36,6 м 

Форсунки 3х позиційні тримачі форсунок, відстань між форсунками 51 см

Регулювання висоти штанги,м 0,48 - 2,36 м 0,5 - 2,5 м

Регулювання ширини колії 228 - 307 см 305 - 386 см

Ходова система Гідростатична трансмісія Cross Drive System, 4 пневмоподушки, Electronic Traction Control, швидкість до 53 км/год

Кліренс 1.37 м 1,27 м

Довжина/ширина/ висота, м 8,89/3,2/3,98 8,6/3,9 / 3,98 8,6/3,9 / 3,98

Колісна база 3,78 м 4,32 м

Шини 380/90R46 380/90R46 380/90R46 

Вага 8 050 кг 13 700 кг 14 465 кг  
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KUHN Antis 
Модель Antis V 82-1500T Antis V 82-2000T

Об’єм баку (поліетилен) 1500 л 2000 л

Бак для промив очної води 125 л 125 л

Перемішування 2 гідравлічні мішалки + повернення 
в бак

Фільтрація Потрійна (наповнення, всасування, 
обприскування)

Насос

 L 120, діафраг-
менно-порш-

невий, 116 л/хв., 
50 бар

L 160, діафраг-
менно-поршне-
вий, 160 л/хв., 

50 бар

Регулювання норми 
обприскування

DPM з ручним регулюванням тиску та 
електричним відключенням секцій.

Кількість секцій 2, ліва та права

Форсунки 16 шт, double flip-over ATR на штанзі із 
нержавіючої сталі

Вентилятор Ø 820 мм

Колеса 10.0/75 – 15.3 11.5/80 – 15,3

Габарити, Д х Ш х В 3,5 х 1,55 х 1,775 м 3,64 х 1,57 х 1,8 м

Вага 740 кг 790 кг

ПРИЧІПНИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 
БАШЕННОГО ТИПУ KUHN ANTIS 

 • Рама з оцинкованої сталі
 • Вентилятор з переднім всмоктуванням повітря  
 • 2000л основний бак +  інтегровані баки для промивки та для 

миття рук
 • V-подібна «башня» та вентилятор діаметром Ø 820 мм 
 • 2х швидкісний редуктор та нейтраль вентилятора 
 • Діафрагменно-поршневий насос 160 л/хв 
 • Промивка навіть при заповненому основному баку  
 • На обприскувачах Antis повітря засмоктується спереду 

агрегату і це обмежує потрапляння до вентиляторної каме-
ри листя і дрібного сміття; потік повітря та робочий розчин 
знаходяться позаду всасуючої частини обприскувача  

На Antis встановлено вентилятор продуктивністю 38000-56000 
см3/год, що має двошвидкісний редуктор. Це дає змогу ре-
гулювати кут нахилу лопатей і змінювати продуктивність вен-
тилятора залежно від потужності трактора і об’єму повітря, 
необхідного для якісного обробітку рослин. 

Рама обприскувача, кожух вентилятора та дефлектор захи-
щені антикорозійним покриттям.  

Обприскувачі для садів 
та виноградників

KUHN  Antis 
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KUHN Oktopus
Модель Oktopus 1000-45-10 Oktopus 1500-45-10

Бак, поліетилен 1000л 1500л

Бак для промивки 102л 125л

Бак для миття рук 15,5л

Перемішування 2 гідравлічні мішалки + повернення

Фільтрація Потрійна: заповнення, всасування, подача

Сітка для хімікатів стальна

Насос APS 96, діафрагменно-поршневий, 89 л/хв, 
макс. тиск 50 бар

Регулювання DPME з електр. налаштуванням тиску із кабіни 
та датчиком тиску

Кількість повітря-
них рукавів 10 (по 5 зліва та справа)

Тип форсунок Подвійні, ATR з системою «капля-стоп» 

Діаметр вентиля-
тора 450 мм, 1998-2700 об/хв

Коробка 2 передачі + нейтраль, M35N, ratio 1/3.7 – 1/5

Об’єм та швид-
кість повітря

Передача 1 : 11 700 м3 / 260 км/год
Передача 2 : 14 800 м3 / 335 км/год

Колеса 10.0/80-12 10.0/75-15.3

Необхідна потуж-
ність трактора 60 к.с.

 • Рама з оцинкованої сталі
 • Діафрагменно-поршневий насос APS 96, 89 л/хв
 • Стальний вентилятор діаметром Ø 450 мм
 • 2х швидкісний редуктор та нейтраль вентилятора
 • Подвійні форсунки з анти - крапельною системою

Завдяки інтегральному управлінню обприскувачі Oktopus дося-
гають максимального проникнення та розподілення робочого 
розчину без будь-яких втрат. Це можливо за рахунок пропорцій-
них та таргетованих повітряних потоків, які оператор може легко 
налаштовувати у необхідних йому напрямках, без зайвих втрат 
розпилюванного розчину. 

Принципова різниця Oktopus від інших систем обприскування 
– об’єднання повітряного потоку та робочої суміші проходить 
ззовні, на кінці повітряних рукавів. Таким чином забезпечується 
максимальна пульверизація, але при цьому зберігаються розмір 
та однорідність крапель та оптимальне розподілення.   

Обприскувачі для садів 
та виноградників 

KUHN  Oktopus 
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Maschio Gaspardo Campo
Модель Campo 3200/24

Основний банк 3 200 л 

Бак для промивання системи 280 л

Бак для миття рук 15 л

Преміксер для хімікатів 30 л

Насос діафрагменно-поршневий BP 281 л/хв. 20 бар

Комп’ютер BRAVO 180 / Teejet 844

Штанга 24м, сталь ALA 600

Захисний механізм від злому Встановлено на крайній секції

Висота оприскування,  від / до 50 – 150 см

3-позиційні тримачі форсунок Trijet

Відстань між форсунками 50 см

Механічно - регульована шири-
на колії 160-230 см

Колеса 270/95 R44

Кліренс 65 см

Довжина / ширина / висота 5,9 / 2,55 / 3,32

Вага 2 430 кг

Рама і штанга обприскувача мають гальванізоване покриття. Ос-
новний і додаткові баки виконані з високоміцного поліетилену, 
стійкого до впливу ультрафіолетового випромінювання.

КОМП’ЮТЕР BRAVO
Обприскувач оснащений потужним мембранно-поршневим насо-
сом і керується з кабіни трактора за допомогою мультифункціо-
нальної панелі і комп’ютера, що підтримує необхідну норму вне-
сення в залежності від швидкості руху. 

ПРЕМІКСЕР НА 35 Л
Використання хімічних продуктів максимально оптимізовано і ви-
ведено на новий рівень безпеки завдяки самоочисному преміксе-
ру серії TOP MIX з форсунками-омивачами та системі DEVIOKIT, що 
дозволяє промити помпу і систему трубопроводів навіть при за-
повненому баку. Обприскувач оснащений зручно розташованою 
централізованою консоллю управління. Для зберігання хімічних 
продуктів передбачений ящик із захищеним відділенням.

Причіпні обприскувачі

MASCHIO 
GASPARDO 
CAMPO 
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Мульчувачі
Технічні характери-
стики

TORNADO 
250

TORNADO 
280

TORNADO 
310

Робоча / транспорт-
на ширина 250/270 см 280/300 см 310/330 см

Кількість ножів 52 56 64

Тип навісного 
обладнання 3-точкова, кат ІІ

Привід ВВП 540 об./хв. з обгонною муфтою

Вага 960 кг 1035 кг 1125 кг

Необхідна потуж-
ність трактора 70-100 к.с. 80-100 к.с. 90-140 к.с.

Мульчувачі Tornado – це професійна лінійка мульчувачів з робочою 
шириною від 250 до 310 см для тракторів від 70 к.с. до 140 к.с.. Міц-
на конструкція для тяжких умов та висока продуктивність камери 
подрібнення висотою 790 мм, забезпечують відмінне подрібнення 
та розкидання залишків на високій швидкості (до 10 км/год) з про-
дуктивністю (до 3 га/год).

ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ:
 • Подрібнення соломи та пожнивних решток
 • Подрібнення бадилля до збору врожаю (буряк, картопля)
 • Подрібнення овочевих залишків після збору врожаю
 • Подрібнення високої трави або кущів (сади)

ОСОБЛИВОСТІ:
 • Регулювання висоти зрізу за допомогою поворотних коліс або 

регулюємого котка
 • Задній кожух, що відкривається для технічного обслуговування
 • Великий діаметр камери подрібнення з кожухом оптимізованого 

профілю для кращої вигрузки та розсіювання подрібненої маси
 • Потужна та міцна конструкція для професійного використання
 • Бокове механічне зміщення   

РОТОР:
 • Діаметр труби ротору 194 мм, товщина 10 мм
 • Робочі леза розміщені по спіралі у 8 рядів, що дає наступні пере-

ваги: низька вібрація, низька витрата потужності, висока швид-
кість роботи, рівномірна структура і висота подрібнення, а також 
розподілення по полю

РОБОЧІ ОРГАНИ:
Ножі – оптимальний вибір для подрібнення трави та свіжої зеленої 
маси (наприклад бадилля буряку, картоплі). 
Молотки – оптимальний вибір для подрібнення чагарників, деревин-
них залишків та кукурудзяних стебел. 

Мульчувачі

MASCHIO 
GASPARDO 
TORNADO 
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Подрібнювачі  BV PRO створені для подрібнен-
ня великої кількості товстих гілок у садах. Вони 
особливо підходять для роботи з великою кіль-
кістю гілок діаметром до 10 см. Ідеальні для ви-
користання у садівництві, ви отримаєте відмінну 
якість подрібнення.     

ТАКИЙ РОТОР ПОДРІБНИТЬ ВСЕ!
Встановлений ротор діаметром Ø 463 мм з при-
водом від 4 ременів. Даний ротор, що має зубча-
тий контр ніж та потужні тяжкі молоткові ножі, 
подрібнить гілки діаметром до 10 см. Гвинто-
подібне розташування робочих органів краще 
затягує рослинні рештки у ротор.  

ІДЕАЛЬНО ПРОХОДИТЬ 
ПІД ГІЛКАМИ
Низько розташований корпус подрібнювача 
дозволяє йому проходити під гілками дерев, 
не пошкоджуючи їх. На подрібнювачах BV PRO 
стандартно встановлено механічне бокове змі-
щення.
 

ПРАКТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИСОТИ
Висота налаштовується та контролюється за 
допомогою катка. Каток стандартно обладнано 
з’ємними шарнірами. Техобслуговування та ре-
монт проводяться швидко, легко та з найменши-
ми витратами.    

Подрібнювачі  для садів 
та виноградників

KUHN  BV PRO
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KUHN
Модель TRP 175 CV BV 210 PRO 

Подрібнення гілок Ø до 8 см Ø до 10 см

Робоча ширина 1,73 м 2,04 м

Загальна ширина 2.18 м 2,31 м

Лінійна швидкість 
молотків 64 м/с 47,8 м/с

Зовнішній  Ø 
ротору 465 мм 463 мм

Кількість молотків 24 24

Контрножі 4 рівних: 1 – зварне, 
3- болтове зєднання

2 зубчатих, зварне 
з’єднання

Кількість ременів 
SPBX 5 4

Регулювання 
висоти

2 колеса, фіксовані 
18,7-8 14PR

Каток  Ø  180 мм

CV-жолоб
Гідравлічне управ-

ління, вивантаження 
назад або вбік

-

Бокове зміщення - 450 мм, механічне

Швидкість обер-
тання ротору 2600 об/хв 1974 об/хв

ВВП 540 об/хв 540 об/хв

Необхідна потуж-
ність ВВП 90-130 к.с. 85-130 к.с.

Вага 1100 кг 920 кг

Переробляйте побочні продукти виноградників використову-
ючи лозу у якості сировини для опалення.  

Подрібнювачі TRP СV мають підбирач для якісного згрібання 
гілок на подрібнювач та жолоб, що дозволяє вивантажувати 
подрібнену сировину у причіп. 

ПОДРІБНЕННЯ ТА ЗБІР ЛОЗИ 
МАЮТЬ ДЕКІЛЬКА ПЕРЕВАГ:

 • Економічно вигідна енергетична сировина. Паростки лози 
виробляються виноградниками та можуть бути використані 
в якості сировини для опалення

 •  Жодної даремної витрати енергії як при зпалюванні лози у 
кінці міжряддя   

 •  Збір лози сприяє вирішенню проблем пов’язаних з деревин-
ними хворобами

ЖОЛОБ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ СИТУАЦІЇ
В залежності від розміщення причепу жолоб можна повернути :

 • 90° вперед / назад
 • 90° вліво / вправо

Гідравлічне регулювання жолобом дозволить вам без про-
блем скеровувати потік у потрібному напрямку.  

Подрібнювачі  для садів 
та виноградників

KUHN  TRP CV



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ 
Раму виконано з потужних профілів, що гарантують достатню 
жорсткість та механічну міцність. Окрім цього, кожен подрібню-
вач закріплено на рамі втулкою з застопореним від обертання 
шарнірним пальцем, що запобігає зносу в з’єднанні.  

ЕФЕКТИВНИЙ ОБРОБІТОК ПО ЦЕНТРУ (R)
З метою звести до мінімуму незкошену полоску між двома под-
рібнювачами було оптимізовано затягування по центру подріб-
нювача. Для цього : 

 • потік решток направляється в один із подрібнювачів
 • в центрі змонтовано довгі ножі
 • в цій зоні кількість ножів збільшено та встановлено розсікач

KUHN RM
Модель RM 240 RM 280 RM 320 RM 400 RM 480 R RM 610 R

Робоча ширина, м 2,36 2,8 3,23 4 4,8 6,07

Транспортна ширина, м 2,55 3 3,48 4,35 2,5 2,5

Рама Жорстка Склад. гідравлічно

Діаметр ротору , мм 647 703 620

Швидкість ротору, об/хв 1833 1680 1758 1400 1714

Лінійна швидкість молотка, м/с 62 57 60 64 55,6

ВВП 540 об/хв 1000 об/хв

Навіска трактора 3-точкова, кат. 2 3-точкова, кат. 2 та 3

Загальна вага 1195 кг 1400 кг 1820 кг 2130 кг 2600 кг 3200 кг

Мін. потужність трактора 90 к.с. 100 к.с. 120 к.с. 130 к.с. 160 к.с. 180 к.с.

Якісне подрібнення та рівномірне розподілення – ключові фак-
тори для:

 • Пришвидшення процесу перегнивання та формування гумусу
 • Забезпечення сприятливих умов для рівномірного проро-

стання наступних посівів
 • Контролю деяких видів шкідників, хвороб та бур’янів

ТРИ ТИПИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ:
1. Молоток: призначений для грубостебельних культур, 

бур’янів
2. Універсальний Y ніж з діфелятором: універсальний ніж для 

подрібнення стерні, бурянів
3. Універсальний Y ніж із середнім прямим ножем: ідеальний у 

роботі по валкам (кукурудза, соняшник) і диких порослей.

Мульчувачі

KUHN  RM
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9531
Модель CH 9531-30 CH 9531 - 40

Ширина 9,1 м 12,2 м

Основна рама 178 х 178 х 10 мм 178 х 178 х 10 мм

Міжряддя 191 мм 191 мм

Кількість сошників 48 64

Об’єм бункера 3974 л 5286 л

Транспортна ширина 4,3 м 4,3м

Вага 7470 кг 9820 кг

Необхідна потужність трактора 270  к.с. 300 к.с.

УНІВЕРСАЛЬНА, НАДІЙНА, ТОЧНА

Трьохсекційна механічна зернова сівалка Challenger 9531 з од-
ночасним внесенням добрив - агрегат, що призначений для по-
сіву по класичній, мінімальній та нульовій технологіях.

1 метр ширини захвату сівалки має об’єм бункеру 433 л в ре-
жимі висіву. При одночасному внесенні добрив під час висіву 
у вашому розпорядженні 277 л на насіння та 156 кг добрив на 1 
метр. Насіння та добрива подаються через один насіннєпровід 
на унікальний сошник типу «Heads-Up». Регулювання приводу 
механізму подачі добрив здійснюється швидко та просто.

Прикочуюче колесо з шарнірним 
з’єднанням, що дозволяє слідувати 
точно за сошником, гарантує без-
доганний контакт насіння з грун-
том у будь-яких умовах.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ СОШНИК ТИПУ «HEADS-UP»
 • Висівна секція масою 60 кг кріпиться до рами сошників 127 

х 76 мм з профілю товщиною 11 мм за допомогою підсилених 
L-болтів

 • 2 пружини, тиск на секцію до 183 кг
 • Зручне та швидке регулювання глибини до7 см з шагом 6 мм
 • Сошник Ø 381 мм, товщина 3,5 мм, підшипник Ø 205 мм
 • Прикочуючі колеса поворотного типу з точним копіюванням 

сошника 
 • Запатентовані 

чистики що 
утримують 
грунт в рядку 

Сівалки зернові

CHALLENGER 
9531
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 • Норма висіву сівалки SC Maria регулюється плавною зміною 
швидкості обертання висівних котушок, що дозволяє вико-
нувати посів дуже широкого спектру культур (від дрібнона-
сінних до бобових). 

 • Мінімальна відстань падіння зерна від котушки до сошника, 
завдяки чому досягається точне дозування та рівномірне 
розподілення зерна по площі і підвищується врожайність.

 • Дводискові сошники оснащено пружинами тиску, які дозво-
ляють копіювати рельєф ґрунту і виконувати посів на задану 
глибину. Навіть при високій швидкості роботи дотримання 
заданої глибини дводисковим сошником залишається іде-
альним;

 • За сошниками встановлено двохрядну пружинну борін-
ку для заробляння зерна в ґрунт та створення на поверхні 
дрібно грудочкуватої структури, що запобігає випаровуван-
ню вологи із ґрунту;

 • Пневматичні приводні колеса забезпечують якісний контакт 
із ґрунтом, що гарантує рівномірність обертання дозуваль-
них котушок і задану норму висіву як зерна так і мінераль-
них добрив;

 • Одночасне внесення мінеральних добрив в рядки дозво-
ляє оптимально використовувати площу живлення рослин 
підтримуючи їх на початкових стадіях розвитку і підвищити 
врожайність;

Maria

Модель Maria SC 400

Робоча ширина / транс-
портна 4,0 / 4,4 м

Кількість сошників / 
міжряддя 28 шт /14,3см

Тип сошників Дводисковий

Ємність насіннєвого бунке-
ра / для добрив 570 / 480 л

Норма висіву 4 – 821 кг/га

Регулювання норми висіву 2 безступінчасті кулачкові коробки 
передач в масляній ванні

Спосіб агрегатування Причіпна

Потужність трактора Від 80 к.с. 

Вага, кг 1 350

Сівалки зернові

MASCHIO 
GASPARDO 
MARIA
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Espro
Модель ESPRO 4000 R ESPRO 6000 RC

Ширина захвату 4 м 6 м

Об’єм баку 3500 л
5500 л: для на-
сіння 2200, для 
добрив 3300л

2 батареї дисків
32 диски, Ø 460, 
товщина дисків 

5 мм

40 дисків, Ø 460, 
товщина 5 мм

Ущільнюючі колеса прямо-
кутного профілю,  ширина / 
зміщення

13 коліс, Ø 900, 
215 мм / 200 мм

20 коліс, Ø 900, 
215 мм / 200 мм

Кількість / привід дозуючо-
го розподільника 1 / електричний

2 (добрива/
насіння) / елек-

тричний

Діапазон норми висіву 1 – 430 кг/га 1 – 300 кг/га

Привід вентилятора Гідравліка 
трактора

Гідронасос на 
ВВП трактора

Міжряддя / кількість рядків 15,4 см / 26 
рядків

15 см / 40 рядків

Висівна секція
Подвійні дискові сошники Ø 350, 

товщина 3 мм з чистиками, із змі-
щенням в 41 мм

Прикочуючі напівпневма-
тичні колеса Ø 310, ширина 50 мм з чистиками

Загортачі Підпружинені, пальцеві грабельки

Регулювання глибини Гідравлічне

Вага 5500 кг 9 000 кг

Необхідна потужність 
трактора 160 – 230 к.с. Від 280 к.с.

