
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.
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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.

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

Посіяні культури 
розвиваються рівномірно. 
При посіві на розпушений 
ґрунтовий горизонт 
відбувається стимулювання 
швидкого розвитку 
кореневої системи культур і 
її проникнення на глибину. 



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

Віддільники рослинних 
решток 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.

Бічні закриваючі 
диски

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

Прикочуючий каток

Залежно від типу ґрунту 
і ступеня необхідного 

ущільнення ми 
пропонуємо чотири 

типи катків.
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Обирай 
свою 
комплектацію:



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.

Агрегат оснащений туковим 
бункером, туковисівними апаратами 

з полімерних матеріалів та 
механізмом передач "Варіатором" 
який забезпечує точне та швидке 

регулювання норм висіву 
мінеральних добрив. Діапазон висіву 

добрив дозволяє плавно виставити 
норму висіву від 25 до 250 кг/га.

Характеристики Harvest 
Strip-Till 4 

Harvest 
Strip-Till 6 

Harvest 
Strip-Till 8 

Тип агрегату mounted trailed 
Продуктивність, га/год 2,8 4,2 5,6 
Ширина захвату, м 2,8 4,2 5,6 
Глибина обробітку, мм до 280 
Кількість робочих секцій, 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 (dm3) 450 650 900 

Габаритні розміри, мм 
3150 
2000 
2000 

5200 
4000 
2000 

7600 
4000 
2000 

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

 



Заощаджуй ще більше пального. 
Завдяки агрегату Strip-Till та 
універсальної зчіпки для всіх видів 
навісних просапних сівалок. 

Комбінація цих двох агрегатів 
дозволить виконати всі операції за 
один прохід за технологією 
Strip-Till, що значно заощадить 
Ваші гроші та час.



Торговий Дім 
«HARVEST», ТОВ

вул. Перша Виставкова 37,
м. Кропивницький, Україна 

Відділ продажів: 
+38 (067) 497-87-87
+38 (095) 497-87-87

www.harvest.com.ua
www.harvest.ua
info@harvest.ua
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