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Шукайте більше інформації 
про нашу продукцію на 
нашому сайті та
медіаканалах компанії. 

ефективне агрорішення



ЗМІСТ

Шукайте більше інформації про нашу продукцію 
на нашому сайті та медіаканалах компанії. 

офіційні медіа-канали  
/harvestUKR

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ
Сівалки зернові серії TITAN
Сівалки зернові серії ATLANT
Сівалки зернові серії HARVEST

СІВАЛКИ ПРОСАПНІ
Сівалки просапні серії MULTICORN
Сівалки просапні серії HERMES
Сівалки просапні серії SPACE

ПЕРЕДПОСІВНІ КОМПАКТОРИ
Передпосівні компактори серії 
TELLUS 3 PRO

КУЛЬТИВАТОРИ СУЦІЛЬНОГО 
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
Культиватори суцільного обробітку 
ґрунту серії TERRA 5 PRO
Культиватори суцільного обробітку
ґрунту серії TERRA 3 PRO

КУЛЬТИВАТОРИ МІЖРЯДНІ
Культиватори міжрядні серії HARVEST

АГРЕГАТИ STRIP-TILL
Агрегати смугового обробітку ґрунту
HARVEST STRIP-TILL

БОРОНИ ДИСКОВІ
Дискові борони серії HARVEST 

БОРОНИ РОТАЦІЙНІ
Борони ротаційні серії HARVEST

КАТКИ ПОДРІБНЮВАЧІ
Катки подрібнювачі серії SHREDDER



СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ 
СЕРІЇ TITAN
Мінімальна та традиційна
технологія обробітку ґрунту



Зернові сівалки серії TITAN призначені для рядового посіву за 
традиційною і мінімальною технологією насіння зернових, бобових 
культур, рапсу, льону і інших культур, близьких по розмірах і 
нормах висіву до насіння зернових культур з одночасним 
внесенням гранульованих мінеральних добрив і прикочуванням 
ґрунту в засіяних рядках.

Стабільна глибина внесення, відмінний контакт насіння з ґрунтом і 
максимально точний висів - це усе безперечні переваги цієї серії, в 
порівнянні, із звичайними сівалками, що обумовлює інтерес 
аграріїв до їх придбання.

Головною особливістю цієї серії є запатентована технологія 
механізму навішування робочих органів завдяки чому досягається 
тиск на сошник до 130 кг, що гарантує стабільну глибину внесення 
насіння при різній щільності ґрунту.

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ 
TITAN

Сівалки зернові серії TITAN – найпопулярніші 
сівалки в своєму класі серед українських 
аграріїв. Застосування сівалок цього класу дає 
значне збільшення врожаю 
сільськогосподарських культур як за 
мінімальною, так і за традиційною технологією 
обробітку ґрунту.



Назва параметру 
Од. вим. 

Значення параметру 
Модель Titan 420 Titan 600 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год 4-5 4,8-7,2 
Ширина захвату м 4,2 6,0 
Кількість рядків шт 26-28 40 
Ширина міжрядь см 15...17,5 15 
Норми висіву для добрив кг/га 25-200 
Норми висіву для насіння кг/га 0,5-400 
Глибина внесення насіння і добрив мм 0-80 
Робоча швидкість км/год 9-12 
Ємність бункера для насіння л 960 1250 
Ємність бункера для добрив л 540 750 
Тиск на сошник кг 130 
Габаритні розміри мм 5200х3860х2465 7280х4000х1860 
Маса кг 3500 4800 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 100 
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На кожному валу 
встановлений талреп з 
дрібною різьбою для 
точного регулювання 
глибини.

Посилений поводок гряділя сошника нового 
зразка забезпечує високу міцність і стійкість 
до кручення.

Поводок гряділя сошника має однакову 
довжину що забезпечує рівномірне 
заглиблення сошників.

Диски виготовлені з використанням 
бористої сталі від іспанського виробника 
BELLOTA, що забезпечує високу міцність 
і зносостійкість, а також великий термін 
служби дисків;

У ступиці сошника використовується 
дворядний кульковий, радіальний 
підшипник для підвищених 
навантажень.

Поводки сошника 
жорстко закріплені на 
підрамі сівалки за 
допомогою фіксованих 
скоб, і можуть вільно 
переміщуватись для 
забезпечення 
регулювання точної 
ширини міжряддя.

Механізм кріплення гряділя сошника дозволяє вільне 
переміщення у вертикальній площині завдяки 
підшипниковому вузлу, що дозволяє здійснювати відмінне 
копіювання оброблювальної поверхні.
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УНІКАЛЬНА І 
ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ 
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Прикочуючі колеса, зібрані з металевих 
напівдисків і суцільнолитої шини що забезпечує 
його надійність і довговічність.

Жорстке 10 ступінчасте регулювання глибини прикочуючого 
колеса, дозволяє підтримувати чітке введення глибини 
закладення насіння що забезпечує відмінний контакт посівного 
матеріалу з ґрунтом; 
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Точка опори механізму 
натискання на сошник 

знаходитися за сошником що 
дозволило досягти зусилля на 

сошник до 130 кг.

Регульовані кріплення 
амортизатора сівалки 

дозволяють виставити точний кут 
амортизатора і швидко замінити 

його у випадку виходу з ладу.

Амортизатор нового зразка 
зібраний з круглої штанги з 

гвинтовим регулюванням натягу 
і посиленою пружинною 

діаметром 6 мм.
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На кожен квадратний вал 
підйому сошників 

встановлений окремий 
гідроциліндр.

Підведемо підсумки: рама сівалки, механізм навішування 
і підйому сошників кардинально відрізняється від 
звичайних сівалок СЗ, в сівалці були реалізовані усі 
побажання аграріїв, використані власні запатентованих 
технології і узяті переваги зарубіжних аналогів, усунені усі 
недоліки класичних сівалок зернових СЗ. 

8

6

7

5 5

6 7

8



Максимально точний висів насіння вдалося досягти 
завдяки полімерним висівним апаратам і 
безступінчатому механізму передач - (варіатору). 
Варіатор забезпечує точне і швидке регулювання 
норм висіву насіння і гранульованих мінеральних 
добрив. Розширений діапазон висіву насіння 
дозволяє плавно виставити норму висіву від 0,5 
кілограм на гектар до 400 кілограм на гектар.

За бажанням покупця на сівалці може бути 
встановлений перевірений часом шестерінчастий 
редуктор і висівний апарат з металокерамічних 
матеріалів з такими ж робочими характеристиками, 
як і варіатор.

