
АГРЕГАТИ СМУГОВОГО 
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
HARVEST STRIP-TILL
Обробіток ґрунту за технологією Strip-Till



ВОЛОГОЗБЕРІГАЮЧІ 
ТЕХНОЛОГІЇ
Агрегати Harvest Strip-Till - це відповідь компанії HARVEST на інноваційний обробіток ґрунту за 
технологією Strip-Till, за якої обробляється не вся поверхня поля, а обробіток проводиться смугами лише в 
зоні розміщення насіння та майбутнього рядка рослини, а близько двох третин поля залишається не 
обробленими. Така обробка дозволяє скоротити витрати на обробіток ґрунту в два-три рази.

У даній серії представлено три моделі агрегатів, які відрізняються між собою причіпним пристроєм та 
кількістю робочих секцій, на чотири, шість або вісім секцій.

Назва параметру 
Од. 
вим. 

Значення параметру 

Модель 
Harvest 

Strip-Till 4 
Harvest 

Strip-Till 6 
Harvest 

Strip-Till 8 
Тип агрегату  Навісний Причіпний 
Продуктивність га/год 2,8 4,2 5,6 
Ширина захвату м 2,8 4,2 5,6 
Глибина обробітку  мм до 280 
Кількість рядів шт 4 6 8 
Робоча швидкість км/год 10 
Транспортна швидкість км/год 20 
Норми висіву для добрив кг/га 25-250 
Ємність бункера для добрив л 450 650 900 

Габаритні розміри агрегату в робочому 
положенні мм 

3150 
2000 
2000 

5200 
4000 
2000 

7600 
4000 
2000 

Маса кг 2000 3700 4700 
Клас агрегатування, не менше л.с. 120 180 240 

 



Секція має паралелограмну конструкцію на якій розміщуються 
робочі органи: передній ріжучий диск, віддільники рослинних 
решток, розпушуюча лапа, бічні закриваючі диски та прикочуючій 
каток. 

Бічні закриваючі диски

Утримувати потік ґрунту від 
розпушуючої лапи по ширині 
смуги і формування гребня 
обробленого ґрунту 
допомагають бічні закриваючі 
диски.

Розпушуюча лапа 

За очисниками рядків 
розташована розпушуюча 
лапа що дозволяє робити 
розпушування на глибині до 
28 сантиметрів.  На 
розпушуючій лапі 
встановлений розтруб для 
одночасного внесення 
мінеральних добрив.

Передні ріжучі диски 

Передній ріжучий диск 
діаметром 508 мм розрізає 
рослинні рештки і поверхню 
ґрунту, каток переднього 
диска служить опорою 
агрегату при його роботі.

Віддільники рослинних 
залишків

Віддільники рослинних решток 
знаходяться за переднім 
ріжучим диском і служать для 
очищення рядка від рослинних 
решток.

Прикочуючий каток

Залежно від типу ґрунту і 
ступеня необхідного 
ущільнення ми пропонуємо 
чотири типи катків.

Механізм автоматичного 
захисту

Щоб захистити секцію від 
попадання каміння та 
сторонніх предметів, на секції 
передбачений механізм 
автоматичного захисту, який 
відкидає секцію вгору, а потім 
автоматично опускає на 
потрібну глибину.

Регулювання глибини бічних 
закриваючих дисків. 

Регулювання глибини 
розпушуючої лапи

Регулювання глибини 
віддільників рослинних 
решток. 
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ОБИРАЙ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦІЮ
Передній ріжучий диск діаметром 508 міліметрів розрізає рослинні рештки і 
поверхню ґрунту, каток переднього диска служить опорою агрегату при його 
роботі. 

Віддільники рослинних решток знаходяться за переднім ріжучим диском і служать для очищення рядка 
від рослинних решток, та має три варіанти комплектацій:

За очисниками рядків розташована розпушуюча лапа що дозволяє робити розпушування на глибині до 
28 сантиметрів.  На розпушуючій лапі встановлений розтруб для одночасного внесення мінеральних 
добрив в зону майбутнього рядка та нижні горизонти ґрунту. Агрегат може бути укомплектований двома 
типами лап, дугоподібною або прямою лапою з наконечником. 

Утримувати потік ґрунту від розпушуючої лапи по ширині смуги і формування гребеня обробленого ґрунту 
допомагають бічні закриваючі диски які мають два типи залежно від комплектації, це хвилясті колтера 
або сферичні  диски.

З зубчастими дисками З зіркоподібними дисками

Пряма лапа з 
наконечником

Дугободібна лапа

З сферичними дисками

З хвилястими колтерами З сферичними дисками

Постав мітку та обери 
свою комплектацію



Щоб захистити секцію від попадання каміння та сторонніх предметів, на секції передбачений механізм 
автоматичного захисту, який відкидає секцію вгору, а потім автоматично опускає на потрібну глибину.

Залежно від типу ґрунту і ступеня необхідного ущільнення ми пропонуємо чотири типи прикочуючих катків:

V-подібний пальцевий 
каток 

Каток з перемичками з 
ланцюга

З механізмом 
автоматичного захисту 

Без механізма 
автоматичного захисту 

Трубчастий каток Планчатий каток, 
вигляді півмісяця

Для агрегатування з різними типами тракторів передбачено навісне або причіпне виконання з транспортним 
пристроєм, що дозволяє перевозити агрегат по дорогах загального призначення.

Додатково агрегат може бути оснащений 
гідрофікованою маркерною системою.

Причіпне виконання 
агрегату

Навісне виконання 
агрегату.

Без маркерної системи З маркерною системою

Виглят поля після обробітку 
агрегатом HARVEST Strip-Till

Постав мітку та обери 
свою комплектацію



Нарізка смуг лише в зоні 
розміщення насіння та 
майбутнього рядка 
рослини, а близько 70% 
поля залишається не 
обробленим, що  
дозволяє скоротити 
витрати на обробіток 
ґрунту в два-три рази.

Посіяні с/г культури 
розвиваються 
рівномірно. При посіві 
на розпушений 
ґрунтовий горизонт 
відбувається 
стимулювання швидкого 
розвитку кореневої 
системи культур і її 
проникнення на глибину. 
Зростання коренів углиб 
зменшує залежність 
культурної рослини від 
посушливих погодних 
умов.

Після нарізки смуг 
агрегатом за 
технологією Strip-Till 
посів проводиться у 
вузьку розпушену смугу 
просапною сівалкою 
точного висіву.

Добре розвинена коренева система культури, в посушливі сезони дозволяє 
культурам добувати вологу з глибших шарів ґрунту, що гарантує хороші врожаї 
навіть при мінімальній кількості опадів.

Перехід на технологію Strip-Till дозволить збільшити врожайність 
сільськогосподарських культур і значно заощадити Ваші гроші та час.

Агрегат оснащений туковим бункером, туковисівними апаратами з полімерних матеріалів та механізмом 
передач "Варіатором" який забезпечує точне і швидке регулювання норм висіву гранульованих мінеральних 
добрив. Діапазон висіву добрив дозволяє плавно виставити норму висіву від 25 до 250 кілограм на гектар.
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