ЯКІСНИЙ КОНТАКТ МІЖ 
НАСІНИНОЮ ТА ҐРУНТОМ
УЩІЛЬНЮЮЧІ КОЛЕСА :

 • Ø 900 мм для зниження опору коченню
 • Колеса зміщені на 200 мм, що запобігає згрібанню землі 

сівалкою і тим самим знижується споживання потужності 
трактора 

 • Ширина колеса 210 мм, відстань між колесами 85 мм – вільне 
проходження рослинних решток крізь колеса

МЕНШЕ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 
Ущільнюючі колеса мають ідеальний прямокутний профіль, 
однаково добре ущільнюючи всю поверхню ширини колеса.  
Протектор коліс на сівалці є глибоким та гострим. Разом з гар-
ним ущільненням на глибині, такий протектор добре розбиває 
та подрібнює грудки на поверхні які в подальшому ще будуть 
ущільнені прикочуючими котками сошників. Це гарантує що 
насінина буде не тільки посаджена в гарне посівне ложе, а і 
матиме якісний контакт з ґрунтом з усіх боків.

  
 • 2 ряди дисків оброблюють грунт перемішуючи пожнивні 

рештки на глибину 5-8 см. Диски діаметром 460 мм та уві-
гнутої форми гарантують якісну роботу.

 • Висівна балка CROSSFLEX висіває на оптимальній глибині 
незважаючи на робочі умови та швидкість. Висівні модулі 
кріпляться на балку аналогічно кріпленню 2 батарей дисків 
– за допомогою 4 поліуретанових проставок, які працюють 
наче 4 пружини, копіюючи рельєф та неоднорідності на полі.

 • KUHN використовує сошник з подвійними зміщеними один 
до одного на 41мм дисками. Завдяки такому розташуванню 

диск  як ніж ріже будь-які пожнивні залишки у ґрунті. При 
цьому спрацювання диску навіть до 32 мм не призводить 
до утворення зазору між дисками, що може бути забитий 
ґрунтом. 

Сівалки зернові

KUHN  ESPRO
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Сівалки точного висіву Challenger 9100 призначені для посіву 
просапних культур (кукурудза, соняшник, соя, горох, сорго та 
ін.) за традиційною, мінімальною або нульовою технологіях 
обробітку ґрунту. 

ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ ПОЗИ-
ТИВНОГО ТИСКУ PAM 
Технологія PAM забезпечує індивідуальне розміщення кожної 
насінини у ячейці диску за допомогою слабкого повітряно-
го потоку позитивного тиску, виключаючи можливість появи 
двійників та захищаючи ніжну оболонку насіння.  

Використання системи позитивного тиску  PAM передбачає 
споживання меншої кількості повітря і гідравлічного масла, 
при більш «м’якому» транспортуванні насіння порівняно з ва-
куумними системами. В висівних секціях немає швидкозно-
шуваних ущільнень.  Витік повітря – частина робочого проце-
су. В той час як у вакуумних системах секція має бути надійно 
ізольована і постійно знаходитись під контролем, а знайдені 
витоки повітря мають бути ліквідовані.

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ КОНТРОЛЬ ГЛИБИНИ
Контроль глибини посіву регулюється в широкому діапазоні 
(від 13 до 102 мм). Рівномірність глибини висіву покращена за 
рахунок плаваючого механізму підвіски опорних коліс. Ця 
система дозволяє кожному колесу рухатись незалежно одне 
від одного. Колеса можуть долати перешкоди висотою до 50 
мм без зменшення глибини висіву.

Сівалки просапні

CHALLENGER 
9100
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Challenger 9100

Модель CH 9108 TSB CH 9122 TVF CH 9186 HFF CH 9824 FFF

Кількість рядків / міжряддя 8 рядків / 70 см 12 рядків / 70 см 16 рядків / 70 см 24 рядків / 70 см

Рама 180 х 180 мм, фіксована
180 х 180 мм, гідравлічно 

складається вгору
180 х 180 мм, гідравлічно складається вперед

Висівний модуль:
Посилена (4 пружини) паралелограмна підвіска на рамі, бак для насіння 105л (70л), дозатор насіння PAM, висівна труб-
ка 46см, дводисковий сошник, тандемні опорні колеса з ходом 5см, прикочуючі колеса V гумові, прорізний дисковий 

ніж, 6 комплектів висівних дисків

Система внесення добрив 1000 л (4 баки по 250 л)
1476 л (5 баків по 250л + 2 

баки по113л)
2000 л (8 баків х 250 л) 3500 л

Транспортна ширина 6,3 6,5 м 4,6 м 3,65 м

Необхідна потужність 
трактора 120 к.с 180 к.с. 200 - 240 к.с. 300 к.с.
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ПЕРЕВАГИ СІВАЛОК PLANTER3:
- 3 типи висівних секцій дозволяють підібрати сівалку для найріз-
номанітніших потреб та умов
- рекордно мала висота падіння насінини - 10см - гарантує незмін-
ну відстань між рослинами в рядку
- паралелограмна підвіска висівних секцій відмінно копіює нерів-
ності грунту, що забезпечує постійну глибину висіву та рівномір-
ність сходів 

1. Це просте рішення дозволяє використовувати трактори меншої 
потужності для висіву у будь-який підготовлений грунт. Контроль 
глибини забезпечується за рахунок задніх прикочуючих коліс. 
 2. Задні прикочуючи колеса та переднє колесо бездоганно від-
слідковують рельєф грунту за рахунок 2 точок контакту; дана 

висівна секція забезпечує неперевершену рівномірність глибини 
висіву, особливо дрібних насінин у добре підготовлений грунт. 
 3. При висіві у неоднорідних умовах з наявністю рослинних реш-
ток, скидання насінини якомога ближче до посівного ложа забез-
печує рівномірність укладення між насінинами, а також відповідну 
глибину. Сошник для точного укладання розміщено поміж двох 
дисків для формування борозни, що забезпечує формування на-
сінного ложа незалежно від агрофону.      

KUHN Planter, Maxima

Модель Planter 3 Select Planter 3 (6м) Planter 3 (9м) Maxima 2

Тип Навісна Причіпна Причіпна

Кі-сть рядків 8 8-12 12-18 8

Ширина рами /транспортна 5м 6м 9м 6м

Міжряддя 70см 45 - 80см 70см

Бак для насіння 25л 25 / 47л 52л

Висівна секція Задній копіюючий механізм Задній копіюючий механізм /  балансир / передні відкриваючі диски Дводисковий сошник

Бак для добрив 2 х 190л 1350л 1350л

Сошник для добрив Анкерний Анкерний Дводисковий

Необхідна потужність 110 к.с. 120 к.с. 140 к.с. 80 к.с.

1 Задній копіюючий 
механізм 2 Балансир 3 Передні 

відкриваючі диски

Сівалки просапні

KUHN  
PLANTER 3
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 • Причіпна вакуумна сівалка точного висіву 
для роботи по мінімальній та традиційній 
технології.

 • Maxima 2 має найбільший діаметр висівних 
дисків - Ø  262мм  – відбір посівного матеріа-
лу відбувається повільніше, тому у насінин 
достатньо часу правильним чином потрапити 
на висівний диск. А це гарантія рівномірного 
інтервалу між рослинами в рядку.

МІЦНА ТА БЕЗВІДМОВНА ВИСІВНА 
СЕКЦІЯ MAXIMA 2 

 • Тиск висівної секції на грунт від 120 до 200 кг 
регулюється 2 пружинами

 • Паралелограмна підвіска відмінно копіює 
нерівності ґрунту

 • Бункер на 52 л із зручною кришкою що зали-
шається на бункері

KUHN Planter, Maxima
Модель Planter TRS Maxima TRS Maxima TRX

Кі-сть рядків 16-24 16 16

Ширина рами 12м 12м 12м

Міжряддя 45-70 см 70см 70см

Бак для насіння 25л 52л 1300л

Висівна секція Задній копіюючий механізм /  балансир / передні 
відкриваючі диски

Дводисковий сошник Дводисковий сошник

Бак для добрив 8 х 190л 8 х 190л 4300л

Комп’ютер KMS 548 ISOBUS

Транспортна ширина 3,5м 3,5м

Необхідна потужність 130 к.с. 150 к.с. 250 к.с.

Тиск на грунт легко 
регулюється 2 пружинами 

Пружинне кріплення 
кришки висівного 
апарату забезпечує 
постійну герметичність  

Налаштування глибини 
висіву за допомогою 
градуйованої шкали – 
швидке налаштування 
всіх модулів на одне 
значення

Налаштування 
необхідного тиску 
прикочуючих коліс 

Патент КУН
Відключення кожного 
висівного модуля для 
перевірки налаштувань 
селектора

Сівалки просапні

KUHN  
Maxima
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SP
Універсальна пневматична сівалка SP представляє собою нове 
покоління сівалок точного висіву для всіх типів насіння по культи-
вованому грунту та є результатом багаторічного досвіду компанії 
Maschio Gaspardo. 
Основна концепція полягає у простоті, як з точки зору конструкції 
так і з практичності використання.

ВИСІВНА СЕКЦІЯ SP
1. Регулювання тиску секції на грунт
2. Пружина тиску
3. Швидке зняття елементу
4. Швидке відкриття для швидкої заміни диска, прокладка з 

низьким тертям
5. Пластиковий бункер 37л
6. Точне регулювання глибини висіву
7. Селектор насіння із сталі
8. Заднє прикочуючи колесо (Farmflex , V-подібні гумові 1’’ або 2’’)
9. Елемент загортача для закриття борозни
10. Повністю алюмінієвий корпус розподільника
11. Сошник із зносостійкої сталі з системою швидкої заміни
12. Грудкоподрібнювачі, що регулюються
13. Надійна карданна трансмісія, не потребує обслуговування
14. Втулки з автоматичною змазкою 

ТРИ ТИПИ ВИСІВНИХ СЕКЦІЙ SP НА ВИБІР:

ПРИЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ
Можливість використання сівалки з причіпним пристроєм для 
агрегатування з менш потужними тракторами.