ВИБИРАЙ КОМПЛЕКТАЦІЮ
ВАРІАТОР АБО РЕДУКТОР



ВИСОКА ОКУПНІСТЬ

Робота звичайної зернової 
сівалки класу СЗ.

Врожайність 28 ц/га

Сівалки зернові серії ТИТАН вважаються кращими у 
своєму класі рішеннями для посіву зернових 
культур і на 40% ефективніше, ніж інші сівалки 
цього класу за рахунок стабільної глибини 
внесення і точного дозування насіння. 

Така висока ефективність сівалки призводить до 
високої окупності ваших інвестицій.

ЗВИЧАЙНА СІВАЛКА СЗ

Посів проводився в один 
день і одним і тим же 
посівним матеріалом. 

КУЛЬТУРА ЯЧМІНЬ

Робота сівалки зернової 
серії TITAN.

Врожайність 40 ц/га

СІВАЛКА TITAN



СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ 
СЕРІЇ ATLANT
Модернізована серія зернових сівалок
традиційна технологія обробітку ґрунту  



ПОТРІБНА СІВАЛКА 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ СЗ? 
Нова серія зернових сівалок ATLANT - це найкраще поєднання ціни та якості серед усіх представлених 
сьогодні на ринку сівалок класу СЗ. У конструкції нової сівалки були реалізовані усі побажання і 
зауваження українських аграріїв.

У сівалках серії ATLANT враховані особливості ґрунтово-кліматичних умов України, використання власних 
запатентованих технологій і узяті переваги зарубіжних аналогів, усунені усі недоліки класичних сівалок 
зернових СЗ.

Розроблена нова конструкція механізму підйому сошників і навішування сошникової групи. А саме 
прибраний первинний круглий вал підйому сошників і змінена підрама кріплення навішування робочих 
органів.

Назва параметру Од. 
вим. 

Значення параметру 
Модель Atlant 360 Atlant 400 Atlant 540 Atlant 600 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год 3,2-4,3 3,6-4,8 4,9-6,5 5,4-7,2 
Ширина захвату м 3,6 4,0 5,4 6,0 
Кількість рядків шт 24 26 36 40 
Ширина міжрядь см 15 
Норми висіву для добрив кг/га 25-200 
Норми висіву для насіння кг/га 0,5-400 
Глибина внесення насіння і 
добрив мм 0-80 

Робоча швидкість км/год 9-12 
Ємність бункера для насіння л 700 830 1100 1250 
Ємність бункера для добрив л 450 470 600 750 
Тиск на сошник кг 80 
Габаритні розміри сівалки в 
транспортному положенні мм 

4300 
3700 
1815 

5450 
2950 
1815 

6750 
2950 
2850 

7520 
2950 
3440 

Маса кг 1750 2000 2600 2900 
Клас агрегатування, не 
менше к.с. 65 80 85 100 

 



На кожен квадратний вал 
підйому сошників встановлений 
окремий гідроциліндр.

На кожному валу встановлений 
талреп з дрібною різьбою для 
точного регулювання глибини.

Регульовані кріплення 
амортизатора сівалки 
дозволяють виставити точний 
кут амортизатора і швидко 
замінити його у випадку виходу з 
ладу.

Для управління маркерами 
встановлений гідравлічний 
клапан який дозволяє управляти 
маркерами одним важелем 
трактора, особливо підходить під 
моделі МТЗ де кількість 
входів/виходів обмежена.

Для стабільної глибини і 
утримання гідроциліндром валу 
підйому сошників в заданому 
положенні під навантаженням 
служить гідрозамок.

Поводки сошника жорстко 
закріплені на підрамі сівалки за 
допомогою фіксованих скоб, і 
можуть вільно переміщуватись 
для забезпечення регулювання 
точної ширини міжряддя.

Механізм кріплення гряділя 
сошника дозволяє вільне 
переміщення у вертикальній 
площині завдяки 
підшипниковому вузлу, що 
дозволяє здійснювати відмінне 
копіювання оброблювальної 
поверхні.

Варіатор - це безступінчата 
коробка передач, яка 
забезпечує швидке і плавне 
регулювання норм висіву в 
діапазоні від 0,5 до 400 
кг/га для насіння і для 
добрив від 25 до 200 кг/га.

Зернові і тукові висівні апарати 
виготовлені з полімерних 
матеріалів - це унеможливлює 
корозію і збільшує термін 
ефективної експлуатації.

Вибирай комплектацію
варіатор або редуктор

1

1

2

2

3

3

i



Амортизатор нового зразка 
зібраний з круглої штанги з 
гвинтовим регулюванням 
натягу і посиленою пружинною 
діаметром 6 мм.

Жорстке 10 ступінчасте 
регулювання глибини 
прикочуючого колеса, дозволяє 
підтримувати чітке введення 
глибини закладення насіння.

Прикочуючі колеса, зібрані з 
металевих напівдисків і 
суцільнолитої шини що 
забезпечує його надійність і 
довговічність.

Посилений поводок гряділя сошника нового зразка 
виготовлений з товстостінної труби і забезпечує високу 
міцність і стійкість до кручення.

Поводок гряділя сошника має однакову довжину що 
забезпечує рівномірне заглиблення сошників.

Диски виготовлені з використанням бористої сталі від 
іспанського виробника BELLOTA, що забезпечує високу 
міцність і зносостійкість, а також великий термін служби 
дисків.

У ступиці сошника використовується дворядний кульковий, 
радіальний підшипник для підвищених навантажень.

Шестерінчастий редуктор 
- це перевірений часом і 

надійний механізм 
передач, перемикання 
передач здійснюється 

важелем за допомогою 
натиснення на важіль і 

його переміщення по 
валу блоку шестерень.

Сівалка може бути оснащена 
висівним апаратом з 

металокерамічних матеріалів, які 
надають сівалці ряд безперечних 

переваг. 

Зерновий висівний апарат має 
основну рифлену котушку і 

котушку для дрібнонасінних 
культур. 
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Завдяки продуманій побудові 
рами сівалки, дозволило значно 
посилити всю конструкцію 
сівалки і оснастити її об'ємнішим 
бункером, що створює 
передумови для високої 
продуктивності і зниження витрат 
на додаткове завантаження 
сівалки при проведенні сівби.

Висока точність висіву і 
стабільна глибина 
внесення насіння за 
рахунок збільшення тиску 
на сошник до 80 кг, а 
також висока 
ремонтопридатність 
сівалки - усе це безперечні 
переваги перед 
конкурентами!

