
КАТАЛОГ ТЕХНІКИ



Компанія ALS WEST являється офіційним дилером техні-
ки New Holland у Тернопільській та Рівненській областях.

ALS WEST – далеко не новачок на ринку сільгосптехніки, 
адже компанія входить до складу потужної міжнародної 
компанії Alkhorayef Group, яка представлена в більш ніж 
40 країнах світу! 

Наша стратегія передбачає комплексний підхід до співп-
раці із сільгоспвиробниками. Ми на високому рівні за-
безпечуємо продаж техніки, поставку запасних частин та 
сервісне обслуговування.

Ми завжди готові допомогти у виборі оптимальних фі-
нансових рішень для конкретного господарства та нада-
ти кваліфіковані рекомендації стосовно придбання техні-
ки, введення в експлуатацію, подальшого використання 
й обслуговування.  

Компанія ALS WEST в свою команду відбирає тільки ви-
сококваліфікованих працівників, які мають комплексні знання в сільському господарстві. Адже продавець тех-
ніки має розуміти, з якою метою аграрій хоче придбати ту чи іншу одиницю, а працівник складу має знати не 
просто номер запчастини, а й для чого вона потрібна.

Усі філії ALS WEST – це повноцінні комплекси, що включають виставковий майданчик техніки, ремонтні потуж-
ності та об’ємний склад запчастин. Тож кожен наш клієнт зможе вирішити усі питання, які його цікавлять, звер-
нувшись до наших регіональних представництв.  
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Сучасні можливості, неперевершений комфорт:  
              п’ятизіркове виконання трактора TD5.110

Універсальний, простий та ефективний – лідер продажів в Україні серед імпортних тракторів в малому класі – стане в нагоді у будь-якому 
господарстві.

 � Номінальна потужність двигуна 110 к. с.
 � Трансмісія механічна 12x12 Synchro Shuttle
 � Гідравлічна система продуктивністю 51,7 л/хв.

 � Режими роботи ВВП: 540/1000 об/хв 
 � Управління положенням навіски Lift-O-Matic
 � Максимальна вантажопідйомність навіски 3 565 кг
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Проста класична конструкція трактора 
з мінімальною кількістю електронних 
систем, при цьому кращий набір функ-
цій трактора в сегменті. Працює в екс-
тремальних умовах сильної запиленості 
і високої температури повітря.

За допомогою системи управління на-
віскою Lift-O-Matic  можливо натискан-
ням лише однієї кнопки здійснювати 
підйом/опускання навісного пристрою в 
попередньо задані верхнє/нижнє поло-
ження при розвертанні.

Цілком герметична кабіна із двома зо-
внішніми та одним внутрішнім фільтра-
ми повітря дозволяє спокійно працю-
вати із причіпними оприскувачами, а 
кондиціонер підвищить продуктивність 
механізатора та захистить його від спе-
ки та пилу.

Компактні розміри та малий радіус роз-
вертання дозволяють вправно викону-
вати роботу всередині приміщень.

Вісім положень регулювання колії коліс 
дають змогу оптимально налаштувати 
трактор під необхідні операції та «стати 
у колію» 210 см для обробки міжряддя 
просапних культур.

МОДЕЛЬ TD5.110

Двигун FPT S8000 із турбонаддувом та 
проміжним охолодженням

Об’єм двигуна, см3 3 908
Кількість циліндрів / норма еко 
вихлопу 4 / Tier 3

Номінальна потужність, к. с. 110 при 2300 об./хв
Максимальний крутний мо-
мент, Нм 430 при 1400 об./хв

Трансмісія Посилена HD Synchro Shuttle™ 
12x12 (30 км/год)

Продуктивність основного 
гідронасосу, л/хв 51,7

Кількість задніх гідровиходів

3 (2 виходи двосторонньої дії, 
з автоскиданням + плаваюче 
положення, 1 вихід – двосто-
ронньої дії, з автоскиданням)

Максимальна вантажопідй-
омність задньої навіски, кг 3 565

Вантажопідйомність задньої 
навіски (610 мм за кінцями 
важелів), кг

2 700

Задня навіска Трьохточкова, категорії I-II

Тягово-зчіпний пристрій
Брус категорії "А" 33 мм + 

захист ВВП, поперечний ТЗП 
Кат. 2

ВВП
540/1000/синхронізація із 

коробкою передач, механічне 
вмикання

Об’єм паливного баку, л 110

Реверс Механічне перемикання на-
прямку руху

Зчеплення Металокерамічний диск

Передній міст HD 4WD механічне блокування 
диференціалу та гальм

Задній міст
Із механічним блокуванням 

диференціалу та механічним 
вмиканням 4WD

Кондиціонер так
Підготовка до радіо 2 динаміки + антена
Передні крила Широкі 400 мм
Баласти задніх коліс 200 кг (4х50 кг)
Передній баласт Пакет передніх баластів 10х40
Ящик із набором інструментів так
Паливний, сепаруючий воду 
фільтр так

Акумуляторна батарея 120 АН
Система запуску в холодному 
кліматі Передпусковий підігрів повітря

Повітряний фільтр двигуна Із циклоном та ежектором
Задні колеса 16.9 R38 6PR (420/85R38)
Передні колеса 13.6 R28 6PR (360/85R28)
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Найкращі у класі  
робочі характеристики та надійність 6050 DELTA

 � Номінальна потужність двигуна 127 к. с.
 � Трансмісія механічна 12x12 Synchro Shuttle
 � Гідравлічна система продуктивністю 63 л/хв.

 � Радіус розвороту 4,36 м 
 � Управління положенням навіски Lift-O-Matic
 � Максимальна вантажопідйомність навіски 5 997 кг
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МОДЕЛЬ 6050 DELTA

Двигун NEF із турбонаддувом та 
проміжним охолодженням

Об’єм двигуна, см3 6728

Кількість циліндрів / норма еко 
вихлопу 6 / Tier 3

Номінальна потужність, к. с. 127 при 2200 об./хв

Максимальний крутний мо-
мент, Нм 555 при 1250 об./хв

Трансмісія Посилена HD Synchro Shuttle™ 
12x12 (40 км/год)

Продуктивність основного 
гідронасосу, л/хв 63

Кількість задніх гідровиходів
3 (виходи двосторонньої дії, 

з автоскиданням + плаваюче 
положення)

Максимальна вантажопідй-
омність задньої навіски, кг 5 997

Задня навіска Триточкова, категорії I / II

Тягово-зчіпний пристрій Центральна тяга з причіпною 
вилкою

ВВП 540/1000/ механічне вмикання

Об’єм паливного баку, л 250

Реверс Механічне перемикання на-
прямку руху

Зчеплення Металокерамічний диск

Передній міст Механічне блокування дифе-
ренціал та гальм

Задній міст
Із механічним блокуванням 

диференціалу та механічним 
вмиканням 4WD

Кондиціонер так

Підготовка до радiо 2 динаміки + антена

Передні крила Широкі 420 мм

Освітлення 8 фар робочого освітлення 

Передній баласт
Пакет передніх баластів: крон-
штейн + противаги + причіпна 

вилка, 90 + 6х45 + 7 = 367 кг

Ящик із набором інструментів так

Паливний, сепаруючий воду 
фільтр так

Акумуляторна батарея 120 АН

Система запуску в холодному 
кліматі Передпусковий підігрів повітря

Повітряний фільтр двигуна Із циклоном та ежектором

Задні колеса 18.4R38

Передні колеса 14.9R28

Потужний 6-циліндровий двигун по 
праву вважається лідером в своєму 
касі тракторів. Високий крутний мо-
мент 555 Нм досягається вже при 1250 
обертів двигуна, що забезпечує високу 
стабільну роботу при різних умовах та 
режимах роботи.

За допомогою системи управління на-
віскою Lift-O-Matic  можливо натискан-
ням лише однієї кнопки здійснювати 
підйом/опускання навісного пристрою в 
попередньо задані верхнє/нижнє поло-
ження при розвертанні.

Цілком герметична кабіна із двома зо-
внішніми та одним внутрішнім фільтра-
ми повітря дозволяє спокійно працю-
вати із причіпними оприскувачами, а 
кондиціонер підвищить продуктивність 
механізатора та захистить його від спе-
ки й пилу.

Чудова маневреність з малим радіусом 
розвороту 4,36 м дозволяють вправно 
виконувати роботу в полі, витрачаючи 
мінімальну кількість часу для цього.

Широко відоме рішення компанії New 
Holland, система Terralock проста в 
налаштуванні та експлуатації. Вона 
автоматично управляє приводом пе-
реднього моста і здійснює блокування 
переднього та заднього диференціа-
лів. Поточні значення швидкості руху 
вперед та кута повороту визначають 
моменти увімкнення блокування дифе-
ренціала і, за необхідності – повного 
приводу для забезпечення мінімально 
можливого діаметра окружності поворо-
ту та зниження механічних напружень в 
силовій передачі.
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За межею можливого T7.315 
Володар престижних премій, кращий трактор 2016 р., який постійно підтверджує репутацію міцного та надійного трактора  
на теренах України.