Кукурудза, соняшник Буряк

Cівалки просапні

MASCHIO 
GASPARDO 
MTR, ROMINA, 
METRO
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Maschio Gaspardo SP, MTR, Romina, Metro
Модель SP 8 MTR 8 Romina 8 Metro 16 Maxi Metro 24 Maxi Metro 36

Тип Навісна / 
причіпна

Навісна / 
причіпна

Причіпна Причіпна Причіпна Причіпна

Кількість рядків / Мі-
жряддя 8 / 70 см 8 / 70 см 8 / 70 см 16 / 70 см 24 / 70 см 36 / 70 см

Висівний апарат / тип 
сошника SP / анкерний MTR / дисковий MTR / дисковий MTR / дисковий MTR / дисковий MTR / дисковий

Баки для насіння 8 х 37л 8 х 37л (60л) 8 х 60л 16 х 60л 24 х 60л 36 х 60л

Баки для міндобрив 4 х 160л 4 х 160л 2 х 800л 4 х 950л 7500л 7500л

Транспортна ширина 6,2 м 6,2 м 6,2 м 6 м 7 м 7 м

Вага 1100 кг 1810 кг 2850 кг 7420 кг 14500 кг 18200 кг

Необхідна потужність 
трактора 80-100 к.с. 100-120 к.с. 80-100 к.с. 250-330 к.с. 350-380 к.с. 450 к.с.

MTR / ROMINA / METRO
Висівна секція MTR це еволюція секцій МТ але із збільшеною про-
дуктивністю завдяки найбільшим відкриваючим дискам та покра-
щеному паралелограмі кріплення висівної секції.
Сівалки MTR використовуються при традиційній технології, міні-
мальній та нульовій з наявністю рослинних решток гарантуючи 
незмінну глибину висіву.

ВИСІВНА СЕКЦІЯ MTR 
 • ARM STRONG:  підсилений паралелограм, що гарантує по-

стійну глибину висіву навіть на нерівних грунтах на великій 
швидкості

 • Тиск висівної секції до 180 кг 
 • Просте налаштування грудкоподрібнювача
 • Дискові сошники Ø420 мм, товщина 4мм
 • Прикочуючі колеса Ø295 мм
 • Глибина висіву до 12 см, безступінчасте регулювання
 • Карданна передача довготривалого терміну дії SyncroMotion
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ВІДВАЛИ TRIPLEX
Відвали Triplex з 3х шарової сталі – ексклюзивна розробка 
KUHN – три шари сталі з різними властивостями та спеціальною 
термообробкою збільшують термін служби полиці на 40% (тов-
щина переднього робочого шару 3,3мм, твердість 900 вікерсів) 

ДОЛОТА НА ВИБІР: 
 • Марафон: спеціальний профіль долота забезпечує підви-

щений захист деталей та зносостійку робочу поверхню для 
відмінного входження в грунт

 • Олімпік: спеціальний профіль долота забезпечує відмінне 
входження в грунт та максимальний захист лба відвала та 
польової дошки. Це запатентоване долото надзвичайної 
якості.

 • Супер Марафон: долото виробляється із спеціальної кова-
ної сталі з додаванням твердого сплаву вольфраму (патент 
KUHN), що надає йому велику зносостійкість та збільшує 
термін служби у 3 рази. Гостра робоча кромка відмінно врі-
зається в грунт не залишаючи необроблених ділянок. 

БОЛТОВИЙ ЗАПОБІЖНИК НА РОЗРИВ Т 
 • Продуктивність долота плуга витримує навантаження у 

4000кг, що попереджає занадто часті спрацювання системи 
безпеки

 • Захист конструкції при зустрічі з перешкодою – розрив бол-
та за рахунок тягового зусилля

 • Довгий термін служби – жодного ризику пошкодити корпус 
плуга

 • Якісна робота надовго – відсутня овалізація посадкового 
місця болта, що могло б вплинути на робочу глибину

 • Легка та швидка заміна болта після розриву

ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНІ РОБОЧІ ОРГАНИ: 

ПЛУГИ

Дана серія плугів розроблена  
для тракторів потужністю від 150 до 250 к.с.

Потужна башня плуга з широко розташованими радіально-упорними роли-
ковими підшипниками великого діаметра та автоматичним переворотом.

Потужна рама з трикутним 
підсилювачем легко витримує 
критичні навантаження.

НАВІСНІ ПЛУГИ

MULTI-MASTER 123, 153 

Технічні характеристики Multi-Master 123 Multi-Master 153

Запобіжник болт на розрив

Кількість корпусів від 3 до 6

Відстань під рамою, см 75 80

Відстань між корпусами, см 90-102 96-102

Робоча ширина корпусу 35, 40 и 45

Перетин рами, мм 120х120 150х150

ПАТЕНТ КУН

Надійна робота на довгий термін — 
запобіжний болт, який спрацьовує на 
розрив, не розбиває посадковий отвір. 
Болт витримує навантаження до 4000 кг.

Ексклюзивна розробка 
КУН — трьохшарова 
(тріплексна) сталь 
з спеціальною 
термообробкою подовжує 
термін роботи полиці на 
40%  (товщина переднього 
робочого шару 3,3 мм, 
твердість 900 вікерсів).

3,3 

1,5 
2,3 

6
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Плуги

KUHN  
Multi-Master, 
Multi-Leader, 
Challenger
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KUHN Multi-Master, Multi-Leader, Challenger
Модель Multi-Master 123 Т Multi-Leader Challenger

Тип плугу Навісний Напівнавісний на колесі Напівнавісний на візку

Кількість корпусів 3 - 6 6 - 8 7 - 13

Запобіжник T - болт на розрив, NSH - гідравлічний

Кліренс під рамою / відстань між 
корпусами 75/90, 80/102 80/102 80/102

Рама 120 х 120 мм 180 х 180 мм 220 х 220 мм

Робоча ширина корпусу 35-40-45 см 35-40-45-50 см 35-40-45 см

Відвали LPO / VPO / NPO

Передплужники ZXL / ZRL 
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Культиватори серії Challenger призначені для передпосівної  
підготовки ґрунту  на глибину  до 12 см.                      
Діапазон ширини захвату 7,6 -18,3, два типи рами: 3-х або 5-ти 
секційна.

ОСОБЛИВОСТІ :
1. Надійна рама - 76 х 101 см
2. Велика відстань між поперечними балками
3. Тандемні колеса у базовій комплектації: 

 •  рівномірно розподіляє вагу при транспортуванні
 •  рівномірний розподіл ваги в полі,чудовий контроль  

глибини
4 Шарніри, що не обслуговуються
5.  Лише одне місце регулювання глибини
6-7.  С-подібна стійка з однією посиленою пружиною (зусилля 

на відведення 91 кг)
8. Вибір лап
9. Неперевершена фінішна комбінація 

Challenger 5731
Модель CH 5731-25 CH 5731-32 CH 5731Е-39

Робоча ширина 7,6м 9,7м 11,9 м

Необхідна потуж-
ність трактора 175-225 к.с 260-290 к.с. 320 - 345 к.с.

Стрільчаті лапи на 
С-подібній стійці з 
одинарною підси-
леною пружиною

тиск спрацювання - 91 кг, відстань між стій-
ками 17,8 см, ширина лапи 20,3 см, товщина 

0,64см

Кількість лап 43шт 55 шт 67шт

Фінішна комбіна-
ція

3х рядні пружинні пальцеві боронки з трубча-
тим прикотуючим катком

Габарити транс-
портні : Ш х В 4,9 х 3,2 м 4,9 х 4,25 м 5,61 х 4,85 м

Вага 5620 кг 6480 кг 7950 кг

Культиватори

CHALLENGER 
5731
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Challenger 1400
Модель CH 1436-21 CH 1436-27 CH 1436-29 CH 1436-31 CH 1436-33 CH 1436-36

Робоча ширина 6,0 м 7,7 м 8,5 м 8,9 м 9,8 м 10,6 м

Необхідна потужність 210 к.с. 270 к.с. 290 к.с. 310 к.с. 330 к.с. 360 к.с.

Транспортна ширина / висота 4,1 / 3,2 м 4,1/4,0 м 4,1/4,4 м 5,3/4,1 м 5,3/4,4 м 5,3/4,9 м

Кількість дисків, шт 30-32 38-40 42-44 44-46 48-50 52-54

Вага 6890 кг 8287 кг 8936 кг 9100 кг 9700 кг 10300 кг

 Модельний ряд  дискових борін CH 1400 пропонує великий 
вибір агрегатів зорієнтований на сільськогосподарські під-
приємства різних потужностей.
1. Гнучка трьох секційна рама
2. Кут атаки передньої дискової батареї 20 °
3. Діаметр диска 610 мм, товщина 6,5 мм
4. Сферична форма дисків
5. Навантаження від 83 до 95 кг на диск
6. Ручна або гідравлічна система вирівнювання
7. Глибина обробітку до 15 см

ПОДОВЖЕНИЙ ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ НА 18 СМ
- знизив ризик контакту рами з колесами трактора.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ 
ПОЛІМЕРІВ

 Мінімальне технічне обслуговування при збереженні високої 
надійності.

КЛИНОВИДНІ ЗАДНІ БАТАРЕЇ
Завдяки точно установленому в заводських умовах куту атаки 
задніх батарей,забезпечується гарантоване повернення ґрун-
ту, піднятого передньою батареєю. В результаті дана борона не 
залишає за собою борозну.

ПРОСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Завдяки зручно розташованому спеціальному гвинту дискова бо-
рона може бути легко відрегульована в поздовжньому напрямку.

СТІЙКИ С-FLEX
Всі борони Challenger укомплектовано спеціальними стійками 
C-FLEX, що поглинають негативну дію ударних навантажень. Це 
збільшує ресурс роботи дискових ножів, валів та підшипників, а 
також покращує ступінь очищення ножів від пожнивних залишків.

Дискові борони 

CHALLENGER 
1400
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ARTIGLIO / PINOCCHIO
Основним завданням глибокорозпушувача є  руйнування під-
плужної підошви, яка затримує доступ вологи, та руйнація важ-
ких ущільнюючих ґрунтів, для  відновлення їх структури шля-
хом розпушування та дренажу. 
Система захисту стійки - болт на відрив, 
що унеможливлює утворення на закрі-
плюючих елементах люфту в посадко-
вих місцях болтів як при системі болт на 
зріз. 
1. швидкозмінне двостороннє лезо
2. грудкорозбивач
3. бокові леза
4. запобіжний болт на розрив

Великі подвійні самоочисні зубчасті котки діаметром 140 та 220 
мм розбивають та вирівнюють грунт, який підірвали лапи, та-
ким чином відбувається повне вирівнювання поля та закриття 

Глибокорозпушувачі
Модель Pinocchio 250/5 Pinocchio 300/7

Ширина захвату / кількість лап 2,5 м / 5 3 м / 7

Глибина обробітку грунту До 40 см

Захист Зрізний болт

Тип котку Подвійний зубчатий коток, Ø 140 мм

Спосіб агрегатування Навісний

Необхідна потужність трактора Від 180 к.с. Від 220 к.с.