Серія ATLANT включає 16 різних 
комплектацій і відрізняється між 
собою шириною захвату, 
прикочуючим сектором і висівним 
апаратом

Розроблений новий пристрій 
дальнього транспорту сівалки по 
дорогах загального призначення, 
посилений транспортний 
пристрій кріпиться 
безпосередньо до рами сівалки 
що виключає його поломку під 
час транспортування сівалки.



СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ 
СЕРІЇ HARVEST
Класична серія зернових сівалок СЗ
традиційна технологія обробітку ґрунту 



Класичні зернові сівалки СЗ серії HARVEST - це недороге і надійне рішення для посіву 
зернових культур за традиційною технологією обробітку ґрунту які здатні швидко і 
ефективно здійснювати усі поставлені завдання:

Висів посівного матеріалу зернових культур (жито, пшениця, овес, ячмінь), 
зернобобових (квасоля, горох, соя, боби, сочевиця, чина, люпин, нут); 

Паралельне внесення гранульованих мінеральних добрив у ґрунт;

Прикочування ґрунту в засіяних рядках. 
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Назва параметру Од. 
вим. 

Значення параметру 
Модель Harvest 360 Harvest 400 Harvest 540 Harvest 600 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год 3,2-4,3 3,6-4,8 4,9-6,5 5,4-7,2 
Ширина захвату м 3,6 4,0 5,4 6,0 
Кількість рядків шт 24 26 36 40 
Ширина міжрядь см 15 
Норми висіву для добрив кг/га 25-200 
Норми висіву для насіння кг/га 0,5-400 
Глибина внесення насіння і 
добрив мм 0-80 

Робоча швидкість км/год 9-12 
Ємність бункера для насіння л 700 830 1100 1250 
Ємність бункера для добрив л 450 470 600 750 
Тиск на сошник кг 80 
Габаритні розміри сівалки в 
транспортному положенні мм 

4300 
3700 
1815 

5450 
2950 
1815 

6750 
2950 
2850 

7520 
2950 
3440 

Маса кг 1750 2000 2600 2900 
Клас агрегатування, не 
менше к.с. 65 80 85 100 

 



СІВАЛКИ ПРОСАПНІ
ТОЧНОГО ВИСІВУ 
СЕРІЇ MULTICORN
Мінімальна та традиційна технологія обробітку ґрунту



ТОЧНІСТЬ, ПРОСТОТА 
ТА НАДІЙНІСТЬ

Вдосконалена конструкція 
ланцюгового механізму 
передач, покращує його 
надійність і забезпечує ширший 
діапазон норми висіву насіння і 
добрив.

Мінімальна кількість зупинок на 
завантаження сівалки за 
рахунок збільшеного об'єму 
тукового бункера для 
гранульованих мінеральних 
добрив.

Сівалка серії MULTICORN розроблена для аграріїв, яким потрібна проста і надійна сівалка для 
точного висіву каліброваного насіння соняшнику, кукурудзи, сорго, рицини, сої, люпину, квасолі, 
кормових бобів з одночасним, роздільним від насіння, внесенням гранульованих мінеральних 
добрив і прикочуванням ґрунту в засіяних рядках.

Конструктивні характеристики сівалки дозволяють отримати високу точність висіву як за 
мінімальною, так і за традиційною технологією обробітку ґрунту. Тим самим знижуючи витрату 
посівного матеріалу і підвищуючи його ефективність.

3

2
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Назва параметру Од. вим. Значення параметру 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год 2-5,04 
Ширина захвату м 5,6 
Кількість рядків шт 8 
Ширина міжрядь см 70 
Норми висіву для добрив кг/га 50-250 
Норми висіву для насіння шт/п.м 2-57 
Глибина внесення насіння і добрив мм 40-120 
Робоча швидкість км/год 3,6-9 
Ємність бункера для насіння л 240 
Ємність бункера для добрив л 900 
Тиск на посівну секцію кг 120 
Габаритні розміри сівалки мм 3750х7200х3200 
Маса кг 2500 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 

 



Система підняття сівалки 
забезпечує підйом рами і 

посівних секцій на 60 
сантиметрів над поверхнею. 

Широка гума рівномірно 
розподіляє навантаження 

сівалки, не дозволяє сівалці 
просідати і грузнути, що робить 

сівалку маневреною і створює 
передумови для роботи у 

будь-яких польових умовах.

Додатково сівалка може бути 
оснащена пристроєм 

дальнього транспорту для 
транспортування сівалки по 

дорогах загального 
призначення. 

Посівні секції оснащені справжньою 2-х контурною 
системою ланцюгового приводу, що підвищує його 
довговічність, притискна пружина з діапазоном до 120 кг 
гарантує постійний контакт посівної  секції з поверхнею поля 
незалежно від рівності горизонту і дозволяє працювати на 
полях з великою кількістю пожнивних залишків. 

Захисний щиток контур-привода висівного апарату має 
герметичну конструкцію, що виключає попадання 
пожнивних рештків і налипання ґрунту на зірочки, 
запобігаючи заклинюванню механізму.

Висівний апарат виготовлений 
повністю з алюмінієвого 
корпусу, який не піддається 
деформації. Незважаючи на 
просту конструкцію висіваючого 
апарату, сівалка забезпечує 
високу якість посіву від 2-х до 
57-ми насінин на один 
погонний метрВакуум у висівних  апаратах 

створюється за рахунок 
встановленого на причіпному 

пристрої вентилятора, який 
працює від ВВП трактора через 

карданний вал із швидкістю 
540 обертів за хвилину.
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ТРИ ВИДИ КОМПЛЕКТАЦІЇ

Посівні секції MULTICORN 
результат нових розробок і 
досвіду українських 
фермерів. Посівні секції 
мають три види 
комплектації і відрізняється 
між собою механізмом 
заглиблення прикочуючими 
колеса, загортачем і видом 
насіннєвих сошників.

Комплектація №1  
Полозвидний насіннєвий 
сошник, лівий і правий 
загортач

Комплектація №2 
Дисковий насіннєвий 
сошник, лівий і правий 
загортач

Комплектація №3 
Дисковий насіннєвий 
сошник, ланцюговий 
загортач

4

Прикочування і контроль 
глибини за допомогою 
V- образних прикочуючих коліс. 
Забезпечує ефективний контакт 
посівного матеріалу з ґрунтом, 
необхідний для оптимального 
надходження вологи по 
капілярах, рівномірного 
формування кореневої системи і 
сходів. 