 � Максимальна потужність двигуна 313 к. с.
 � Безступенева трансмісія Auto Command™
 � Гідравлічна система продуктивністю 220 л/хв.

 � Амортизація переднього моста Terraglide™
 � Максимальна вантажопідйомність навіски 11580 кг
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Трактори T7.315 унікальні за рахунок сво-
єї безступеневої трансмісії передач Auto 
Command™. Саме вона підлаштовується 
під двигун, даючи можливість перебувати 
йому в найоптимальніших для нього па-
раметрах навантаження і оборотів. Таким 
чином забезпечується стабільне необхід-
не тягове зусилля, при цьому зберігаєть-
ся ресурс двигуна, а також істотно еконо-
миться паливо.

У тракторі T7.315 в комплектації передба-
чений амортизований передній міст ма-
ятникового типу, який «гасить» як попе-
речні, так і подовжні коливання трактора. 
З практики пробуксовка в середньому на 
третину менша, ніж у інших тракторів.

Гідравлічна система із регульованим 
потоком (закритий центр) має продук-
тивність 220 л/хв та функцію зворотного 
зливу.

Завдяки системі Terralock™ трактор в 
залежності від швидкості, кута повороту 
коліс та від натискання на гальма в авто-
матичному режимі  під’єднає,  або навпа-
ки, від’єднає повний привід та заблокує 
або розблокує диференціали обох мостів. 
Така система значно полегшує керування 
трактором, зменшує пробуксовку й руйну-
вання поверхневого шару ґрунту.

Ергономічне, просторе і практичне робо-
че місце оператора – це неодмінна умова 
для збереження високої продуктивності 
праці під час довгих робочих днів. Най-
краща в галузі кабіна Horizon™ від New 
Holland повністю відповідає цим вимо-
гам. Де б ви не знаходились – на подвір’ї 
господарства, в полі чи на дорозі, вас 
завжди супроводжуватиме безперешкод-
на оглядовість, підтримуючи високу про-
дуктивність праці. Прозорий люк в даху 
для покращення оглядовості повністю 
відкривається, забезпечуючи доступ сві-
жого повітря в кабіну та створюючи від-
чуття додаткового простору.

Трактор Т7.315 оснащений повністю 
оновленим пакетом світлодіодних фар (до 
20 шт.), які відрізняються від стандарт-
них підвищеною яскравістю та меншим 
енергоспоживанням, а також широким 
променем білого світла, що перетворює 
ніч в день. Крім яскравих головних фар, 
що освітлюють дорогу перед машиною, 
забезпечуючи можливість безперервної 
роботи, можна встановлювати до 6 фар 
спереду та ззаду на дах кабіни.

МОДЕЛЬ T7.315
Двигун NEF FPT Industrial
Об’єм двигуна, л 6,75
Кількість циліндрів / норма еко 
вихлопу 6 / Tier 4

Номінальна потужність, к. с. 300
Максимальна потужність, к. с. 313
Максимальний крутний мо-
мент, Нм 1282 при 1400 об./хв

Трансмісія Безступенева трансмісія Auto 
Command™ 40 км/год

Продуктивність основного 
гідронасосу, л/хв 220, зворотний слив

Кількість задніх гідровиходів 4
Вантажопідйомність задньої 
навіски, кг 11058

Задня навіска Трьохточкова, категорії 4, авто-
матичні стабілізатори

Тягово-зчіпний пристрій Незалежний ТЗП з причіпною 
вилкою категорії  III

ВВП 540/540E/1000/1000E (хвосто-
вики 21 та 6 шліців)

Об’єм паливного баку, л 630
Об’єм баку Adblue, л 96

Передній міст Амортизований міст 
Terraglide™

Задній міст фланцевий
Кондиціонер так
Підготовка до радіо так
Монітор сенсорний Intelliview IV

Підлокітник

SIDEWINDER II, джойстик, 
керування обертами двигуна, 

поворотної полоси, положення 
навіски, перемикання передач

Передні крила Динамічні, 680 мм захисні 
щитки передніх коліс

Задні крила Стандартні крила + 180 мм 
розширювачі

Передній баласт Модульний баласт 2000 кг

Задній баласт Баласт  4 x 250 кг  + 2 x 91 кг = 
1180 кг

Паливний, сепаруючий воду 
фільтр так

Захист паливного баку так
Сидіння інструктора із реме-
нем безпеки так

Акумуляторна батарея 12 В, з електричним вимикан-
ням

Робоче освітлення 8 LED фар + дорожні фари на 
дугах кабіни

Система паралельного водіння підготовка під систему пара-
лельного водіння

Повітряний фільтр двигуна Із циклоном та ежектором
Задні колеса 710/75 R 42
Передні колеса 620/75 R 30
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Втілення стабільності  
та надійності T7060

Володар престижних премій за 9 років випуску, який постійно постійно підтверджує репутацію міцного й надійного трактора та який вийшов 
на рівень продажів в Україні в 200 одиниць за рік. 

 � Максимальна потужність двигуна 242 к. с.
 � Автоматична трансмісія POWER COMMAND 18х6
 � Гідравлічна система продуктивністю 120 л/хв.

 � Автоматичне керування диференціалом та повним приводом 
Terralock™

 � Максимальна вантажопідйомність навіски 7200 кг
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Сучасний економічний двигун NEF Tier 
III із внутрішньою рециркуляцією газів 
та із системою EPM, що здатна автома-
тично збільшувати потужність на 29 к. с. 
при пікових навантаженнях.

Краща в своєму класі трансмісія POWER 
COMMAND із 18 x 6 передачами ходу 
здатна повністю автоматично переми-
кати передачі при зміні умов роботи в 
полі або в транспортному режимі. Тип 
трансмісії – Full Powershift, тобто пере-
микання передач та діапазонів здійсню-
ється без розриву потужності, при цьому 
відсутня муфта зчеплення.

Система плавного перемикання 
IntelliShift™ автоматично підбирає 
оптимальну передачу з урахуванням 
поточної швидкості руху, навантажен-
ня на трансмісію та температури масла 
в її гідравлічному контурі. Таким чином 
вона забезпечує плавність ходу T7000 
і звільняє оператора від рутинних дій 
протягом довгої робочої зміни.

Гідравлічна система із регульованим 
потоком (закритий центр) має продук-
тивність 120 л/хв та функцію зворотного 
зливу.

Для забезпечення максимальної плав-
ності ходу передбачена додаткова комп-
лектація тракторів активною підвіскою 
переднього моста Terraglide™ II, осна-
щена акселерометром. Вона також під-
тримує функції «anti-dive» (запобігання 
«клюванню носом») та «anti-squat» (за-
побігання «присіданню»). Це дозволяє 
уникати надмірної амплітуди руху під-
віски під час підйому важкого навісного 
обладнання на триточковій навісці. На 
сьогоднішній день система Terraglide™ 
II є найбільш досконалою серед анало-
гів, представлених на ринку.

Завдяки системі Terralock™ трактор в 
залежності від швидкості, кута поворо-
ту коліс та від натискання на гальма в 
автоматичному режимі  під’єднає,  або 
навпаки, від’єднає повний привід та 
заблокує або розблокує диференціали 
обох мостів. Така система значно полег-
шує керування трактором, зменшує про-
буксовку та руйнування поверхневого 
шару ґрунту.

МОДЕЛЬ Т7060

Двигун NEF FPT Industrial

Об’єм двигуна, см3 6 728

Кількість циліндрів / норма еко 
вихлопу 6 / Tier 3

Номінальна потужність, к. с. 213

Максимальна потужність із 
системою EPM, к. с.) 242

Максимальний крутний мо-
мент, Нм 866 при 1400 об./хв

Трансмісія POWER COMMAND 18 х 6

Продуктивність основного 
гідронасосу, л/хв 120

Кількість задніх гідровиходів 3 (механічне керування)

Вантажопідйомність задньої 
навіски, кг 7934

Задня навіска Трьохточкова, категорії  II/III

Тягово-зчіпний пристрій Незалежний ТЗП з причіпною 
вилкою категорії  III

ВВП 540 / 1000 (хвостовики 21 та 6 
шліців)

Об’єм паливного баку, л 410

Передній міст 4 клас НD посилений

Задній міст Фланцевий

Кондиціонер так

Підлокітник
Стандартний, без джойстика, 

без радара сумісний з механіч-
ними гідровиходами

Передні крила Динамічні, 620 мм захисні 
щитки передніх коліс

Задні крила Широкі 2350 мм без накладок

Передній баласт Пакет передніх баластів 10х45 
+ кронштейн = 497 кг

Задній баласт Без заднього баласту

Паливний, сепаруючий воду 
фільтр так

Захист паливного баку так

Сидіння інструктора із реме-
нем безпеки так

Акумуляторна батарея 12 В, з електричним вимикан-
ням

Система паралельного водіння Без підготовки під систему 
паралельного водіння

Система запуску в холодному 
кліматі Передпусковий підігрів повітря

Повітряний фільтр двигуна Із циклоном та ежектором

Задні колеса 710/70R38

Передні колеса 600/65R28
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Зібрання  
сучасних інновацій Т8.410 і Т8.435

Серія Т8 має 9-річний досвід і вже пройшла друге видання, щоб стати найпопулярнішим трактором на теренах нашої країни. 