Маса 1200 кг 1460 кг

Модель Artiglio 
300/7

Artiglio 
400/7

Artiglio 
400/9

Ширина захвату / 
кількість лап 3м / 7 4м / 7 4м / 9

Робоча глибина 55 см 55 см 55 см

Ширина долота 35 см

Тип котка Подвійний зубчастий,  Ø 220 мм

Спосіб агрегатування Навісний

Необхідна потужність 190-250 к.с. 210-270 к.с. 220-330 к.с.

Маса кг. 2 270 кг 2 760 кг 2 930 кг

верхнього шару від вивітрювання. Регулювання висоти котків 
здійснюється гідравлічно з кабіни оператора. 

DIABLO
Для більш потужних тракторів є 2 моделі причіпного глибоко-
розпушувача Diablo: 600/13 і 700/15, під 450-550 та 500-600 к.с. 
відповідно. Цей глибокорозпушувач замість зубчатого котка 
вже обладнано дисковою бороною з 2 рядами дисків.

Глибокорозпушувачі

MASCHIO 
GASPARDO 
ARTIGLIO, 
PINOCCHIO,
DIABLO 
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Дискові борони
Модель PRESTO UFO

Робоча / транспортна ширина 6 м / 3 м

Рама Гідравлічно - складна

2 ряди з демпфуючими сай-
лентблоками зубчатих дисків ∅ 510 мм / 48шт ∅ 610 мм / 48шт

Каток Подвійний трубчатий 
∅ 450 мм

Подвійний трубчатий 
∅ 400мм

Глибина обробітку 10 см 6-12 см

Колеса 400/60 – 15.5 500/45-22.5

Вага 3990 кг 8065 кг

Необхідна потужність трактора 180-240 к.с. 260-360 к.с.

PRESTO
Легка напівнавісна дискова борона з високою продуктивністю. 
Чудово підходить для неглибокої і дуже швидкої підготовки 
насіннєвого ложа та подрібнення рослинних рештків. Велика 
робоча ширина і швидкість обробки забезпечують напрочуд 
високу погодинну продуктивність машини.
Оснащена дисками діаметром 510мм та з’єднанням рами з дис-
ками за допомогою SilentBlock, дискова борона PRESTO ідеаль-
но підходить для підготовки насіннєвого ложе та комбінованої 
обробки, при умові що підготовка насіннєвого ложе є основ-
ною задачею.   

UFO
Дискова двосекційна складна борона UFO 6м – результат ба-
гаторічного досвіду компанії, що дозволяє оптимізувати різні 

компоненти гарантуючи при цьому високі експлуатаційні ха-
рактеристики та мінімальні витрати. 

Міцність двосекційної складної рами гарантує підвищену 
надійність та витривалість. 10 000 га без проведення технічного 
обслуговування – рекорд надійності що гарантують спеціальні 
ступіци Culti-Hub.  
UFO зі складною рамою являє собою потужну машину, що 
відрізняється великою продуктивністю дискового боронуван-
ня на великій площі: ця машина - ідеальний вибір для великих 
сільськогосподарських підприємств, які потребують підготов-
ки великих за площею полів за дуже короткий час. Модель UFO 
зі складною рамою призначена для роботи з тракторами по-
тужністю від 260 до 360 к.с.

Дискові борони 

MASCHIO 
GASPARDO 
PRESTO, UFO
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3.ВИРІВНЮВАННЯ 
Вирівнюючі задні диски та каток DRACULA усунуть будь-які нерів-
ності, залишені останнім рядом культиваторних лап. Завдяки 
системі сайлентблоків забезпечується постійна робоча глиби-
на дисків навіть на нерівній поверхні.

Dracula

Модель                      DRACULA 400 DRACULA 600

Робоча ширина 4/3 м 6/3 м

Довжина 9 м 9 м

Кількість / діаметр дисків 18 шт / 610 мм 26 шт / 610 мм

Кількість лап 9 лап 13 лап

Ширина лап 80 мм 80 мм

Рознесення культиваторних 
лап у ряді 98 см 98 см

Рознесення рядів культива-
торних лап 49 см 49 см

Кліренс рами 49 см 49 см

Перетин рами 120 х 120 см 120 х 120 см

Діаметр котка 600 мм 600 мм

Регулювання робочої глибини гідравілчне гідравлічне

Вага 8000 кг 9500 кг

Потужність трактора 320 – 360 к.с. 480- 530 к.с.

MIN – MAX робоча глибина 
дисків 5 – 15 см 5 – 15 см

MIN – MAX робоча глибина лап 5-30 см 5-30 см

Завдяки комбінації передніх дисків, культиваторних лап, вирів-
нюючих дисків та заднього прикочуючого катка, культиватор 
DRACULA забезпечує роботу з будь-якими видами пожнивних 
рештків, дає можливість контролювати ступінь ущільнення 
грунту, вирівнювати поверхню поля і вести ефективний та еко-
номічний обробіток ґрунту для подальшого висіву насіння. 
Застосовуючи такий культиватор, ви зможете працювати зі 
швидкістю 12 км/год, виконуючи як поверхневу (до10 см глиби-
ною), так і глибоку (до 30 см) культивацію. 
DRACULA створює оптимальні умови для підвищення врожай-
ності та отримання додаткового прибутку!

1.ПОДРІБНЕННЯ ТА ПЕРЕМІШУВАННЯ 
Два ряди передніх дисків великого розміру подрібнюють рос-
линні рештки, підрізають коріння та перемішують з ґрунтом для 
швидкого перегнивання. Робоча глибина дисків може регулю-
ватися гідравлічно на ходу. Переміщування рештків із землею 
покращує аерацію поверхневого шару та пришвидшує про-
грівання прохолодних ґрунтів для більш швидкої появи сходів. 

2.РИХЛЕННЯ 
Середня секція DRACULA складається з трьох рядів культива-
торних лап, спрямованих розбити ущільнений грунт, що сприяє 
аерації, обмежує водну та вітряну ерозію, поліпшує накопичен-
ня та утримування вологи. Нахил лап був розрахований для за-
безпечення кращого проникнення навіть в надтвердий грунт, а 
великий кліренс рами гарантує вільне проходження рештків та 
землі без нагортання. 

Дисколапові агрегати

MASCHIO 
GASPARDO 
DRACULA 
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Унікальною особливістю KUHN AXENT є незалежне регулюван-
ня на кожному диску EMC. Кожну секунду під час розподілення 
положення дозуючого клапану корегується у відповідності з 
обертовим моментом, що вимірюється на кожному диску. Пе-
ревагами даної системи є дотримання дози на кожному дозу-
вальному клапані, відсутність ризику забивання, миттєве вияв-
лення та корегування потоку.
AXENT 100.1 представляє собою модульну машину. Доступні 2 
системи розподілення, що змінюються за 10 хвилин:

Axent 100.1 / AGT 6036
Тех. характ. / 
Модель Axent 100.1 AGT 6036

Об’єм бункера 9400 л 6300 л

Робоча ширина Axis PowerPack: 18-50 м / 
Lime PowerPack: до 18 м

36 м (6 секцій), 
30 форсунок

Вага порожня 4250 кг 7000 кг

Завантаж. / транс-
порт.  висота 2,9 / 3,15 м 3,15 / 3,85 м

Ширина / довжина 2,55 / 7,7 м 2,98 / 7,9 м

Колія 2,0 - 2,1 - 2,15 - 2,25 м 2,25 - 2,7 м

Мін. необхідна 
потужність 180 к.с. 180 к.с.

AXENT 100.1, ПЕРШИЙ РОЗПОДІЛЬНИК 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 100% ДОЗУВАННЯ 
З КОЖНОЇ СТОРОНИ

1. AXIS POWERPACK: ТОЧНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ 
ГРАНУЛЬОВАНИХ ДОБРИВ НА ВІДСТАНЬ 
ВІД 18 ДО 50 М
AXIS PowerPack поєднує всі переваги навісного розподільника: 
регулювання EMC, розподілення CDA, швидкість 500 кг/хв, мішал-
ка з над повільним обертанням, VARISPREAD Dynamic та ISOBUS.  

2. LIME POWERPACK:
З важкими дисками Ø 700 мм ця система підходить для розки-
дання вапна, вологих розсипних органічних добрив на шири-
ну біля 15 м. Норми можуть досягати декількох тон на гектар 
завдяки зміни швидкості конвейерної стрічки у відповідності 
до поступального руху трактора (DPAE). 

ПНЕВМАТИЧНИЙ ШТАНГОВИЙ РОЗПОДІЛЬНИК 
МІНДОБРИВ AGT 6036
Потужність в комбінації з найвищою точністю – гідність нового 
розподільника KUHN AGT 6036 що відповідає найвищим вимогам.  
 Модель KUHN AGT 6036 призначена для великих господарств. В її 
конструкції використано гідропневматичну підвіску. Бункер об’є-
мом 6300 літрів дозволяє KUHN AGT 6036 на швидкості 15 км/год 
видавати норму в 250 кг сечовини на 1 гектар.
Штанга довжиною 36 метрів має 6-секційну конструкцію із не-
ржавіючої сталі. Висота штанги регулюється від 1,2 до 2 метрів за 
рахунок підресореної паралелограмної конструкції.

Причіпний розподільник

AXENT 100.1 
AGT 6036
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УНІКАЛЬНІСТЬ 
СИСТЕМИ 
НАЛАШТУВАНЬ CDA 
ОБУМОВЛЕНА ДВОМА 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

 • Зміна точки падіння до-
брив за рахунок поворотної 
основи бункеру забезпечують 
швидку адаптацію до різних 
препаратів та ширин захвату

 • Спеціальна конструкція розподільних лопаток, близько 
розташованих до центру диску, забезпечує можливість 
подачі добрив різного типу без збоїв, тобто постійний потік 
добрив та рівномірне розподілення.

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛЕ ТА ПРОСТЕ 
НАЛАШТУВАННЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ 
Система контролю потоку DFC дозволяє без перешкод задава-
ти та при необхідності швидко змінювати норму внесення. При 
зміні потоку ви пропорційно змінюєте норму внесення. Напри-
клад: збільшуючи норму розкидання на 10% ви також відкри-
ваєте вихідне вікно на 10%. 