Насіннєвий сошник має диски зі 
зміщенням виробництва Bellota, 
що зменшує тяговий опір, 
виключає забивання сошників 
каміннями і пожнивними 
рештками, полегшує розрізання 
післяжнивних рештками та 
покращує проникнення сошника 
в ґрунт, дозволяючи працювати 
з вологим грантам без 
налипання ґрунту на сошник.

1

1

2



Подвійна рама сівалки виконує 
роль ресивера з індивідуальним 
діагональним виходом на секції, 
що забезпечує однакове 
розрідження у всіх висівних 
апаратах і усуває пульсацію 
повітряного потоку. 

Сошники тукової системи мають 
диски зі зміщенням і 
виготовлені з бористої сталі 
компанією Bellota.

Диски мають комплексне 
загартування, що підвищує 
механічну зносостійкість, точне і 
однорідне подвійне заточування 
країв, що оптимізує 
проникнення в ґрунт.

На усіх моделях просапних 
сівалок серії MULTICORN 
встановлені колтера (хвилястий 
турбо-диск) з бористої сталі 
виробництво Bellota, який 
призначений для розрізання 
ґрунту і пожнивних решток.

Посівна секція
Комплектація №3

2 3 4
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У посівній секції другої комплектації встановлений 
дводисковий сошник завдяки чому зменшується 
тяговий опір, полегшує розрізання пожнивних 
рештків і покращує проникнення сошника в ґрунт, 
дозволяючи працювати по вологих ґрунтах без 
налипання ґрунту на сошник.

В обох комплектаціях за насіннєвим сошником розташований лівий і правий загортач який служить для 
закриття борозни. Активне положення загортачів автоматично підтримується пружинами.

V-подібні прикатуючі колеса здійснюють придавлення насіння до посівного ложа, що сприяє більше 
ранньому і рівномірному їх проростанню.

У посівній секції першої комплектації встановлений 
полозовидний сошник завдяки чому вдалося 
добитися низького розташування висівного апарату 
і забезпечити мінімальну відстань від точки 
скидання насіння до посівного ложа що гарантує 
точність розкладки насіння в рядку.

Посівна секція
Комплектація №1

Посівна секція
Комплектація №2

Центром управління сівалки є система контролю 
висіву MONADA

Контроль проходження насіння по висіваючих патрубках;
Сповіщення при зменшенні інтенсивності висіву для 
потокового висіву;
Сповіщення при забиванні або відсутності висіву в 
патрубку з вказівкою його номера;
Підрахунок кількості насіння, "двійників", пропусків для 
сівалок точного висіву;
Контроль рівня насіння і добрив у бункерах;
Одночасне відображення усіх насінняпроводів в реальному 
часі.

Основні функції системи:



СІВАЛКИ ПРОСАПНІ
ТОЧНОГО ВИСІВУ
СЕРІЇ HERMES
Традиційна технологія обробітку ґрунту



Сівалка оздоблена гідрофікованою маркерною системою з диском більшого діаметру, який має 
можливість змінювати кут атаки для отримання добре видимого сліду. На кожному маркері встановлено 
окремий гідроциліндр. Завдяки цьому спрощений процес управління маркерною системою. 

Додатково сівалка може бути укомплектована системою контролю висіву, яка контролює проліт насіння в 
кожному сошнику, їх швидкість руху і передає цю інформацію на монітор в кабіні трактора, що забезпечує 
облік засіяної площі і оповіщає при виникненні нештатних ситуацій.

Шукаєте недороге і надійне 
рішення для посіву просапних 
культур?

Просапні сівалки HERMES з робочими 
посівними секціями на 6, 8 або 12 
рядків чудово підходять для точного 
висіву каліброваного насіння кукурудзи, 
соняшнику, рицини, сорго, сої та насіння 
кормових бобів, квасолі, люпину з 
одночасним внесенням мінеральних 
добрив і прикочуванням ґрунту в 
засіяних рядках.

Конструкція і характеристики цієї 
моделі успішно зарекомендувала себе 
серед українських аграріїв як надійний і 
ефективний агрегат з мінімальними 
витратами.

Сівалка забезпечує внесення насіння в 
ґрунт з дотриманням заданої кінцевої 
густоти. Конструктивність висівного 
апарату дозволяє досягти точного 
висіву насіння від 2-х до 57-ми насінин 
на один погонний метр.

За рахунок розташування осі 
опорно-приводних коліс на одній лінії з 
насіннєвими сошниками досягається 
синхронне копіювання рельєфу поля як 
рамою, так і посівною секцією.

Назва параметру Од. 
вим. 

Значення параметру 
Модель Hermes 6 Hermes 8 Hermes 12 
Тип агрегату  Навісна 
Продуктивність га/год 2,26-3,78 2-5,04 2-5,04 
Ширина захвату м 4,2 5,6 5,6 
Кількість рядків шт 6 8 12 
Ширина міжрядь см 70 45, 60, 70, 90 
Норми висіву для добрив кг/га 50-250 
Норми висіву для насіння шт/п.м 2-57 
Глибина внесення насіння і добрив мм 40-120 
Робоча швидкість км/год 3,6-9 
Ємність бункера для насіння л 150 200 300 
Ємність бункера для добрив л 192 192 288 
Габаритні розміри сівалки мм 1700х4900х1600 1700х6250х1430 1700х6250х1430 
Маса кг 1075 1280 1540 
Клас агрегатування, не менше к.с. 65 80 

 



Посівну секцію оснастили 2-х 
контурним приводом. 

Надійний захист приводу 
забезпечує роботу на полях, 
засмічених рослинними 
рештками. 

Туковисівна  система  через  
тукові  сошники забезпечує 
можливість внесення 
мінеральних добрив в стороні 
від рядка з необхідною 
величиною зміщення, виключає 
шкідливу дію туків на насіння.

Для створення стабільного 
розрядження в пневмосистемі, 
сівалка оснащена вентилятором, 
який працює безпосередньо від 
валу відбору потужності трактора, 
через карданний вал зі швидкістю 
540 оборотів в хвилину. Сам 
вентилятор обладнаний обгінної 
муфтою, яка оберігає ремінну 
передачу від підвищеного зносу. 

Напівавтоматична зчіпка 
забезпечує швидке і безпечне 
з'єднання сівалки з трактором.

Посівна секція комплектується 
полозовидним сошником для 
висіву насіння кукурудзи і 
соняшнику, а також двома 
видами висіваючих дисків під ці 
культури.