 � Максимальна потужність двигуна 409 к. с.
 � Автоматична трансмісія ULTRA COMMAND 18х4
 � Гідравлічна система продуктивністю 282 л/хв
 �  Максимальна вантажопідйомність навіски 10 200 кг

 �  Колісна база 3,55 м
 �  Автоматичне керування диференціалом та повним приводом 

Terralock™
 �  Функція програмування послідовності операцій HTS
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Один з найкращих, сучас-
ний економічний двигун 
FPT Cursor 9 має систе-
му ЕРМ, яка додає 69 к. 
с. потужності при пікових 
навантаженнях із ВОМ та 
гідравлікою.

Повністю автоматична 
трансмісія із перемикан-
ням передач та діапазонів 
під навантаженням, під 
наглядом системи керу-
вання IntelliShift зведе до 
мінімуму і практично усу-
не ривки та пробуксовки 
при виконанні технологіч-
них операцій.

GSM – система керування швидкістю, вирівнює оберти 
двигуна та трансмісії для підтримання фіксованої швид-
кості, оптимізації продуктивності та витрати палива.

Завдяки системі Terralock™ 
трактор в залежності від швид-
кості, кута повороту коліс та від 
натискання на гальма в авто-
матичному режимі  під’єднає,  
або, навпаки, від’єднає повний 
привід та заблокує або розбло-
кує диференціали обох мостів. 
Така система значно полегшує 
керування трактором, зменшує 
пробуксовку та руйнування по-
верхневого шару ґрунту.

МОДЕЛЬ T8.410 T8.435
Країна-виробник США
Двигун FPT Cursor 9
Об'єм двигуна, см3 8 700
Кількість циліндрів / норма еко 
вихлопу 6 / Tier 2

Номінальна потужність, к.с. 340 380
Максимальна потужність з 
системою ЕРМ, к.с. 409 435

Макс. крутний  момент із 
управлінням потужністю EPM 
при 1400 об/хв., Нм

1800 1850

Трансмісія

Full Powershift з 
перемиканням всіх  

передач без розриву  
потоку потужності 18 
x 4 Ultra Command™ 

(40 км/год)

Безступінчаста 
трансмісія Auto 

Command™ (40 км/
год з економ-режи-

мом)

Продуктивність гідросистеми, 
л/хв 282 

Кількість задніх гідровиходів 4 пари з електрогідравлічним керуванням, 
лінія зворотного зливу Power Beyond

Задня навіска Трьохточкова, категорії 4
Макс. вантажопідйомність на 
шарових наконечниках 10 200

Максимальна вантажопідй-
омність задньої навіски (610 мм 
за кінцями важелів), кг

7 420

Обороти двигуна при ВВП 
540/1000 об./хв 1 804

ВВП, об./хв 540/1000 (комплект хвостовиків 21/20/6 
шліців)

Радіус повороту, базовий пе-
редній міст, мм 4970

Монітор IntelliView ™ IV з конектором ISO
Передній міст Клас 5 MFD із блокуванням диференціалу
Задній міст діаметр 127 мм
Колісна база, мм 3550
Тяговий брус Посилений категорії IV

Кабіна
Deluxe із сидінням інструктора, передньою 

сонцезахисною шторкою, електричним 
підлокітником, радіоприймачем

Зовнішнє освітлення Стандартний пакет освітлення без проб-
лискового маячка

Задні крила Широкі, із кнопками управління ВВП та 
навіскою

Передні крила Широкі поворотні
Заводська підготовка для 
системи авто-водіння так

Баласти задніх коліс, кг 1364 
Передній баласт, кг 1600 
Паливний сепаруючий воду  
фільтр так

Повітряний фільтр двигуна
двоступеневої системи очищення повітря, 
що складається з первинного і вторинного 

фільтрів
Місткість паливного бака (ДП), 
л  765

Передні колеса 620/75R30
Задні колеса 710/75R42

Високу стійкість і ма-
невреність забезпе-
чує найдовша в кла-
сі колісна база, при 
цьому радіус повороту 
складає лише 5 м. 
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Відмінний дизайн,  
неперевершена продуктивність TC 5.90
Тисячі власників зернозбиральних комбайнів серії TC в усьому світі визнали, що ці машини суттєво перевершують їх сподівання. За своєю 
продуктивністю комбайни ТС ідеально підходять для невеликих фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств змішаного 
типу, що потребують не дуже дорогої, але надійної техніки. Сучасні двигуни NEF, розроблені спеціально для сільгосптехніки New Holland, 
відмінно поєднують у собі паливну економічність та стабільну потужність з низькою вартістю обслуговування та підвищеним експлуатацій-
ним ресурсом. Кожна деталь новітньої комфортабельної кабіни Harvest Suite™, що відразу ж приваблює своїм чудовим дизайном, ретельно 
продумана для максимальної зручності роботи оператора протягом довгих робочих днів. Її підвіска на сайлентблоках усуває тряску, а рівень 
шуму всередині не перевищує 74 дБ(А). Вражаючий зовнішній вигляд комбайнів серії ТС у поєднанні з великими панелями для зручного 
технічного обслуговування не залишає сумнівів утому, що ці машини зроблені професіоналами для професіоналів.
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ПРОСТА КОНСТРУКЦІЯ ТА НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ  
«ЦІНА/ЯКІСТЬ»

Проста та ефективна конструкція комбайнів New Holland TC 5.90 за-
безпечують відмінну якість обмолоту зерна на виході, не травмуючи 
при цьому солому. Дані машини спеціально створені для тих, кому 
потрібна проста й  надійна техніка, а співвідношення «ціна/якість» 
є основними критеріями при виборі. Комбайни TC 5.90 володіють 
відмінною продуктивністю при збиранні різних культур, вони надій-
ні і довговічні.

СИСТЕМА AUTOFLOATTM II: ЛЕГКА РОБОТА В ПОЛЯХ З 
УСКЛАДНЕНИМ РЕЛЬЄФОМ 

Система Autofloat™ II полегшить  роботу в полях з ускладненим 
рельєфом. Вона автоматично коригуватиме положення жниварки, 
запобігаючи її «закопуванню» в землю під час руху зі схилу та утри-
муючи встановлену висоту зрізу під час руху на схил. 

ТРИСТУПЕНЕВА КАСКАДНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА: 
ВИСОКА ЯКІСТЬ ОЧИЩЕННЯ НАВІТЬ ПРИ СИЛЬНОМУ 
ЗАВАНТАЖЕННІ  

Триступенева каскадна система очищення зерна включає в себе 
встановлене під нахилом 450-мілліметрове решето попереднього 
очищення, на якому зерно під дією потоку повітря від регульовано-
го вентилятора очищається від полови та січки соломи ще до того, 
як потрапить на верхнє та нижні решета. Це дозволяє знизити на-
вантаження на основні компоненти системи і забезпечити високу 
якість очищення навіть при сильному завантаженні комбайна.

СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДБАРАБАННЯ MULTI-
THRESHTM: ОПТИМАЛЬНА ЯКІСТЬ ОБМОЛОТУ, 
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБИРАНОЇ 
КУЛЬТУРИ 

Працюючи із системою регулювання підбарабання Multi-ThreshTM, 
Ви зможете швидко і точно переводити його в положення, необхід-
не для ефективного обмолоту конкретної культури за конкретних 
умов. Завдяки цьому Ви має можливість підтримувати оптимальну 
якість обмолоту протягом всього робочого дня, незважаючи на змі-
ну властивостей збираної культури, включаючи й вологість.
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ВЕЛИКИЙ ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР – ВИЩА АВТОНОМНІСТЬ 
РОБОТИ КОМБАЙНА

Великий зерновий бункер місткістю 6400 л неодмінно підвищить 
автономність роботи на комбайнах, при цьому повне вивантаження 
в причеп займає менше 2 хвилин, що підвищує продуктивність ро-
боти в полі та перевалку зерна.

ПРОСТОРА КАБІНА ОПЕРАТОРА

Простора кабіна оператора забезпечує чудовий огляд вивантажу-
вального шнека і може швидко наповнювати сучасні причепи з 
високими бортами. При номінальній потужності двигуна продуктив-
ність системи вивантаження складає 72 л/с, що дозволяє швидко 
спорожнити зерновий бункер і прискорити збирання врожаю.