МІШАЛКА З МІНІМАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ 
ОБЕРТАННЯ – 17 ОБ/ХВ
Мішалка забезпечує регулярну подачу добрив на диски не 
пошкоджуючи гранул та не забиваючи заслінку. Дно бункера, 
вал мішалки та заслінки виконано з 100% нержавіючої сталі, що 
гарантує подовжений термін експлуатації. 

ДО 500 КГ НА ХВИЛИНУ! 
Розкидачі міндобрив AXIS спроектовані для точної роботи на 
високій швидкості. Вибирайте режим з нормою внесення від 
3 кг/га до режиму з найбільшою продуктивністю до 500 кг/хв!

КОМПЮТЕР QUANTRON A/E - ВАШ ПОМІЧНИК 
ПРИ ВНЕСЕННІ ДОБРИВ
Електронні блоки QUANTRON змінюють відкриття заслінок в за-
лежності від поступальної швидкості (регулювання DPAE) для 
дотримання заданої норми розподілення добрив. Вони дозво-
ляють зберегти необхідну норму при різній швидкості. У про-
цесі внесення добрив оператор може:

 • Змінювати норму внесення
 • Окремо керувати лівою та правою заслінками для роботи на 

половину робочої ширини
 • Одночасно закрити обидві за-

слінки
Гектарометр на 200 полів та інте-
гровані діаграми розподілення до-
брив доповняють оснащення. Пе-
ревага для крупних господарств: 
блок може використовуватись на декількох тракторах!

AXIS
Модель Axis 20.2 AXIS 30.2 AXIS 50.2 W

Об’єм бункера 1000л 1400л 4200л

Макс. об’єм з 
надставками 2300л 3200л 4200л

Ширина за-
хвату (диски 
на вибір)

S2: 12-18м
S4: 18-28м
S6: 24-36м

S2: 12-18м
S4: 18-28м
S6: 24-36м
S8: 30-42м

S4: 18-28м
S6: 24-36м
S8: 30-42м
S10: 36-44м
S12: 42-50м

Розподільники міндобрив  

KUHN  AXIS 
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MDS
Модель MDS 10.1 MDS 17.1 MDS 19.1

Об’єм бункера 500л 700л 900л

Макс. об’єм з надставками 800л 1600л 1800л

Ширина захвату (диски на 
вибір) M1: 10-18м

M1: 10-18м
M1: 20-24м

Тримати під контролем процес внесення добрив стало до-
сяжною метою для господарств галузей виноградарства, 
садівництва, овочівництва або тваринництва завдяки 
широкому модельному ряду розподільників добрив MDS. 
Маючи просту та міцну конструкцію розподільники 
MDS можуть вносити: 

 • Мінеральні добрива
 • Органічні добрива (у формі драже)
 • Насіння (зерно, горох...)
 • Протислимакові препарати

ЯКІСНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ ДОБРИВ 
ШЛЯХОМ БАГАТОШАРОВОГО 
ПОКРИТТЯ

Досягнення оптимальної якості розподілення добрив 
забезпечується завдяки багатошаровому розкидан-
ню. Коефіцієнт варіації сягає 3-4%.

НАДІЙНИЙ ТА МІЦНИЙ РЕДУКТОР
Редуктор приводу дисків та мішалки зроблений з ча-
вуну є серцем машини. Вал мішалки виготовлено з 
нержавіючої сталі для довготривалого терміну служ-
би. Не потребує заміни масла протягом 10 років!

МІШАЛКА З НИЗЬКОЮ ЧАСТОТОЮ 
ПЕРЕМІШУВАННЯ
Мішалка забезпечує регулярну подачу добрив на ди-
ски не пошкоджуючи гранул та не забиваючи заслін-
ку. Дно бункера, вал мішалки та заслінки виконано 
з 100% нержавіючої сталі, що гарантує подовжений 
термін експлуатації. 
 

Розподільники міндобрив  

KUHN  MDS
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твердому зовнішньому шарі рулони з соломи будуть більш 
стійкі до несприятливих погодних умов, в той час як сінажні 
рулони будуть зберігати свою форму, що покращить процес 
їх штабелювання та спростить навантажувально-розвантажу-
вальні роботи.

ФОРМУВАННЯ РУЛОНУ
Пресувальна камера на моделях VB має 3 ролики та 5 ременів. 
Ремені та ролики у камері пресування забезпечують швидке 
формування однорідного ядра. Можна формувати ядро серед-
ньої щільності  або м’яке ядро в залежності від потреб.    

AUTOPLUS (AT10) ТЕРМІНАЛ 
Звуковий та візуальний сигнали інформують про закінчення 
робочого етапу. Можливе автоматичне або ручне включення 
обмотки. З кабіни легко налаштовуються кількість шарів об-
мотки. АТ10 підраховує щоденний та загальний виробіток ру-
лонів. 

ВИШТОВХУВАЧ РУЛОНІВ
Для збільшення загальної продуктивності на наших прес-під-
бирачах VB 2255 встановлено виштовхувач рулонів, який 
виштовхує рулон із камери пресування дозволяючи швидко 
закрити задню кришку та продовжити роботу.  

РУЛОННИЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ З ФІКСОВАНОЮ 
КАМЕРОЮ FB 119

КАМЕРА ПРЕСУВАННЯ
Ексклюзивна система із 14 роликів BaleTrack з рифленим про-
філем забезпечує оптимальне натягування та пресування. В 

РУЛОННИЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ ІЗ ЗМІННОЮ 
КАМЕРОЮ VB 2255

ВІДКРИТИЙ КАНАЛ 
Система OptiFlow має прийомний блок відкритого типу для 
забезпечення максимальної продуктивності під час роботи з 
різними кормами. У більш тяжких умовах, наприклад при ро-
боті з широкими валками із соломи або силосу, верхній ролик 
діє як ущільнювач. Відсутні пальці або зуби ротора, які могли 
б перешкоджати руху маси, тим самим обмежуючи пропускну 
здатність машини.   

СИСТЕМА PROGRESSIVE DENSITY. 
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? 
По мірі збільшення діаметру рулону в камері пресування збіль-
шується тиск на натяжний ричаг ременя зі сторони 2 гідро-
циліндрів та пружинного натяжника. Величина щільності ру-
лону збільшується по мірі збільшення діаметру. В результаті 
маємо дуже щільний рулон з серцевиною середнього рівня 
щільності – не дуже м’якою та не дуже твердою. При більш 

Прес-підбирачі 

KUHN 
FB, VB, LSB
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Прес-підбирачі KUHN FB, VB, LSB

Модель FB 119 VB 2255 
Opti Flow LSB 1290

Діаметр рулону 125 см 80 - 160 см
Довжина: 
60-300 см

Ширина рулону 122 см 120 см
ВхШ: 

90х120 см

Формування рулонів/
тюків 14 роликів

3 ролики + 
5 ременів

Поршень, 
46 уд/хв

Ширина підбирача 167 см 210 см 230 см

Система втягування маси «відкритий канал»
інтеграль-
ний ротор

Тип обв’язки Шпагат / сітка

Комп’ютер управління AutoPlus AutoPlus
VT50 / 
ISOBUS

Необхідна швидкість ВВП 540  об/хв 540 об/хв
1000  
об/хв  

Вага 1950 кг 2 500 кг 9 700 кг

поєднанні з системою PowerLock,прес-підбирачі FB перевер-
шують усі можливі очікування. 

POWER LOCK
В сполученні з гідрозатвором, потужні гідроциліндри що вбу-
довані в задню кришку, забезпечують максимальну щільність 
рулону у процесі його формування. Акумулятор розподіляє 
максимальні навантаження на рівні задньої кришки та автома-
тично запобігає перевантаженню. Тиск можна регулювати до 
170 бар, що повністю відповідає потребам аграріїв щодо фор-
мування рулонів різної щільності. 

POWERTRACK
Система із 14 стальних роликів з асиметричним профілем за-
безпечує ефективне безупинне обертання рулону. Радіальні 
опорні кільця роликів підсилюють їх міцність, а кінцеві пласти-
ни та короткі вали роликів вироблено як єдине ціле. 

ТЮКОВИЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ LSB 1290

POWER DENSITY. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Інтегральний ротор переміщує масу до камери попереднього 
пресування, в якій маса рівномірно розподіляється вилкою 
подачі. Незалежно від форми валку, система PowerDensity 
гарантує ідеальне заповнення камери попереднього пресу-
вання. Вимірювальні клиння розміщені у верхній частині каме-
ри попереднього пресування. Під час виміру щільності акти-
вується поршень подачі, а для очистки камери попереднього 
пресування та заповнення масою основної камери пресування 
активується вилка подачі.     

ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР
Всі прес-підбирачі LSB обладнано технологією інтегрального 
ротора. Ця проста та не потребуюча обслуговування система 
підбору забезпечує рівномірну подачу. Коротка відстань між 
підбирачем та ротором забезпечує ідеальний потік маси. Така 
форсована подача максимально збільшує швидкість для отри-
мання видатної продуктивності.  
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Maschio Gaspardo Entry 

Модель ENTRY 120 ENTRY 150

Ширина /  Ø  тюка 1200 /  Ø 1200 мм 1200 /  Ø 1500 мм

Ширина підбору 2000 мм

Потужність, к.с. / ВВП 40 -50 к.с. / 540 об /хв 

Система подачі 16 зубців, крок 69мм

Кількість ланцюгових 
валів 33 41

Система в'язання 
тюка Шпагат + Сітка

Шини 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3

Габарити (ширина х 
висота х довжина)

2150 х 2000 х 3500 
мм

2150 х 2350 х 3800 
мм

Вага 1900 кг 2200 кг

Maschio Gaspardo Extreme 

Модель EXTREME LT 265 EXTREME LTC 265

Ширина /  Ø  тюка 1218 /  Ø 500-1650 
мм

1218 /  Ø 500-1650 мм

Ширина підбору 2200 мм

Мінімальна потуж-
ність / ВВП 80 к.с. / 540 об/хв

Система подачі 16 зубців, крок 69 мм

Укладальник -
Ротор з 13 ножами 

кроком 77 мм

Пресування Змінна камера 5 ременів 218мм 

Система в‘язання 
тюка Автоматична. Сітка + шпагат

Шини 400/60-15.5

Габарити (ширина х 
висота х довжина) 2460х2650х4145 2460х2650х4345

Вага 2600 кг 3000 кг

БІЛЬШЕ 10 РОКІВ ПОПИТ 
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ. 
МАКСИМАЛЬНА ПРОСТОТА І НАДІЙНІСТЬ. 