Висівний апарат розташований 
максимально близько до землі, 
тому між точкою скидання 
насіння і посівним ложем - 
мінімальна відстань. Це гарантує 
точність розкладки насіння в 
рядку.
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Широке прикатуюче колесо з 
протектором забезпечує 
ущільнення ґрунту і рівномірність 
посіву на задану глибину. Це 
універсальна комплектація по 
традиційній обробці ґрунту

V-подібні прикатуючі колеса 
забезпечують більше тиску на 
край борозни і робить процес її 
закриття простішим, ніж при 
використанні широкого колеса. 
Така опція буде дуже корисною, 
перш за все, при роботі на 
важкому або вологому ґрунті.

На замовлення сівалки 
комплектуються транспортним 
пристроєм, що дозволяє 
переміщати її по дорогах 
загального призначення без 
застосування додаткових 
транспортних засобів. 

Посилена рама сівалки виконує 
ще і роль ресивера, що 
забезпечує однакове 
розрідження в усіх висіваючих 
апаратах і усуває пульсацію 
повітряного потоку.

Під добрива використовуються 
пластикові бункери, що 
виключає процес деформації від 
хімічної дії добрив. Для 
видалення залишків добрив у 
бункері передбачений 
розвантажувальний люк.

Висівний апарат 
виготовлений повністю 
з алюмінієвого корпусу 
який не піддається 
деформації. Незважаючи на просту 
конструкцію висівного апарату, сівалка забезпечує високу 
якість внесення насіння в ґрунт з дотриманням заданої 
кінцевої густини.

Наявність оглядового вікна дозволяє в процесі 
налаштування виконувати візуальний контроль якості 
роботи висівного апарату. Для швидкого видалення 
насіння з камери висівного апарату передбачений 
розвантажувальний люк.

Кількість насіння, яка потрапляє з бункера у висівну 
камеру, регулюється заслінкою. Гребінчастий скидач 
зайвого насіння забезпечує точний однозерновий  висів.
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СІВАЛКИ ПРОСАПНІ
ТОЧНОГО ВИСІВУ 
СЕРІЇ SPACE
Традиційна , Mini-Till і No-Till технологія обробітку ґрунту



Переваги вакуумних висівних систем vSet :

Високої якості висіву вдалося добитися з висівними апаратами vSet від компанії  
"Precision Planting" (США) з вакуумною системою дозування насіння. 

Вакуум у висівних апаратах створюється за рахунок встановленого на причіпному пристрої 
вентилятора, який працює від ВВП трактора через карданний вал зі швидкістю 540 обертів 
за хвилину.

Для регулювання розрідження повітряного потоку на вентиляторі є заслінка. Вентилятор 
обладнаний обгінною муфтою, яка оберігає ремінну передачу від підвищеного зносу під час 
вимикання ВВП трактора. 

Рама сівалки виконує роль ресивера з індивідуальним діагональним виходом на секції, що 
забезпечує однакове розрідження у всіх висівних апаратах і усуває пульсацію повітряного 
потоку. 

Сівалки просапні SPACE з вакуумними висівними апаратами точного висіву vSet від компанії Precision 
Planting (США) які дозволяють підвищити точність висіву усіх культур, особливо соняшнику, з 
мінімальною кількістю двійників і пропусків при рівній відстані між рослинами в рядку з одночасним 
внесенням сухих гранульованих мінеральних добрив і прикочуванням ґрунту в засіяних рядках за 
технологією прямого посіву (No-Till) без попередніх операцій по підготовці ґрунту.

Причіпне виконання сівалки 
не вимагає використання 
тракторів великої 
потужності і забезпечені 
транспортними пристроями, 
що дозволяють перевозити 
сівалку по дорогах 
загального призначення.

ДВІЙНИКИ, ПРОПУСКИ, ПОГАНА 
РОЗКЛАДКА УСЕ ЦЕ У МИНУЛОМУ

1

2

3

4

Дозволяє забезпечити кращу сингуляцію при 
посіві (зменшення пропусків / двійників);
Дозволяє висівати широке розмаїття насіння 
різних розмірів і форм;
Посів різних видів насіння відбувається за 
допомогою простої заміни диска;
Дозволяє працювати в більш широкому діапазоні 
швидкостей.

1

2

3
4



Висівний диск, виготовлений з полікарбонатного сплаву, що забезпечує високу стійкість до зносу. Диски 
діляться на однорядні і дворядні, залежно від висіваної культури. 

Базова комплектація сівалки комплектується дисками для висіву кукурудзи. Окрім дисків, що входять в 
основну комплектацію, можна окремо придбати висівні диски апарату vSet в арсеналі якого 20 різновидів 
практично під будь-яку культуру.

Сівалка оздоблена гідрофікованою маркерною системою з диском більшого діаметру, який має можливість 
змінювати кут атаки для отримання добре видимого сліду. На кожному маркері встановлено окремий 
гідроциліндр. Завдяки цьому спрощений процес управління маркерною системою. 

Центром управління сівалки є система контролю 
висіву MONADA

Контроль проходження насіння по висіваючих патрубках;
Сповіщення при зменшенні інтенсивності висіву для 
потокового висіву;
Сповіщення при забиванні або відсутності висіву в 
патрубку з вказівкою його номера;
Підрахунок кількості насіння, "двійників", пропусків для 
сівалок точного висіву;
Контроль рівня насіння і добрив у бункерах;
Одночасне відображення усіх насінняпроводів 
в реальному часі.

Основні функції системи:

Назва параметру Од. вим. Значення параметру 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год 2-5,04 
Ширина захвату м 5,6 
Кількість рядків шт 8 
Ширина міжрядь см 70 
Норми висіву для добрив кг/га 50-250 
Норми висіву для насіння шт/п.м 2-43 
Глибина внесення насіння і добрив мм 40-120 
Робоча швидкість км/год 3,6-9 
Ємність бункера для насіння л 446 
Ємність бункера для добрив л 900 
Тиск на посівну секцію кг 150-170 
Габаритні розміри сівалки мм 3700х6100х1430 
Маса кг 3100 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 

 



Пластиковий зерновий бункер 
виробництва Precision Planting. 
Загальний об'єм бункера 
складає 68 літрів.

2

1

3 4

2 ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР 

Дводисковий насіннєвий сошник 
діаметром 15 дюймів і 
завтовшки 4 мм дозволяє 
робити посів на полях з великою 
кількістю рослинних залишків. 

4 НАСІННЄВИЙ СОШНИК

Для роботи по технологіях 
(No-Till, Mini-Till) сівалка 
комплектується хвилястими 
турбо-дисками з бористої сталі 
виробництво Bellota, які 
готують ґрунт і очищають ложе 
для насіння від пожнивних 
решток.