МОНІТОР INFOVIEWTM IІ

Монітор InfoView™ II призначений як для полегшення налаштувань 
різних систем та функцій з кабіни комбайна, так і для відображення 
найважливіших параметрів машини. Його простий користувацький 
інтерфейс не перевантажений другорядними даними, які особливо 
не є потрібними для управління комбайном.
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КАБІНА HARVEST SUITE™: НОВІ СТАНДАРТИ РІВНЯ 
ЗРУЧНОСТІ РОБОТИ ОПЕРАТОРА

Завдяки новітній комфортабельній кабіні Harvest Suite™ машини TC 
5.90 відкривають ще небачені горизонти комфортних умов роботи 
оператора. Ця просторіша, краще оснащена кабіна має покраще-
ну звукоізоляцію і забезпечує найкращу в своєму класі оглядовість. 
Не менш важливим є також те, що тепер серед органів керування в 
кабіні є важіль управління основними функціями CommandGrip™, 
який є новинкою у цьому сегменті комбайнів. Встановлюваний на 
машинах TC 5.90 монітор InfoView™ II має простий користувацький 
інтерфейс і призначений як для легкого налаштування різних сис-
тем та функцій з кабіни комбайна, так і для контролю найважливі-
ших параметрів машини.

ПОДРІБНЮВАЧ DUAL-CHOPTM: ЯКІСНЕ ПОДРІБНЕННЯ 
СОЛОМИ ТА ЇЇ РОЗКИДАННЯ НА ВСЮ ШИРИНУ ЖНИВАРКИ

Надзвичайно якісне подрібнювання соломи з подрібнювачем Dual-
Chop™, який дуже дрібно нарізає солому завдяки додатковій гре-
бінці, що перешкоджає виходу довгої соломи з комбайна. Ширина 
розкидання подрібненого матеріалу налаштовується за допомогою 
регульованих дефлекторів, які забезпечують розкидання на всю 
ширину жниварки.

МОДЕЛЬ ТС 5.90
Зернові жниварки
Зернові жниварки, робоча ширина, м
• Varifeed™ з висувним різальним апаратом
• High-Capacity, робоча ширина

5,88 - 6,10

Жниварки для збирання кукурудзи
Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, 
к-сть рядків 6

Молотильний барабан
Ширина, мм 1300
Діаметр, мм 607
Діапазон частоти обертання, об./хв 406 - 1062
Площа підбарабання молотильного барабана, 
м2 0,79

Бітер
Площа гребінки (без ротор. сепаратора), м2 0,386
Частота обертання, об./хв 851
Соломотряс
Кількість клавіш 4
Загальна площа сепараці, м2 6,49
Система очищення зерна
Загальна площа решіт під обдувом, м2 4,30 
Каскадний решітний стан з решетом поперед-
нього очищення +

Вентилятор системи очищення зерна
Діапазон частоти обертання, об./хв 341 - 973
Електричний привід регулювання частоти 
обертання із кабіни +

Система домолоту
Повернення недомолоту на молотильний 
барабан +

Індикація об'єму недомолоту на моніторі +
Зерновий бункер
Місткість із відкритими верхніми кришками, л 6400
Швидкість вивантаження зерна, л/с 72
Двигун Nef
Екологічний стандарт обмеження викидів 
двигуна Tier 3

Робочий об’єм, л 6,8
Система вприску палива Common rail
Номінальна потужність двигуна при 2100 об./
хв, к.с. 240

Максимальна потужність двигуна при 2000 об./
хв, к.с. 243

Паливний бак 400
Трансмісія гідростатична
Коробка передач 3-ступінчата
Система обробки незернової частини врожаю
Вбудований подрібнювач Dual-Chop™ +
Блокування диференціала +
Максимальна швидкість руху, км/год 30
Номінальний рівень шуму в кабіні 73
Базова модель без жниварки та подрібнювача 
соломи, кг 10750
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Найпродуктивніший клавішний комбайн галузі.  
П’ять років поспіль лідер продажів в своєму класі! CX 6.90 

 � Максимальна потужність двигуна 333 к.с.
 � Кількість клавіш 6
 � Бункер 9 300 л
 � Швидкість вивантаження бункера 2 хвилини
 � Універсальні жниварки VarifeedTM

 � Діаметр молотильного барабану 606 мм
 � Секційне підбарабання
 � Трьохкаскадний решітний стан Triple-Clean™
 � Площа очищення під обдувом 5,21 м2

 � Система керування обдувом Opti-FanTM

Сучасний дизайн комбайнів New Holland повністю відображає їх внутрішню сутність – кожна лінія нагадує про те, що ці машини відзнача-
ються винятковою пропускною здатністю та високими експлуатаційними характеристиками. Зернозбиральні комбайни New Holland CX 6.90 
відзначаються неймовірно високою пропускною здатністю. Надсучасні системи обмолоту та очищення, що використовуються на цих ма-
шинах, дозволяють збирати врожай на максимальній робочій швидкості, незмінно забезпечуючи неперевершено високу продуктивність 
роботи. Загальна пропускна здатність системи очищення помітно виросла завдяки інноваційній трьохкаскадній технології Triple-Clean™, 
яка підвищила продуктивність роботи решітного стану на 15%.
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ЛЕГКА АДАПТАЦІЯ ДО ЗБОРУ ШИРОКОГО СПЕКТРУ 
КУЛЬТРУР

Надзвичайно висока пропускна здатність із 4-барабанною сис-
темою обмолоту. Даний комбайн легко адаптується для збирання 
широкого спектру культур за будь-яких умов роботи, при цьому не 
травмуючи ні зерна, ні соломи.

СИСТЕМА OPTI-FAN™: ТОЧНА РОБОТА З УРАХУВАННЯМ 
ПОЗДОВЖНЬОГО НАХИЛУ КОМБАЙНА

Удостоєна численних нагород, проста, але ефективна система Opti-
Fan™ коригує швидкість проходження зернової маси по решітному 
стану шляхом автоматичного регулювання частоти обертання вен-
тилятора вітрорешітної очистки в залежності від напрямку та ступе-
ня поздовжнього нахилу комбайна.

МОДУЛЬНЕ ПІДБАРАБАННЯ В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ: 
ЛЕГКО НАЛАШТУВАТИ, ШВИДКО ЗАМІНИТИ

Переобладнання комбайна під іншу культуру складає не більше го-
дини! При переході з однієї культури на іншу не потрібно знімати по-
хилу камеру – треба просто змінити необхідні секції підбарабання.

ТРИКАСКАДНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ TRIPLE-CLEAN™

На 15% краща пропускна здатність комбайна із 3-каскадною сис-
темою очищення Triple-Clean™. Це просте, але ефективне рішення 
інтенсифікує процес очищення за рахунок додаткового каскаду у 
центрі скатної дошки, де додатковий потік повітря видаляє з маси 
невіяного зерна значні обсяги полови і посіченої соломи до того, як 
матеріал потрапить на основні решета. 

СИСТЕМА OPTI-THRESHTM ДЛЯ ПОКАРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 
СОЛОМИ НА ВИХОДІ З КОМБАЙНА

Ще простіша робота із системою Opti-Thresh™, яка  надає можли-
вість регулювання заднього сегменту підбарабання для збільшення 
чи зменшення зазору відносно молотильного барабана у залежності 
від стиглості зерна та врожайності збираної культури. Збільшення 
зазору між задньою частиною підбарабання та барабаном зменшує 
агресивність механічної обробки для покращення якості соломи на 
виході з комбайна. 
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ВЕЛИКИЙ ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР ТА ВИСОКА ШВИДКІСТЬ 
ВИВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА: СУТТЄВЕ ПІДВИЩЕННЯ 
АВТОНОМНОСТІ РОБОТИ КОМБАЙНА 

Великий зерновий бункер та висока швидкість вивантаження зерна 
дозволяє використовувати робочий час максимально ефективно та 
суттєво підвищує автономність роботи комбайна. Вивантажуваль-
ний шнек відрізняється великою довжиною труби і розташуванням 
у верхній частині зернового бункера, завдяки чому вивантаження 
зерна можливе без жодних проблем навіть в причіп з високими бор-
тами. Безперешкодний огляд вивантажувального шнека дозволяє 
вивантажувати зерно, не знижуючи швидкості збирання врожаю.