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РУЛОННІ З ФІКСОВАНОЮ 
КАМЕРОЮ MASCHIO GASPARDO ENTRY 
Maschio Gaspardo Entry: діаметр тюка 1200 мм (модель 120) та 
1500мм (модель 150) , ланцюгово-планчата система пресування, 
повністю управляється за допомогою механіки. 

 • Гідравлічна система підбору
 • Автоматична в’язка тюків
 • Карданний вал з обмежувачем крутного моменту
 • Виштовхувач тюків
 • Вага тюка на соломі 250 кг/350кг

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РУЛОННІ З ЗМІННОЮ 
КАМЕРОЮ MASCHIO GASPARDO EXTREME 
Maschio Gaspardo Extreme: діаметр тюка від 500 до 1650 мм, 
ланцюгова система пресування, електро-гідравлічне регулю-
вання пресування, електронне керування параметрами тюку, 
двоконтурна гідравлічна система, автоматичне змащування, 
виштовхувач тюків, габаритні вогні.  

Прес-підбирачі рулонні 

MASCHIO 
GASPARDO 
FERABOLI
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Косарки-плющилки FC

Модель FC 3160 TC FC 3560 TC FC 4060 TC

Робоча ширина 3,1м 3,5м 4м

Транспортна ширина 3м 3,5м 4м

Кількість дисків 7 8 9

Ріжучий брус Optidisk + FAST FIT

Система захисту PROTECTADRIVE

Частота обертання 
вальців 780 об/хв.

Ширина валка 0,90 – 2,3м 1,1 – 2,7м

Шини 400/60*15.5

Необхідна швидкість ВВП 1000 об/хв.

Необхідна потужність 
трактора 80 к.с. 95 к.с. 110 к.с.

Вага 2505кг 2615 кг 2775 кг

ЯК ЗБІЛЬШИТИ ШВИДКІСТЬ ЗАГОТІВЛІ 
КОРМІВ ЗБЕРІГШИ ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ?
В умовах стислих агростроків, непередбачуваних погодних 
умовах та вартості концентратів, це питання стоїть перед кож-
ним господарством. KUHN пропонує економічно ефективне 
рішення! Косарки-плющилки серії FC створені для швидкого і 
чистого зрізу та плющення будь-яких культур.  

КОСАРОЧНИЙ 
БРУС OPTIDISC
Новий косарочний брус 
OPTIDISC втілив у собі на-
буті за 40 років знання та 
досвід виробництва дис-
кових косарок KUHN. 

Різна відстань між центрами у збіжних та розбіжних дисків: 
1.   Зменшений проміжок між розбіжними дисками: більше пере-

криття, покращена якість зрізу, особливо для легкого корму.
2.  Збільшений проміжок у перехресній області збіжних дис-

ків: більше простору для зрізу маси, покращене просування 
маси назад без впливу на робочий процес косіння

 
 • У випадку потрапляння зайвих предметів (каміння) ак-

тивізується система захисту PROTECTADRIVE: паз на валу 
диска під підшипником дозволяє «зрізати» верхню частину 
робочого диску косарки, запобігаючи пошкодженню всього 
косарочного брусу. Заміна проводиться швидко, а витрати 
мінімальні.

 • 100% безпечна та швидка заміна ножів : ексклюзивна си-
стема заміни ножів FAST-FIT серійно встановлена на всіх ко-
сарках KUHN FC. Потужна підпружинена пластина постійно 

тисне на кріпильний винт для абсолютно надійної фіксації 
ножів. Лише мить потрібна для заміни ножів.

ПЛЮЩИЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ
Каучукові шевронні вальці 
великого діаметру для ефек-
тивного плющення та дбай-
ливої обробки листків та фу-
ражних культур з товстими 
стеблами. Вальці рівномірно 
зжимають рослину пришвид-
шуючи випаровування влаги. 

Косарки-плющилки

KUHN FC
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Брус косарки: 

- закритий корпус, не потребує заміни мастила 
протягом всього терміну експлуатації;

- шестерні великого діаметру (три зуби постійно 
знаходяться у зчепленні) надають брусу 
надійності та довговічності;

- зрізний паз на утримуючому диск валу 
(система захисту Protect Drive); 

- швидкозмінні ножі та проміжні зубчасті 
шестерні.

Різна відстань між дисками:

1. Відстань між дисками, які обертаються за 
ходом косарки, мінімальна для збільшення 
перекриття роботи ножів.

2. Відстань між дисками, які обертаються 
проти ходу косарки, збільшена для кращої 
пропускної здатності скошеної маси.

КОСАРКИ-ПЛЮЩИЛКИ 

СЕРІЇ FC 1060

Технічні характеристики FC 3160 TCR FC 3560 TCR FC 4060 TCR

Робоча ширина, м 3,1 3,5 4,0

Транспортна ширина, м 3,0 3,5 4,0

Потужність трактора, кВт/к.с. 60 / 80 70 / 94 80 / 107

Ріжучий брус Optidisc

Кількість дисків 7 8 9

Швидкість обертання диска, об/хв 2900

Швидкість обертання вальців, об/хв 780 або 1000

Навіска, категорія категорія 2 і 3

Привід 1000 min-1 — з обгінною фрикційною муфтою

Вимоги до гідравлічних з'єднань трактора 1 клапан подвійної дії і 1 одиничний клапан 

Ширина валка, м 0,9 до 2,3 1,1 до 2,7

Вага, кг 2340 2480 2631
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Валкоутворювачі KUHN GA
Моделі GA 6002 GA 6632 GA 6620

Кількість роторів 2

Кількість граблин 
на роторі 10 11

Кількість зубців 
на граблині 3 4

Робоча ширина
1 валок:  
3-5.8м, 2 

валки: 5.4м

1 валок:  3.55- 
6.45м, 

2 валки: 6,5м

1 валок:  6.3м,
2 валки: 

6.65м

Діаметр ротора 2 х 2.65 2 х 2.90

Валкоутворюючий 
щиток 1 на задньому роторі

ВВП 540 об/хв

Вага 1120 кг 1410 кг 1620 кг

РЕДУКТОР MASTERDRIVE ВИТРИМУЄ 
НАЙБІЛЬШІ НАВАНТАЖЕННЯ   
Для валкоутворювачів система приводу роторів є серцем. KUHN 
розробив редуктори повністю закритого типу для повного за-
хисту приводних частин та кращої протидії  зносу. Саме в цій 
конструкції полягає запорука успіху редуктора MasterDrive. 

ПАТЕНТ KUHN
Редуктор MasterDrive має унікальну 2х ступінчасту конструкцію, 
редукція здійснюється конічною та циліндричною парою. Зазо-
ри строго контролюються для підвищеної надійності та міцності 
вузла, навіть у тяжких умовах праці. Отже, спрацювання редукто-
ра зведено до мінімуму та не потребує жодного обслуговування.  

БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНО ВИБИРАТИ МІЖ 
АКУРАТНИМ ЗГРІБАННЯМ ТА ЧИСТИМ 
КОРМОМ

Для швидкої сушки та оптимального підбору, валки повинні 
бути рівномірними та об’ємними. Валкоутворювачі KUHN мають 
2 характеристики які сприяють ідеальному формуванню валків:

 • Граблини формують позитивний кут до точки виходу валка
 • Швидкий відвід граблини в останній момент до проходу над 

валком
Ця специфіка доповнюється гіпертангенціальним розміщенням 
граблин вигнутої форми, що дає наступні переваги:

 • Широкі та вспушені валки
 • Корма укладаються назовні 

від ротора, тобто до валку
 • Легке збирання кормів 

прес-підбирачем з мінімаль-
ними втратами

 • Зводиться до мінімуму ризик 
висмикування трави із сфор-
мованого валку

 • Високоякісне згрібання на ви-
сокій швидкості завдяки неве-
ликій відстані між граблинами

Валкоутворювачі

KUHN  GA
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Сіноворушилки KUHN GF
Моделі GF 7802 GF7902

Робоча ширина 7,8м

Кількість роторів 6 8

Кількість граблин на 
роторі 7 5

Привід роторів система DIGIDRIVE 

Транспортна ширина 2,99м

Транспортна висота 3,36 м 2,95м

ВВП 540 об/хв.

Вага 1085 кг 1150 кг

ПРИШВИДШЕНИЙ ПРОЦЕС СУШКИ
Ворушіння є ключовою ланкою у ланцюгу збирання зеленої 
маси на корм, тому що воно пришвидшує процес сушки. Мета 
доволі проста: зберегти енергетичну цінність корму та змен-
шити ризик, пов’язаний з погодними умовами. 
Ротори малого діаметру від KUHN – ключ до вашого успіху! 

DIGIDRIVE : ЛЕГЕНДАРНИЙ ПРОХІД KUHN
Коли інженер компанії KUHN представив нову приводну муфту, 
стали зрозуміло, вона змінить уявлення про роторні сіново-
рушилки. І справді, ця запатентована конструкція дала мож-
ливість створити надійний привід для багатьох роторів, який до 
того ж дозволяє роторам компактно складатись і практично не 
потребує обслуговування і ремонту.
З моменту винайдення муфт DIGIDRIVE пройшло 20 років і сьо-
годні більше 150 000 сіноворушилок з цією муфтою неперевер-
шеної надійності працюють в полях по всьому світі.

УНІКАЛЬНА СИСТЕМА ПІДВІСКИ
 • Гідравлічна підвіска стабілізує ворушилки під час маневру-

вання по краях поля, незалежно від його стану
 • Вбудовані пружини забезпечують гнучкий хід ворушилки, 

одночасно утримуючи оптимальне робоче положення 
 • Вбудовані гумові опори поглинають удари при їзді по ґрун-

товій дорозі, в той час як амортизатори контролюють рух 
  
Асиметрична довжина пальців на граблині (зовнішній палець 
довший) має декілька беззаперечних переваг, що доводять 
якість ворушіння до досконалості. Зовнішні пальці починають 
ворушити фураж раніше за внутрішні. Це гарантує ідеально 
завершену процедуру ворушіння та рівномірне розподілення 
маси не тільки по краям а і між роторами, оскільки зона захва-
ту пальців у цій області більша.  