5 ПРОРІЗНИЙ ДИСК

Система підняття сівалки 
забезпечує підйом рами і 
посівних секцій на 60 
сантиметрів над поверхнею. 

Широка гума рівномірно 
розподіляє навантаження 
сівалки, не дозволяє сівалці 
просідати і грузнути, що робить 
сівалку маневреною і створює 
передумови для роботи у 
будь-яких польових умовах.

6 СИСТЕМА ПІДНЯТТЯ 
СІВАЛКИ 

Дисковий туковий сошник має диски зі зміщенням виробництва 
Bellota, що зменшує тяговий опір, виключає забивання сошників 
каміннями і пожнивними рештками, полегшує розрізання пожнивних 
решток і покращує проникнення сошника в ґрунт, дозволяючи 
працювати по вологих ґрунтах без налипання ґрунту на сошник.

7 ТУКОВИЙ СОШНИК

Трьохспицеві колеса контролю 
глибини запобігають забиванню 
і накопиченню землі між 
колесами і дисковим 
сошником.

1 КОЛЕСА - КОПІРИ 

Накочення посівів 
здійснюється V-подібними 
прикочуючими колесами з 
регульованим зусиллям 
прикочування.

3 ПРИКОЧУЮЧИ
КОЛЕСА 



5

6

7



ПЕРЕДПОСІВНІ 
КОМПАКТОРИ
СЕРІЇ TELLUS
Передпосівний обробіток ґрунту 



Гідравлічна рама що складається дозволяє швидко 
перевести компактор з робочого положення в 

транспортне. Ширина в транспортному положенні 
становить 2.8 метра що дозволяє транспортувати 

компактор між полями і по дорогах загального 
користування.

ІДЕАЛЬНА ПІДГОТОВКА ПОСІВНОГО 
ЛОЖЕ ЗА ОДИН ПРОХІД 
Передпосівні компактори серії TELLUS призначені для передпосівної підготовки поля після оранки. За один 
прохід ґрунт ідеально оброблений для посіву без необхідності подальшої обробки.

Три ряди стойок зі стрілчастими лапами забезпечують суцільний обробіток ґрунту і створюють горизонт 
посіву рівномірної глибини. Незалежна підвіска робочих секцій, закріплена до рами компактора, гарантує 
точне ведення і тим самим рівномірну глибину обробки.

Назва параметру 
Од. вим. 

Значення параметру 
Модель Tellus 3 Pro 400 Tellus 3 Pro 600 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год 4,8 7,2 
Ширина захвату м 4,0 6,0 
Глибина обробітку  мм 0-120 
Кількість рядів лап шт 3 
Робоча швидкість км/год 12 
Транспортна швидкість км/год 20 
Ширина лапи мм 310 
Кількість лап шт 15 21 
Кількість катків шт 4 
Кількість вирівнювачів (волокуш) шт 4 

Габаритні розміри робочому положенні    мм 
4000 
6000 
1150 

6000 
6300 
1150 

Маса кг 2275 2950 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 110 

 



Робочі секції в 3 ряди лап.

Передній каток для 
первинного роздрібнення 
грудок.

Пластина передньої волокуші 
для попереднього 
вирівнювання поверхні.

Незалежна підвіска робочих 
секцій, закріплена до рами 
компактора.

Пластина задньої волокуші 
ідеально вирівнює поверхню.

Задній каток для дрібного 
обробітку ґрунту.

1
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3
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КУЛЬТИВАТОРИ 
СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ 
ҐРУНТУ СЕРІЇ TERRA
Передпосівний обробіток ґрунту



Причіпні культиватори суцільного обробітку серії TERRA 5 PRO, відрізняються високим ступенем 
універсальністю і надійністю в експлуатації. У даній серії представлено чотири моделі культиваторів, які 
відрізняються між собою шириною захвату: 6,2; 8,4; 10 та 12 метрів. 

Раціональне співвідношення геометричних параметрів рами і сниці, трьохсекційне виконання посиленої 
рамної конструкції і п'ятирядне розташування робочих органів забезпечують стабільну глибину обробітку 
ґрунту і якісне вирівнювання поверхні поля. Великі відстані між робочими органами покращують 
проходження пожнивних решток і практично не забивають культиватор.

КУЛЬТИВАТОРИ П'ЯТИРЯДНІ
СЕРІЯ TERRA 5 PRO 



Фінішний обробіток забезпечує трьохрядні пружинно-зубові борони з 
можливістю регулювання кута нахилу, за пружинним зубом 
розташовані прикатуючі катки. 

Регулювання глибини ходу 
культиватора забезпечується 
4-ма гвинтовими талрепами, що 
змінюють кут нахилу 
гідрофіцірованних опорних коліс.

Гідравлічна рама що 
складається дозволяє швидко 
перевести культиватор з 
робочого положення в 
транспортне, що дозволяє 
транспортувати культиватор між 
полями і по дорогах загального 
користування.



На рамі культиватора 
встановлені двоспіральні 
пружинні стойки виробництва 
BELLOTA. Стойка виготовлена зі 
спеціальної високопружної сталі 
яка без проблем відновлює 
первинну форму при будь-яких 
навантаженнях. Товщина 
пружинної стойки становить 
25x25 мм.

Лапи шириною 250 мм 
виготовлені з бористої сталі 
компанією BELLOTA, мають 
комплексну термічну 
обробку що запобігає 
деформації та поломці.

Назва параметру 
Од. 
вим. 

Значення параметру 

Модель 
Terra 5 
Pro 620 

Terra 5  
Pro 840 

Terra 5  
Pro 990 

Terra 5  
Pro 1180 

Тип агрегату  Причіпний  
Продуктивність га/год 4,8-7,2 6,8-10,2 8-12 9,3-14 
Ширина захвату м 6,2 8,4 9,9 11,8 
Глибина обробітку  мм 0-120 
Кількість рядів лап шт 5 
Робоча швидкість км/год 12 
Транспортна швидкість км/год 20 
Ширина лапи мм 250 
Кількість лап шт 31 41 49 57 
Кількість пружинних борон шт 48 69 81 90 
Кількість катків шт 4 6  

Габаритні розміри культиватора в 
робочому положенні мм 

8750 
6200 
1200 

8750 
8400 
1200 

8750 
9900 
1200 

8750 
11800 
1200 

Габаритні розміри культиватора в 
транспортному положенні мм 

8750 
4160 
2580 

8750 
4850 
3200 

8750 
4850 
3800 

8750 
4850 
4200 

Маса кг 2900 3800 4200 4700 
Клас агрегатування, не менше к.с. 150 200 240 260 

 



Трьохрядна серія культиваторів з планково-зубовим вирівнювачем і катком, призначена для підготовки 
ґрунту під посів сільськогосподарських культур і догляду за парами на полях, засміченими рослинними і 
пожнивними рештками.