РІЗАЛЬНИЙ АПАРАТ DUAL-CHOPTM ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ 
РІВНОМІРНОСТІ РОЗКИДАННЯ СОЛОМИ

Висока швидкість роботи різального  апарата Dual-Chop™  із зруч-
ним дистанційним регулюванням дефлекторів подрібнювача соло-
ми у поєднанні з вдосконаленою камерою валкоутворювача забез-
печують максимальну продуктивність і рівномірність розкидання на 
всю ширину жниварки.
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МОДЕЛЬ CX6.90
Зернові жниварки
Зернові жниварки, робоча ширина, м
•  Varifeed™ з висувним різальним апаратом
•  Superflex™ з гнучким різальним апаратом 
•  High-Capacity, звичайна зернова

5,18 - 7,32

Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, 
к-сть рядків 6-8

Молотильний барабан
Ширина, мм 1560
Діаметр, мм 607
Модульне підбарабання із швидкозмінними 
секціями +

Діапазон частоти обертання, об./хв 419 - 1194
Площа підбарабання молотильного барабана, 
м2 1,04

Роторний сепаратор
Діаметр, мм 590
Частота обертання, об./хв 400/760
Система попереднього очищення зерна +
Трикаскадний решітний стан Triple-Clean™ +
Загальна площа решіт під обдувом, м² 5,21
Система домолоту
Повернення недомолоту на молот. барабан 
через високопродуктивний зерновий елеватор +

Індикація об'єму недомолоту на моніторі 
IntelliView III +

Зерновий бункер
Місткість із відкритими верхніми кришками, л 9300
Швидкість вивантаження зерна, л/с 100
Двигун FPT Cursor 9
Екологічний стандарт обмеження викидів 
двигуна Tier 3

Робочий об’єм, л 8,7
Система вприску палива Common rail
Номінальна потужність двигуна при 2100 об./
хв, к.с. 300

Максимальна потужність двигуна при 2000 об./
хв, к.с. 333

Трансмісія гідростатична
Коробка передач 3-ступінчата
Круїз-контроль +
Блокування диференціала +
Максимальна швидкість руху, км/год 30
Кабіна Discovery™ III +
Автоматичне налаштування під тип культури 
(ACS) +

Номінальний рівень шуму в кабіні 73
Базова модель без жниварки та подрібнювача 
соломи, кг 13400

ПІДЛОКІТНИК ІЗ ВАЖЕЛЯ УПРАВЛІННЯ COMMANDGRIPTM 

Простий та ергономічний підлокітник із важеля управління 
CommandGrip™, який відмінно зарекомендував себе в роботі. Він 
вбудований в бокову консоль управління під правою рукою опера-
тора. Оператор може регулювати положення консолі в максимально 
зручне для себе положення.

МОНІТОР INTELLIVIEWTM: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВЕСЬ 
ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ КОМБАЙНА

Монітор IntelliView™ IV дозволяє повністю реалізувати потенціал 
продуктивності комбайна, надаючи оператору всю оперативну та 
історичну інформацію про роботу машини, а також сповіщаючи його 
про необхідність проведення регламентного ТО. Для скорочення 
непродуктивних втрат часу, що витрачається на налаштування ком-
байна при переході на збирання наступної культури або при роботі 
в мінливих польових умовах, комбайни оснащуються системою ав-
томатичного налаштування під тип культури (ACS). Оператор всього 
один раз записує задані налаштування в пам’ять системи і вико-
ристовує їх в аналогічній ситуації.
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Врожай, зібраний своєчасно  
і без втрат CX8.80 
Комбайни CX 8.80 демонструють ще вищу пропускну здатність і продуктивність роботи, які й до цього вражали своїми показниками. На цих 
машинах використовується революційна технологія автоматичного регулювання швидкості роботи клавіш соломотряса Opti-Speed™, що 
забезпечує небачену раніше якість сепарації, а також вже визнані фермерами світу гусеничні рушії SmartTrax™, система автоматичного 
регулювання частоти обертання вентилятора вітрорешітної очистки Opti-Fan™, решітний стан Opti-Clean™ і розкидач незернової частини 
врожаю Opti-Spread™, які забезпечують максимальну якість і ефективність збирання врожаю.

 � Максимальна потужність двигуна 394 к. с.
 � Кількість клавіш 6
 � Бункер 11 500 л
 � Швидкість вивантаження бункера 1,5 хв
 � Універсальні жниварки VarifeedTM

 � Діаметр молотильного барабану 750 мм
 � Два окремих домолота Roto-Thresher
 � Площа очищення під обдувом 6,5 м2

 � Система керування обдувом Opti-FanTM
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ПОТУЖНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

Надзвичайно ефективні двигуни, що встановлюються на цих ком-
байнах, демонструють швидке реагування на зміну навантажень у 
поєднанні з високою паливною економічністю в будь-яких умовах 
роботи. 

МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН

Величезний основний молотильний барабан, діаметр якого стано-
вить 750 мм, забезпечує оптимальний обмолот при низькій частоті 
обертання, що зменшує вібрацію та навантаження на силову пере-
дачу. За рахунок своєї високої інерції він відмінно справляється з 
обмолотом вологої зернової маси та збиранням врожаю в полях з 
нерівномірною врожайністю. Встановлені на ньому била покращу-
ють якість сепарації, інтенсифікуючи тертя матеріалу об поверхні 
підбарабань.

ІДЕАЛЬНО ОЧИЩЕНЕ ЗЕРНО

Завдяки унікальній системі автоматичного регулювання швидкості 
роботи клавіш соломотряса Opti-Speed™, взаємодіючи з решітним 
станом Opti-Clean™ і системою автоматичного регулювання пові-
тряного потоку вітрорешітної очистки Opti-Fan™, комбайни CX 8.80 
забезпечують неперевершено високу якість очищення зерна всіх 
культур за будь-яких робочих умов.

З обох боків решітного стану встановлені пристрої для домолоту, 
які забезпечують рівномірне розподілення маси на скатній дошці та 
знімають додаткове навантаження на систему обмолоту.

ТЕХНОЛОГІЯ OPTI-FAN™

Автоматичне регулювання по-
вітряного потоку в системі очи-
щення зерна Opti-Fan™ компен-
сує вплив сили тяжіння на потік 
скошеної маси в процесі збиран-
ня врожаю. Просто встановіть 
необхідну частоту обертання 
вентилятора на рівній поверхні, і 
система буде автоматично регу-
лювати її під час руху комбайна 
вгору або вниз для збереження 
належної якості очищення.

ЗБІЛЬШЕНА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ 
КОМБАЙНА

Підвищення загальної продук-
тивності комбайна на 15% за ра-
хунок найбільшої площі сепарації 
в порівнянні з існуючими комбай-
нами того ж класу.

МІСТКІ ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ

Комбайни цієї серії обладнуються зерновими бункерами місткістю 
до 11 500 л, що скорочує періодичність розвантаження, дозволяючи 
провести максимум часу за збиранням врожаю.
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МОДЕЛЬ CX8.80
Зернові жниварки
Високопродуктивні зернові жниварки High Capacity, робоча ширина, м 6,10 - 9,15
Зернові жниварки, робоча ширина, м
• Varifeed™ з висувним різальним апаратом
• Superflex™ з гнучким різальним апаратом

6,10 - 10,67

Швидкість роботи різального апарата, стандартна жниварка, ходів/хв 1150
Діаметр мотовила, м 1,07
Жниварки для збирання кукурудзи
Складані жниварки для збирання кукурудзи, кількість рядків 6 - 8
Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, кількість рядків 6 - 12
Молотильний барабан
Ширина, м 1,56
Діаметр, м 0,75
Кількість бил 10
Діапазон частоти обертання, об./хв 305 - 905
Підбарабання молотильного барабана
Площа, м2 1,18
Кількість прутів 16
Бітер
З чотирма суцільними та чотирма зубчатими планками, діаметр, м 0,475
Площа підбарабання бітера, м2 0,29
Роторний сепаратор
Діаметр, м 0,72
Частота обертання, об./хв 387/700
Площа підбарабання, включно з гребінкою, м2 0,93
Загальна площа активної сепарації, м2 2,54
Соломотряс
Кількість клавіш 6
Система автоматичного регулювання швидкості роботи клавіш соломотряса Opti-Speed™ +
Площа сепарації, м2 5,93
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МОДЕЛЬ CX8.80
Система очищення зерна
Можливість зняття скатної дошки спереду комбайна +
Система попереднього очищення зерна +
Загальна площа системи очищення зерна під обдувом, м2 6,5
Дистанційне регулювання решіт +
Система домолоту
Система Roto-Thresher™ (кількість пристроїв домолоту) 2
Індикація об’єму недомолоту на моніторі IntelliView™ IV +
Похила камера
Транспортер підвищеної пропускної здатності з посиленими ланцюгами та планками +
Зерновий бункер
Місткість, л 11500
Вивантажувальний шнек 
Швидкість вивантаження, л/с 125
Двигун
Двигун, що відповідає екологічному стандарту обмеження викидів Tier 3 FPT Cursor 9
Робочий об’єм, см3 8700
Система вприску палива Common Rail
Номінальна потужність двигуна - ISO 14396 - ECE R120 (при 2100 об./хв), кВт/к.с. 260/354
Максимальна потужність двигуна - ISO 14396 - ECE R120 (при 2000 об./хв), кВт/к.с. 290/394
Паливні баки
Місткість, л 1000
Трансмісія
Гідростатична +
Коробка передач 4-ступінчаcта
Дистанційне перемикання передач +
Блокування диференціала +
Максимальна транспортна швидкість, баз. варіант/опція, км/год 30/40
Маса
В базовому виконанні з колесами/шинами, без жниварки та без подрібнювача соломи, кг 15538
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CR 9.80Зернозбиральний комбайн, що має найвищу  
пропускну здатність у світі. Доведено на практиці

Понад 40 років тому компанія New Holland Agriculture здійснила справжню революцію на ринку технологій для збирання врожаю, запропо-
нувавши свою неперевершену двороторну технологію обмолоту та сепарації Twin Rotor™ для зернозбиральних комбайнів. Комбайни остан-
нього покоління серії CR продовжують традиції «справжньої роторної породи», забезпечуючи своїм власникам у всьому світі найкращу для 
машин цього класу якість зерна та соломи завдяки щадній багатопрохідній технології обмолоту. 