Сіноворушилки 

KUHN  GF

38

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ

Комбінований амортизатор і підвіска:
- гідравлічна підвіска стабілізує ворушилки під час маневрування по 
краях поля;

- вбудовані пружини забезпечують гнучкий хід ворушилки, одночасно 
утримуючи оптимальне робоче положення;

- вбудовані гумові опори, та амортизатори, що поглинають удари.

Ротори малого діаметру економлять 33 % часу сушки.

Запатентована конструкція З Digidrive — надійний привід для вели-
кої кількості роторів, який дозволяє роторам компактно складатися і 
практично не вимагає технічного обслуговування і ремонту. 

З моменту винаходу Digidrive минуло майже 20 років, і сьогодні більш, 
ніж 150 000 сіноворушилок з цією муфтою неперевершеної надійності 
працюють в полях по всьому світу. 

РОТОРНІ СІНОВОРУШИЛКИ 

GF 7902

Технічні характеристики GF 7802 GF 7902

Робоча ширина по DIN, м 7,8

Кількість роторів 6 8

Кількість граблін на роторі 7 5

Привід роторів з ексклюзивною системою Digidrive стандартно

Шини на зовнішніх роторах 8, Супербалон 16x6,50 

Шини на центральних роторах 8, 16x6,50 8, 16x9,50

Навіска 3-точкова, кат. 2

Транспортна ширина, м 2,99

Теоретично необхідна потужність ВВП, кВт/к.с. 30 / 40

Вимоги до гідравліки трактора 2 подвійних гідровиводи

Вага, кг 1085 1150
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Кормозмішувачі KUHN Euromix
Модель Euromix I 870 Euromix I 1670

Кількість шнеків 1 2

Об’єм  бункеру 8 м3 16 м3

Сторона подачі з права та/або зліва

Габаритна ширина 2,35 м 

Габаритна висота 2,45 м 2,66 м

Вага 2970 кг 6400 кг

Необхідна потужність на ВВП 60 к.с. 90 к.с.

Кількість голів ВРХ що можна 
нагодувати за 1 прохід 40-60 80-120

КОРМОЗМІШУВАЧ – ОСНОВА ВАШОЇ СИСТЕМИ 
ГОДУВАННЯ!
Модельний ряд EUROMIX ідеально підходить для тваринницьких 
господарств, які потребують просту та функціональну техніку. 
Пряма роздача відповідає вимогам при роботі в господарствах 
з плоскими кормовими столами. Машини даної серії зберігають 
модульність, адаптуючись до різних схем розміщення облад-
нання у приміщенні : роздача направо/наліво/вперед/назад, 
у кормові жолоби, на конвеєр або у жолоби та на конвеєр. 
Завдяки змішувальному шнеку малого діаметру необхідна по-
тужність знижено до мінімуму – 60 к.с. (при об’ємі бункеру 8м3)

ПОДРІБНЮЮЧИЙ ШНЕК – ОСНОВА ВАШОГО 
КОРМОЗМІШУВАЧА!
 Розрізання довгих волокон: обладнаний ножами з асиметрич-
ними зубами для забезпечення самоочистки, шнек з великою 
швидкістю ріже круглі та квадратні тюки. Для зниження необхід-
ної потужності, кормозмішувачі KUHN обладнані поступово рі-
жучими ножами, що забезпечують постійну передачу крутного 
моменту. 

При роботі з волок-
нистими кормами 
кут зрізу може бути 
змінено. Це дозво-
ляє зменшити час 
необхідний для ро-
зрізу цілих тюків. 
Тому кормозмішу-
вачі KUHN можуть справитися з будь-яким типом грубоволокни-
стого корму.

ОДНОРІДНЕ ЗМІШУВАННЯ
В незалежності від волокнистості та вмісту сухих речовин у ра-
ціоні, суміш відповідає вимогам поживних речовин. Подвійний 
шаг останньої чверті витка забезпечує оптимальний процес 
перемішування продукту незалежно від завантаження бункера.

ВІДМІННИЙ ПРИВІД ШНЕКУ
Механічна трансмісія складається 
з подвійного ряду підшипників. Це 
допомагає у поглинанні силових на-
вантажень, що створюються шне-
ком на вал під час розрізання цілих 
рулонів. 
Висока швидкість роботи шнеку 
дозволяє швидко виконати подріб-
нення цілих рулонів, забезпечуючи 
швидке розвантаження бункеру 
кормозмішувача.
Розроблений компанією KUHN ку-
товий редуктор широко відомий 
своєю надійністю завдяки тому що 
він також встановлений і на модель-
ному ряді ротаційних борін KUHN.

Кормозмішувачі 

KUHN Euromix
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MC
Модель MC 90 S Twin MC 180 S Quattro

Кількість рядків 2 4

Відстань між рядками 67 - 71 - 74 см 70 – 80 см

Кількість ріжучіх ножів 10 10 + 10

Кількість лопастей 5 5 + 5

Довжина різки 4 або 6 мм

ВВП 540 об/хв 1000 об/хв

Мінім. потужність ВВП 55 к.с. 90 к.с.

Навіска на трактор Задня Задня/Передня

Категорія навіски 2 2

Середня продуктивність 1 га/год 1,6 га/год

Середня продуктивність до 49 т/год до 75 т/год

Маса 650 кг 1315 кг

MC 90 S TWIN
Надійний привід через ВВП, клиновидні ремені та 
зубчаті колеса потребують мінімального технічного 
обслуговування. Заточення та регулювання ножів 
подрібнюючого диска здійснюється з максималь-
но можливими зручністю і швидкістю. Управління 
гідравлічним поворотом розвантажувального жо-
лоба здійснюється дистанційно з кабіни. Управління 
розтрубом здійснюється за допомогою тросового 
приводу.  

Налаштування виносу рами причіпного 2-рядного 
подрібнювача відносно трактору на 21см дозво-
ляє використовувати будь-який трактор, навіть на 
здвоєних колесах з габаритом до 240 см. 

MC 180 S QUATTRO
4х рядковий подрібнювач, який вже обладнано 2-ма 
системами подрібнення та 2-ма системами подачі, 
є ідеальною машиною для професійного викори-
стання. Довгі жолоби з високим викидом дозволя-
ють завантажувати будь-який причіп, який трактор 
тягне за собою, або який рухається поряд. Система 
приводу, що не потребує значного обслуговування, 
забезпечує надійне та безперебійне подрібнення. 

Силосозбиральні комбайни 

KUHN MC
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дача приводу бітера, що відключається гідравлічно. Має 
наступні переваги: поєднання потужності механічного і 
плавності гідравлічного приводу, гнучкість у застосуванні, 
миттєве припинення видування або роздачі завдяки гідрав-
лічному від’єднанню бітера, безпека використання 

 • Якість видування соломи машин Primor є еталоном для ін-
ших. Застосовуваний «дощовий» спосіб видування забез-
печує рівномірність розподілення соломи на одиницю пло-
щі, знижує ризик нагрівання підстилки та гарантує комфорт 
та чудове здоров’я тварин.

Primor
Модель Primor 2060 H/S/M Primor 3570 Primor 4260 M Cut Control

Обєм бункеру з піднятою 
зад. кришкою 2 м3 3,5 м3 4,2 м3

Зчіпка Навісний/Напівпричіпний Напівпричіпний Напівпричіпний

Кількість / розмір тюку 1шт / Ø до 1,95м, ширина 1,3м 
або квадрат. тюк 1,2 х 2,7м

2шт Ø до 1,5м / 1шт Ø до 2м, шири-
на 1,3м або квадрат. тюк 1,2 х 2,7м

2шт / Ø до 2м, ширина 1,5м або квадрат. 
тюк 1,2 х 2,7м

Використання H/S/M - видув соломи, S/M – 
подача сіна/сінажу 

Видув соломи, подача сіна/сінажу, 
силосу

Видув соломи, подача сіна/сінажу, силосу 
та подрібнення до 4 см

Подрібнення - - 31% < 2см, 38% > 2-5см, 31% > 5см 

Макс. видув Направо до 18м
Направо до 17м

(9м якщо функція подрібнення активована)

Габарити ШхДхВ 1,76 х 2,91 х 2,32м 2,05 х 3,94 х 2,65 м 2,49 х 4,6 х 2,36 м

Вага 1200-1400 кг 2380 кг 2960 кг

Рекомендована потужність 70-90 к.с 70 к.с. 100 к.с.

ВИДУВАЧІ PRIMOR – ВІДМІННИЙ ВИБІР!
Наразі тваринники все більше приділяють уваги та вкладають 
інвестиції у такі поняття як економія робочого часу та 
ресурсів, якість умов праці.  Все це було прийнято до уваги 
при розробці модельного ряду видувачів-роздавачів соломи 
Primor :

 • Машини легко завантажуються завдяки гідравлічному 
відкидному задньому борту на землю. Можливість заван-
таження до 2 тюків (до 3 у Primor 15070 M) діаметром 1,5м 
значно зменшує витрати часу на рух між місцями зберігання 
та годування

 • Розсіювання відбувається рівномірно і не вимагає виконан-
ня повторних рухів разтруба. Polydrive – це ремінна пере-

Видувачі соломи 

KUHN  Primor



Завдяки злагодженій та ефективній співпраці з найбільшими 
учасниками ринку фінансових послуг, компанія «МІНЕТЕХ» про-
понує своїм клієнтам кращі фінансові інструменти для прид-
бання техніки.  

Партнерські програми від провідних фінансових установ до-
зволять придбати с/г техніку на найвигідніших умовах у націо-
нальній або іноземній валютах.

Фінансові рішення

Запасні частини
Компанія «МІНЕТЕХ» пропонує запас-
ні частини та мастильні матеріали  для 
с/г техніки Massey Ferguson, Challenger, 
KUHN, Maschio Gaspardo, Capello, Optigep 
та багатьох інших брендів. 

На складах нашої компанії постійно в 
наявності є широкий асортимент ори-
гінальних запасних частин до різних ви-
дів та виробників техніки.

Кваліфіковані спеціалісти відділу за-
пасних частин проконсультують Вас та 
допоможуть підібрати необхідні запча-
стини враховуючи всі Ваші потреби.
 
На постійній основі пропонуємо безко-
штовні дефектування техніки та техніч-
ну підтримку. 
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