Посилена пружинна стойка 25х25 мм із спеціальної високопружної сталі яка без проблем відновлює 
первинну форму при будь-яких навантаженнях, встановлена в 3 ряди, у поєднанні із стрілчастою лапою 
шириною 310 міліметрів, гарантує оптимальне і дуже якісне дрібне розпушування на глибині до 12 см

Вертикальний підйом культиватора в транспортне положення відбувається за допомогою двох 
гідроциліндрів і забезпечує, швидкий перехід з транспортного положення в робоче і навпаки.

КУЛЬТИВАТОРИ ТРЬОХРЯДНІ
СЕРІЇ TERRA 3 PRO 

Назва параметру 
Од. 
вим. 

Значення параметру 

Модель Terra 3 
Pro 400 

Terra 3  
Pro 520 

Terra 3  
Pro 840 

Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год 4,8 6,0 10 
Ширина захвату м 4,0 5,2 8,4 
Глибина обробітку  мм 0-120 
Кількість рядів лап шт 3 
Робоча швидкість км/год 12 
Транспортна швидкість км/год 20 
Ширина лапи мм 310 
Кількість лап шт 15 19 31 
Кількість катків шт 2 4 

Габаритні розміри культиватора в 
робочому положенні мм 

4050 
4450 
1200 

5200 
4450 
1200 

8400 
4450 
1200 

Маса кг 1560 1800 2800 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 90 140 

 



КУЛЬТИВАТОРИ 
МІЖРЯДНІ 
СЕРІЇ HARVEST 
Культиватори призначені для міжрядного обробітку
та підживлення посівів просапних культур.



Культиватор міжрядний використовується при догляді за просапними культурами і виконує міжрядний 
обробіток посівів соняшнику, кукурудзи та деяких інших видів високостебельних просапних культур, при 
міжряддях 70 см з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив. 

Обертання від опорно-приводних коліс передається на вал туковисівного апарату. Норма висіву добрив 
встановлюється за допомогою механізмів передач. Універсальна конструкція колісного приводу дозволяє 
легко перевести культиватор з робочого положення в транспортне.

У модернізованій підвісці паралелограмної 
секції робочих органів збільшена 
жорсткість, що виключає ушкодження 
посівів і забезпечує копіювання рельєфу 
ґрунту.

Паралелограмна підвіска 

Назва параметру 
Од. 
вим. 

Значення параметру 

Модель Harvest 420 Harvest 560 Harvest 560 
PRO 

Тип агрегату  Навісний 
Продуктивність га/год 4,2 5,6 
Ширина захвату м 2,8 5,6 
Глибина обробітку  мм 60-160 
Кількість рядів шт 6 8 
Ширина міжряддя мм 70 
Робоча швидкість км/год 10 
Транспортна швидкість км/год 20 
Норми висіву для добрив кг/га 25-250 
Ємність бункера для добрив л 288 384 800 

Габаритні розміри культиватора в 
робочому положенні мм 

4875 
2100 
1700 

6500 
2100 
1700 

Маса кг 660 1095 1700 
Клас агрегатування, не менше к.с. 65 80 

 



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



ВОЛОГОЗБЕРІГАЮЧІ 
ТЕХНОЛОГІЇ
Harvest Strip - Till - це відповідь компанії HARVEST на інноваційний обробіток ґрунту за технологією 
Strip-Till, при якій обробляється не уся поверхня поля, а обробіток проводиться смугами тільки в зоні 
розміщення майбутнього насіння з одночасним внесенням мінеральних добрив.

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 

 



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

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.



Прикочуючий каток

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

1 тип. V-подібний пальцевий каток;
2 тип. Каток з ланцюга;
3 тип. Планчатий каток;
4 тип. Трубчастий каток.

Бічні закриваючі диски

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



Варіатор забезпечує точне і 
швидке регулювання норм 
висіву гранульованих 
мінеральних добрив, діапазон 
висіву добрив дозволяє плавно 
виставити норму висіву 
від 25 до 250 кг/га.

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ STRIP-TILL:

Технологія Strip - till покращує поглинання води і її утримання;

Ґрунт краще захищений від ерозії - уповільнення деградації ґрунту і його висушування;

Глибоко розпушене насіннєве ложе забезпечує високу схожість і глибоке проникнення кореневої 
системи рослини;

За один прохід, мінеральне добриво може бути розміщене саме там, де воно потрібне рослині;

Поле залишається прохідним в складних погодних умовах. Це означає, що посів може бути 
здійснений раніше.

Паралелограмна конструкція 
секції агрегату може бути 
укомплектована догрузочним 
механізмом, який призначений 
для захисту робочих органів від 
попадання каміння та сторонніх 
предметів.

Точне регулювання робочих 
органів агрегату здійснюється 
шляхом перестановки осі по 
отворах в кронштейнах



ДИСКОВІ БОРОНИ
СЕРІЇ HARVEST
Передпосівний обробіток ґрунту



Борони дискові виробництва HARVEST, призначені для передпосівного обробітку ґрунту під посів 
зернових, технічних і кормових культур, головним достоїнством дискової борони є те, що вона без проблем 
подрібнює пожнивні рештки і перетворює їх на додаткове органічне добриво, рівномірно розподіляючи 
його по усьому ґрунту.

Диски виконані з бористої сталі компанією Bellota, вони мають 
комплексне загартування, що підвищує механічну 
зносостійкість, точне і однорідне подвійне заточування країв, 
що оптимізує проникнення в ґрунт.

Рама борони виготовлена з товстостінної труби 
що забезпечує жорсткість і міцність її конструкції, 
завдяки чому розриви рами виключені.

Назва параметру 
Од. 
вим. 

Значення параметру 

Модель Harvest 240 Harvest 320 Harvest 400 
Harvest 

600 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/ч 2,8 3,8 4,8 7,2 
Ширина захвату м 2,4 3,2 4,0 6,0 
Глибина обробітку мм 100-150 
Кількість рядів шт 2 
Робоча швидкість км/год 12 
Транспортна швидкість км/год 20 
Кут атаки дисків град 0…30 
Кількість ріжучих вузлів шт 18 24 30 46 
Кількість катків шт 1 2 
Відстань між рядами дисків мм 950 
Діаметр робочих органів мм 560 
Відстань між лезами дисків мм 250 
Маса кг 1100 1650 2150 3300 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 90 150 200 

 



Конструкція агрегату забезпечує 
плавне регулювання глибини 
обробки ґрунту, який 
здійснюється шляхом 
перестановки осі по отворах в 
кронштейнах.