 � Максимальна потужність двигуна 530 к. с.
 � 2 ротори діаметром 559 мм
 � Бункер 12 500 л
 � Швидкість вивантаження бункера менше 2 хв
 � Площа очищення під обдувом 6,5 м2

 � Універсальні жниварки VarifeedTM

 � Самовирівнюючий решітний стан 
 � Два окремих домолота Roto-Thresher
 � Система керування обдувом Opti-FanTM
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РОТОРИ ЗІ ЗБІЛЬШЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ МОЛОТИЛЬНО-
СЕПАРУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ TWIN-PITCH

Більш інтенсивна сепарація при важких умовах збирання із ротора-
ми Twin-Pitch, конструктивною особливістю яких є збільшена кіль-
кість молотильно-сепарувальних елементів. Це особлива конструк-
ція роторів дозволяє більш продуктивно проводити сепарацію при 
важких умовах роботи, високій вологості зернових та забур’яненості 
полів.

СИСТЕМА INTELLICRUISE™ – ДОДАТКОВЕ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ

Система IntelliCruise™ автоматично регулює швидкість руху ком-
байна в залежності від завантаження зерновою масою. Датчик, 
встановлений в силовий передачі транспортера похилої камери, 
постійно відстежує завантаження жниварки. На ділянках з меншою 
врожайністю швидкість руху комбайна автоматично збільшуєть-
ся для того, щоб він завжди використовував всю свою пропускну 
здатність незалежно від різних показників врожайності на різних 
ділянках поля.

СПРАВЖНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД ВОДІННЯ

Новітня кабіна Harvest Suite™ Ultra – це втілення просто незрів-
нянного рівня комфорту та  досягнень сучасної ергономіки. Більше 
простору, вищий рівень комфорту завдяки портативному холодиль-
нику, кращий контроль збирання врожаю завдяки нахиленій вниз 
перед лобовим склом підлозі для кращого огляду жниварки, більше 
вікон із загальною площею скління 6,3 м2 для безперешкодної ог-
лядовості – те, що потрібно для комфортної та ефективної роботи 
оператора.

СИСТЕМА DYNAMIC FEED ROLL™ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ

 Перевірено, що із новою механічною системою подачі скошеної 
маси продуктивність збирання врожаю підвищується на 10%. Це 
абсолютно нова система, що гарантує максимальну продуктивність 
роботи системи подачі маси  та ефективний її захист при роботі на 
кам’янистих полях. Каміння автоматично спрямовуються бітером у 
спеціальний каменевловлювач, розташований між похилою каме-
рою та роторами. Збирання врожаю продовжується без жодних зу-
пинок, затримок та перерв.

КОМПЕНСАЦІЯ БОКОВОГО НАХИЛУ ДО 17%

Решітний стан з системою автоматичного вирівнювання компенсує 
боковий нахил комбайна до 17%, а також запобігає скупченню зер-
нової маси під час розворотів у кінці поля, що забезпечує її рівно-
мірний розподіл і неперевершене очищення зерна.
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НАДВЕЛИКІ ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ

Місткість зернових бункерів та довжина вивантажувальних шнеків 
на комбайнах нового покоління серії CR були збільшені з урахуван-
ням високої пропускної здатності як самих комбайнів, так і сучас-
них жниварок. Це є ще одним беззаперечним свідченням того, що 
компанія New Holland використовує всі можливості для підвищення 
продуктивності своєї техніки.

ТЕХНОЛОГІЯ OPTI-FAN™: ДОЛАЮЧИ ЗЕМНЕ ТЯЖІННЯ

Система автоматичного регулювання частоти обертання вентилято-
ра системи очищення зерна Opti-Fan™ компенсує вплив сили тя-
жіння на потік скошеної маси в процесі збирання врожаю. Просто 
встановіть необхідну частоту обертання вентилятора на рівній по-
верхні, і система буде автоматично регулювати її під час руху ком-
байна вгору або вниз для збереження належної якості очищення. 
Під час руху на схил частота обертання вентилятора зменшується 
для запобігання втратам зерна, а під час спуску зі схилу – зростає, 
щоб запобігти скупченню матеріалу занадто щільним шаром на ре-
шетах. Ця ефективна система не вимагає жодних додаткових зусиль 
від оператора, проте покращує якість очищення зерна і знижує його 
втрати.

НАЙЧИСТІШЕ ЗЕРНО, ЯКЕ ПРИНОСИТЬ НАЙВИЩИЙ 
ПРИБУТОК

Завдяки великій загальній площі очищення зерна під обдувом, 
що складає 6,54 м2, решітний стан з легкістю справляється з най-
більшими об’ємами зернової маси. Конструкція решітного стану 
Opti-Clean™ забезпечує оптимальні кути переміщення рухомих 
елементів решітного стану. Решето попереднього очищення, нижнє 
і верхнє решета працюють незалежно, оптимізуючи роботу всього 
каскаду системи очищення зерна для підвищення продуктивності, 
а подовжений хід решіт і гострі кути переміщення покращують про-
сіювання матеріалу в повітрі, а в кінцевому результаті – якість очи-
щення. Рух нижнього решета, решета попереднього очищення та 
верхнього решета у протифазі зменшує вібрації машини, покращу-
ючи рівень комфорту роботи оператора. Унікальний відцентровий 
вентилятор на зернозбиральних комбайнах серії CR створює потуж-
ний потік повітря з постійним тиском і набагато перевершує подібні 
технології конкурентів. Більше того, вентилятор має два отвори для 
подачі потужних потоків повітря до решета попереднього очищення 
та верхнього решета для підвищення якості очищення.
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МОДЕЛЬ CR9.80
Зернові жниварки
Зернові жниварки High-Capacity, робоча ширина, м 6,10 - 9,15
Зернові жниварки Varifeed™ з висувним різальним апаратом (діапазон регулювання 575 мм), робоча ширина, м 6,70 - 12,50
Зернові жниварки SuperFlex з гнучким різальним апаратом, робоча ширина, м 7,62 - 10,67
Швидкість роботи різального апарата: стандартна зернова жниварка/зернова жниварка Varifeed™, ходів/хв 1150/1300
Жниварки для збирання кукурудзи
Складані жниварки для збирання кукурудзи, к-сть рядків 8
Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, к-сть рядків 8/12
Двороторна система обмолоту та сепарації Twin Rotor™
Діаметр роторів, мм 559
Довжина роторів, мм 2638
Довжина приймальної (шнекової) зони, мм 390
Довжина зони обмолоту, мм 739
Довжина зони сепарації, мм 1090
Довжина зони вивантаження, мм 419
Підбарабання зони сепарації: кількість сепарувальних решіток на ротор 3
Бітер
Ширина, мм 1560
Діаметр, мм 400
Загальна площа обмолоту і сепарації, м2 3,06
Система очищення зерна
Система автоматичного вирівнювання решітного стану +
Система попереднього очищення зерна +
Система очищення зерна Opti-Clean™ +
Загальна площа решіт під обдувом, м² 6,5
Система домолоту
Незалежна система з двома механізмами домолоту Roto-Thresher™ +
Індикація об’єму недомолоту на моніторі IntelliView™ IV +
Зерновий бункер
Місткість із відкритими верхніми кришками, л 12500
Вивантажувальний шнек
Швидкість вивантаження зерна, л/с 126
Двигун FPT Cursor 13
Екологічний стандарт обмеження викидів двигуна Tier 3/Stage 3A
Робочий об’єм, см³ 12900
Система вприску палива З насос-форсунками
Номінальна потужність двигуна при 2100 об/хв - ISO TR14396 - ECE R120, кВт/к.с. 360/490
Максимальна потужність двигуна при 2000 об/хв - ISO TR14396 - ECE R120, кВт/к.с. 390/530
Трансмісія
Гідростатична +
Коробка передач 4-ступінчаcта
Дистанційне перемикання передач +
Блокування диференціала +
Максимальна транспортна швидкість, баз. варіант/опція, км/год 30/40
Маса
Базова модель з колесами і шинами, без жниварки та подрібнювача соломи, кг 19623



30

Сучасні стандарти обприскування  
для будь-яких фаз розвитку рослин GUARDIANTM

 � Унікальна конструкція обприскувача з переднім розташуван-
ням штанги забезпечує чудовий огляд та практично ідеальне 
співвідношення ваги у відношенні 50/50%

 � Високий кліренс 183 см дозволяє виконувати майже всі агро-
технічні операції

 � Висока продуктивність насосу подачі робочої суміші – в даній 
комплектації становить 795 л/хв

 � Незалежна перехресна підвіска HydraLink™ допускає відхи-
лення колеса при наїзді на нерівність – до 50,8 см, забезпечу-
ючи цим самим плавність ходу та постійний контакт всіх колес 
обприскувача з ґрунтом

 � Постійний повний гідростатичний привід
 � Швидке та зручне наповнення металевого баку (5 300 л) водою 

та едуктора хімікатами (13,6л).

Обприскувач GUARDIAN досить давно зарекомендував себе на українському ринку як агрегат, якому під силу будь-які агрономічні роботи 
– чи то обприскування на ранніх фазах розвитку рослин, чи десикація соняшника – високий кліренс та високопродуктивний насос забезпе-
чують найякіснішу роботу за будь-яких умов.
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NEW HOLLAND GUARDIAN – ВСЯ РОБОТА ПЕРЕД ОЧИМА!

Завдяки передньому розташуванню штанги оператор постійно  три-
має під контролем роботу усіх форсунок, тобто, повністю фокусуєть-
ся на роботі без необхідності обертання назад.

Відзначена нагородами незалежна перехресна підвіска HydraLink™ 
чотирьох коліс з кращим в галузі показником ходу в 50,8 см забез-
печує неймовірно плавний хід обприскувача GUARDIAN, високий 
рівень комфорту для оператора і постійний надійний контакт всіх 
4-х коліс з ґрунтом.

Легкість маневрування в умовах обмеженого простору значно змен-
шує кількість пошкоджених рослин при розвороті в кінці гону, за ра-
хунок малого радіусу повороту, що становить в базовій комплектації 
4,5 м. 

Робочий кліренс 183 см, який забезпечує відсутність будь-яких 
проблем з обприскуванням високорослих культур на останніх ста-
діях дозрівання. Обприскувач GUARDIAN з розташованою спереду 
штангою – це всесезонний обприскувач.
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Обприскувачі GUARDIAN з переднім розташуванням 
штанги мають надзвичайно довговічну і міцну конструк-
цію з надміцної сталі, яка має межу жорсткості в 7030 
кгс (100 000 psi), що гарантує надійну роботу протягом 
багатьох років.

Відхилення колеса при наїзді на нерівність становить 
до 50,8 см, цим самим досягається плавність ходу та по-
стійний контакт всіх колес обприскувача з ґрунтом.

Потужний двигун Cummins® розташований в задній 
частині обприскувача GUARDIAN за баком для робочої 
суміші. Таке розташування має три суттєві переваги над 
іншими компонуваннями:

 � Рівномірний розподіл ваги машини (50/50), що змен-
шує ущільнення ґрунту і покращує тягово-зчіпні ха-
рактеристики;

 � Розташування штанги та кабіни спереду, що забез-
печує безперешкодну оглядовість та можливість ви-
користання системи швидкого агрегатування Quick-
Attach;

 � Розташування бака для робочої суміші між кабіною 
та встановленим ззаду двигуном ізолює оператора 
від шуму силової установки, створюючи найтихіше 
робоче місце оператора в галузі.

Обприскувач New Holland GUARDIAN має одну із най-
зручніших у своєму класі кабін. Адже механізатор, крім 
захисту при роботі з внесенням хімікатів, повинен мати і 
зручні умови задля мінімізації втомленості та підтримки 
працездатності за час довгих робочих днів. Комфортна 
кабіна Deluxe на пневматичній підвісці відрізняється 
чудовою шумоізоляцією з підтримкою надлишкового 
тиску всередині, вугільними фільтрами, системами ко-
ндиціонування повітря та опалення. 
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МОДЕЛЬ GUARDIAN SP 275-14

Об’єм баку для розчину, л 5 300, з нержавіючої сталі

Об’єм промивочного баку, л 568

Робочий кліренс, см 183

Підвіска HydraLink™, незалежна, повний хід підвіски 51 см, з гідравлічними 
амортизаторами та функцією вирівнювання кожної стійки

Регулювання ширини колії Від 305 до 406 см між центрами коліс, гідравлічне регулювання в 
базовій комплектації

Насос подачі робочої суміші Центробіжний насос Hypro 9306C 795 л/хв, при тиску 5,5 бар

Штанга MonoBeam, ширина, м 36

Висота регулювання штанги, см Від 56 до 300

Форсунки триходові з лінійною відстанню 50,8 см

Едуктор для розчину переднє розміщення – 13,6 л

Промив системи обприскування Ручне управління, полімерний бак на 568 л, з'єднання для швидко-
го заправлення з патрубком діаметром 5,08 см

Продув системи обприскування Стиснутим повітрям

Двигун / потужність, к.с. Cummins, QSB 6.7 L Tier III / 275 к.с.

Паливний бак, л 568 

Трансмісія Система гідростатичного приводу Torq-Trac® зі здвоєним насосом 
Danfoss підвищеної міцності

Діапазони швидкостей 3 швидкості

Робочі гальма Динамічний, внутрішній, на 4 колеса, в масляній ванні і з масляним 
охолодженням

Бортовий комп’ютер та система навігації 
New Holland Intelliview IV ™ 

(контроль секцій штанг та висоти штанги, норми виливу, навігація, 
автокерування)

Колісна база, см 450 (177")

Габарити в транспортному стані, см 
В: 401 (158") 
Ш: 368 (145") 
Д: 922 (363")

Вага, кг 14 465
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Глибокорозпушувач PINOCCHIO

Модель PINOCCHIO призначена для тракторів середньої потужності (від 180 до 260 к.с.) і характеризується максимальною робочою глиби-
ною 45 см. Пропонуються версії з різною шириною захвату та різною кількістю робочих органів. Лапи оснащені системою захисту зрізними 
болтами. Регулювання глибини обробітку виконується механічно за допомогою подвійного заднього прикотуючого катка. Ідеальний агрегат 
для малих та середніх фермерських господарств.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: 

 � Універсальне триточкове зчеплення II кат.
 � Лапи з долотами для роботи на глибину до 45 см
 � Змінне двостороннє долото
 � Бічні леза (140 мм)
 � Розбивач грудок
 � Запобіжний болт
 � Опори
 � Посилені долота та бічні леза 
 � Комплект габаритів для версій 250, 300
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ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ 
ГРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ РОБОЧІЙ 
ШВИДКОСТІ

Дизайн робочих органів  характеризу-
ється поступовим нахилом, що полег-
шує проникнення в ґрунт до 45 см з 
низькою витратою палива.

ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ГРУНТІ

Лапи розпушувача оснащені швидкозмінними двосторонніми доло-
тами та бічними 140 мм лезами, що покращують руйнування ущіль-
неного шару ґрунту по всій робочій ширині.

ЧУДОВЕ ЗАРОБЛЯННЯ  
ТА ПОДРІБЛЕННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК

Задній каток діаметром 140 мм легко регулюється механічною сис-
темою та представляє собою ідеальне рішення для максимального 
перемішування поживних залишків, що підтримує високий рівень 
родючості ґрунту.

Це дає змогу боротися з бур’янистими рослинами, корені яких пов-
ністю знищуються. Дана дія не потребує додаткової потужності.

ІДЕАЛЬНА РОБОТА НАВІТЬ ПО ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ 
РЕШТОК

Велика відстань між рядами (80 см) та високий кліренс  допомага-
ють уникнути забивання та нагортання, що підвищує ефективність 
роботи.

МОДЕЛЬ PINOCCHIO 250/5 PINOCCHIO 300/7

Необхідна потуж-
ність трактора, к.с. 180-240 240-280

Робоча ширина, см 250 300

Глибина обробки, 
см 45 45

Кількість робочих 
органів, шт. 5 7
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Глибокорозпушувач ARTIGLIO

Глибокорозпушувач моделі ARTIGLIO розроблений для роботи з тракторами підвищеної потужності (від 260 до 380 к.с.). Максимальна робоча 
глибина становить 55 см, поставляється з різною робочою шириною захвату, конфігурація може містити від 5 до 9 лап. Нова, повністю зварна 
конструкція рами дозволяє витримувати будь-які навантаження, захисні зрізні болти забезпечують захист агрегату від зіткнень з перешко-
дами при глибокому розпушуванні ґрунту. Великий кліренс над ґрунтом (90 см - 3 фути) і ексклюзивна «хвильова» конструкція зубів доз-
воляють зробити більш ефективним відвал ґрунту і поживних залишків під глибокорозпушувач і запобігти будь-якому засміченню агрегату 
грудками чи рослинними рештками. Подвійний задній каток має гідравлічне регулювання, що проводитися з кабіни трактора.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Універсальна 3-х точкова навіска кат. III і  
кат. IV

 � Лапи з долотами для роботи на глибину до 55 см
 � Відстань від рами до поверхні: 90 см
 � Товщина лап: 35 мм
 � Швидкозмінні двосторонні посилені долота з вольфрамовим 

покриттям
 � Бічні посилені 140 мм леза
 � Розбивач грудок
 � Захисні болти (5 запасних болтів у комплекті)
 � Опори
 � Комплект бічних пластин
 � Комплект світлотехніки і відбивачів для версій 300, 400
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ЧУДОВЕ ЗАРОБЛЯННЯ  
ТА ПОДРІБЛЕННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК

Подвійний задній каток діаметром 220 мм легко регулюється гідрав-
лічною системою з кабіни трактора та представляє собою ідеальне 
рішення для максимального перемішування поживних залишків, 
що підтримує високий рівень родючості ґрунту.