Гідравлічна рама що складається 
дозволяє швидко перевести 
дискову борону з робочого 
положення в транспортне. 

Ширина в транспортному 
положенні становить 2.8 метра 
що дозволяє транспортувати 
дискову борону між полями і по 
дорогах загального 
користування.

Незалежне регулювання 
кожного ряду дисків в межах від 
0° до 30°, дозволяє оптимізувати 
обробку ґрунту відповідно до 
різної робочої глибини. 

Малий кут атаки забезпечує 
поверхневу обробку, а 
збільшення кута атаки - хороше 
заглиблення.

Диски борони мають діаметр 560 мм і 
встановлені в два ряди на індивідуальній стойці, 
що дозволяє бороні працювати на полях з 
великою кількістю рослинних решток і бур'янів, 
виключаючи намотування рослинних решток на 
вісь диска і забивання міждискового простору.



БОРОНИ РОТАЦІЙНІ
СЕРІЇ HARVEST
Суцільний і міжрядний обробіток ґрунту



ПІДВИЩУЙ ВРОЖАЙНІСТЬ 
ПРИ МАЛИХ ВИТРАТАХ
Ротаційна борона серії HARVEST призначена для суцільного і міжрядного обробітку будь-яких 
сільськогосподарських культур і всіх типів гуртів. Причому особливо ефективне застосування ротаційної 
борони в регіонах, де відчувається нестача вологи, для забезпечення вологозбереження, а також для 
розпушування на кам'янистих і дуже твердих ґрунтах. На ряду з цим борона застосовується для механічної 
боротьби з бур'яном, закладення в ґрунт пожнивних решток. 

Назва параметру 
Од. вим. 

Значення параметру 
Модель Harvest 580 Harvest 900 
Тип агрегату  Навісна 
Продуктивність га/год 7,2 10,2 
Ширина захвату м 5,8 9,0 
Кількість робочих секцій шт 28 42 
Глибина обробітку мм 30-60 
Робоча швидкість км/год 12-20 
Транспортна швидкість км/год 20 
Габаритні розміри в транспортному положенні мм 1900х7500х2150 4750х2200х2000 
Габаритні розміри в робочому положенні мм 6500х1360х1750 9000х1360х2000 
Маса кг 1500 2600 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 120 

 



КАТКИ ПОДРІБНЮВАЧІ
СЕРІЇ SHREDDER
Катки подрібнювачі пожнивних решток 



Подрібнювачі водоналивні гідрофіковані серії SHREDDER мають ряд 
конструктивних переваг в порівнянні з конкурентами, що істотно 
підвищують швидкість і якість його роботи. 

Каток призначений для подрібнення рослинних решток після соняшнику, 
кукурудзи, вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля.

Унікальна і продумана конструкція подрібнювача дозволяє з 
мінімальними трудовитратами перетворить пожнивні рештки, в 
однорідний, ретельно перемішаний з верхніми шарами ґрунту 
живильний шар. За осінь і зиму подрібнена зелена маса перегниє і тільки 
підвищить родючість ґрунту, що позитивно позначиться на майбутній 
врожайності.  

40%
Більше 

продуктивності

40%
Економія
пального

40%
Економія

часу

Каток подрібнювач
шириною захвату 
8,4 метра - це на... 

Назва параметру 
Од. вим. 

Значення параметру 
Модель Shredder 600 Shredder 840 
Тип агрегату  Причіпний 
Продуктивність га/год до 7,0 до 10 
Ширина захвату м 6,0 8,4 
Робоча швидкість км/год 12 
Кількість катків шт 3 
 Кількість ріжучих ножів шт 120 168 
Діаметр катка мм 460 
Габаритні розміри в робочому положенні мм 6200х4350х1450 8700х5500х1450 
Габаритні розміри в транспортному положенні мм 2400х4100х1900 2400х5300х2000 
Маса кг 1800 2145 
Клас агрегатування, не менше к.с. 80 

 



Гідрофіковані катки 
подрібнювача дозволяють 
швидко перевести агрегат з 
транспортного положення в 
робоче.

Ножі проходять термічну 
обробку і мають товщину 
10 мм.

Комплектація ножів може бути 
як в шаховому порядку так і в 
горизонтальному розміщенні.

Спеціальна підшипникова опора 
для важконавантажених вузлів 
має ряд безперечних переваг.

Посилена і унікальна 
конструкція рами причіпного 
подрібнювача.

УНІКАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
ПОДРІБНЮВАЧА  
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НЕМАЄ ВІЛЬНИХ КОШТІВ?
Є РІШЕННЯ!
Компанія HARVEST уклала з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" договір, згідно з яким ПРИВАТБАНК надає лізинг або 
кредит на придбання сільгосптехніки виробництва HARVEST

Вся техніка HARVEST 
пройшла атестацію і 
підлягає відшкодуванню 
державою- 25% вартості!

i

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%"
Отримайте кредит під 0, 3, 5, 7 або 9% річних на строк до 5 
років!  За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» держава 
компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим 
більше робочих місць ви створюєте, тим більшу компенсацію % 
за кредитом отримуєте.

Пропонуємо скористатися кредитною 
програмою «АгроКУБ».
Перші 6 місяців користування кредитом ви платите лише 
проценти. Наступні 6 місяців – суму боргу з процентами 
рівними частинами. Залиште заявку на kub.pb.ua зараз
та отримаєте до 1 000 000 грн строком на 1 рік без застави вже 
за декілька днів.

Переваги програми компенсації для агробізнесу
Аграрії можуть узяти участь у шести державних програмах 
підтримки агробізнесу. Отримайте компенсацію процентної 
ставки за кредитом – 1,5 облікової ставки
НБУ, але не більше ніж сума фактично сплачених відсотків 
(комісії) за вирахуванням 5% річних.



вул. Перша Виставкова 37,

м. Кропивницький, Україна 

Відділ продажів сільгосптехніки: 
+38 (067) 497-87-87

+38 (095) 497-87-87

+38 (063) 497-87-87

www.harvest.com.ua

www.harvest.ua

info@harvest.ua

офіційні медіа-канали 
/harvestUKR