Це дає змогу боротися з бур’янистими рослинами, корені яких пов-
ністю знищуються. Дана дія не потребує додаткової потужності.

ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

Сошники оснащені швидкозмінними двосторонніми посилени-
ми долотами з вольфрамовим покриттям та бічними посиленими 
140 мм лезами, що збільшують руйнування ґрунту, відкидаючи ве-
ликі грудки ґрунту в сторону від сошника.

НОВА «HEAVY DUTY» НАДПОТУЖНА РАМА

Нова зварна рама характеризується посиленою балкою товщиною 
10 мм з високопродуктивної сталі. Ці особливості роблять нову міцну 
раму оптимальною для важких робіт і потужних тракторів.

ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ 
ҐРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ 
РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

Сошники характеризуються посту-
повим нахилом, що дозволяє про-
никати в ґрунт до 55 см з низьким 
споживанням палива.

ІДЕАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Велика відстань між рядами (100 см) і високий кліренс допомагають 
уникнути забивання та нагортання, що сприяє підвищенню ефек-
тивності роботи.

МОДЕЛЬ ARTIGLIO 
300/7

ARTIGLIO 
400/7

ARTIGLIO 
400/9

Необхідна 
потужність  
трактора, к.с.

260 - 310 300 - 340 340 - 380

Робоча  
ширина, см 300 400 400

Глибина  
обробки, см 55 55 55

Кількість робо-
чих органів, шт. 7 7 9
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Причіпний глибокорозпушувач DIABLO  
зі складаною рамою 

Модель причіпного глибокорозпушувача DIABLO оптимально поєднується з найбільш потужними тракторами, представленими сьогодні на 
ринку. Дійсно, потреба мати обладнання, здатне максимально використовувати велику потужність цих тракторів, стала причиною розробки 
цієї моделі, яка поєднує максимальні експлуатаційні характеристики з підвищеною міцністю. Широкий вільний просвіт між лапами і задньою 
дисковою бороною забезпечує неперевершений результат при обробці будь-яких ґрунтів з пожнивними залишками. Один тільки прохід за-
безпечує достатню обробку ґрунту, спрощуючи наступні стадії обробки.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Дишло з буксирною проушиною Ø 51 мм
 � Гідравлічно складана рама з транспортними запобіжними 

гаками
 � Плаваючі крила з азотними акумуляторами (відключаються)
 � Опорна стійка
 � Транспортні колеса з шинами великого розміру 600/50-22.5
 � Два подвійних передніх колеса контролю  глибини
 � Гідравлічне регулювання робочої глибини
 � Необхідна кількість гідравлічних розподільників на тракторі: 

мін. 3 
 � Комплект транспортної світлотехніки
 � Запобіжні болти, 10 запасних
 � Товщина лап: 35 мм
 � Швидкозмінні двосторонні посилені долота з вольфрамовим 

покриттям
 � Бічні посилені 140 мм леза
 � Розбивач грудок
 � Подвійна задня дискова батарея Ø 610 мм
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ІДЕАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ 
РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Велика відстань між рядами (100 
см) і високий кліренс допомага-
ють уникнути забивання та на-
гортання, що сприяє підвищенню 
ефективності роботи.

ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

Сошники оснащені швидкозмінними двосторонніми посиленими 
долотами з вольфрамовим покриттям та бічними посиленими 140 
мм лезами, що збільшують руйнування ґрунту, відкидаючи великі 
грудки ґрунту в сторону від сошника.

ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ ГРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ 
РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

Сошники характеризуються поступовим нахилом, що дозволяє про-
никати в ґрунт до 70 см з низьким споживанням палива.

МОДЕЛЬ DIABLO 600/13

Необхідна потужність трактора, к.с. 500-600

Глибина обробки, см 45

Кількість робочих органів, шт. 13

Робоча ширина, см 600

Транспортна ширина, см 320

Диски, шт. 2 X 27
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Комбінований культиватор DRACULA

Завдяки комбінації передніх дисків, культиваторних лап, вирівнюючих дисків та заднього прикотуючого котка культиватор DRACULA за-
безпечує роботу з будь-якими видами пожнивних рештків, дає можливість контролювати ступінь ущільнення грунту, вирівнювати поверхню 
поля і вести ефективний та економічний обробіток ґрунту для подальшого висіву насіння. Застосовуючи такий культиватор, Ви зможете 
працювати зі швидкістю 12 км/год, виконуючи як поверхневу (до 10 см глибиною), так і глибоку (до 30 см) культивацію. DRACULA створює 
оптимальні умови для підвищення врожайності та отримання додаткового прибутку.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Тягово-зчіпний пристрій з кільцем кат. 4, Ø 51 мм
 � Гідравлічна складна рама
 � Дорожній просвіт рами: 90 см
 � 2 ряди дисків Ø 610 мм на незалежних пружинних стійках, закріплених 

на маточинах «Culti-hub»
 � Робоча глибина диска до 15 см
 � Культиваторні лапи з пружинним захистом (вертикальний хід до 25 см, 

тиск пружини 550 кг)
 � Робоча глибина культиваторних лап до 30 см
 � Посилені долота культиваторних лап W80 мм
 � Вирівнюючі диски (Ø 510 мм) на гумових сайлентблоках
 � Важкий ущільнювальний каток Ø 600 мм
 � Гідравлічне регулювання всіх робочих органів
 � Транспортні колеса 550/45-22,5 (модель 430)
 � Транспортні колеса 700/40-22,5 (модель 630)
 � Комплект освітлення та попереджувальних табличок
 � Необхідні гідравлічні розподільники трактора: мінімум 4
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ПОДРІБНЕННЯ ТА ПЕРЕМІШУВАННЯ

Два ряди передніх дисків великого розміру подрібнюють рослинні 
рештки, підрізають коріння та перемішують з ґрунтом для швидкого 
перегнивання. Робоча глибина дисків може регулюватися гідрав-
лічно на ходу. Перемішування рештків із землею покращує аерацію 
поверхневого шару та прискорює прогрівання прохолодних ґрунтів 
для більш швидкої появи сходів.

ВИРІВНЮВАННЯ

Вирівнюючі задні диски та коток DRACULA усунуть будь які нерівно-
сті, залишені останнім рядом культиваторних лап. Завдяки системі 
сайлентблоків забезпечується постійна робоча глибина дисків на-
віть на нерівній поверхні.

РИХЛЕННЯ

Середня секція DRACULA складається з трьох рядів культиваторних 
лап, спрямованих розбити ущільнений ґрунт, що сприяє аерації, об-
межує водну та вітряну ерозію, поліпшує накопичення та утримуван-
ня вологи. Нахил лап був розрахований для забезпечення кращого 
проникнення навіть в надтвердий ґрунт, а великий кліренс рами 
гарантує вільне проходження рештків та землі без нагортання.

МОДЕЛЬ DRACULA 
430

DRACULA 
630

Робоча ширина, м 4,3 6,3
Транспортна ширина, м 3 3
Довжина, м 9 9
Кількість дисків, шт. 18 26
Діаметр дисків, мм 610 610
Кількість культиваторних лап, шт. 9 13
Ширина зубів, мм 80 80
Рознесення культиваторних лап 
у ряді,  см 98 98

Рознесення рядів культиваторних  
лап,  см 49 49

Кліренс рами, см 90 90
Перетин рами, мм 120х120 120х120
Діаметр котка, мм 600 600
Регулювання робочої глибини гідравлічне гідравлічне
Вага, кг 8 150 10 500
Потужність трактора, к.с. 320-360 480-530
MIN-MAX   
робоча глибина дисків, см 5-15 5-15

MIN-MAX   
робоча глибина зубів, см 5-30 5-30
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Напівнавісна дискова борона PRESTO  
зі складаною рамою

PRESTO – легка дискова борона (лущильник), яка ідеально підходить для подрібнення рослинних залишків і передпосівної підготовки. Агре-
гат доступний в напівнавісному варіанті зі складаною рамою робочою шириною від 4 до 6 м, а також з декількома варіантами ріжучих дисків 
на вибір.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Двоточковий тягово-зчіпний пристрій ІІІ категорії
 � Гідравлічна складана рама
 � Транспортні колеса 400/60-15,5
 � Комплект освітлення та попереджувальних табличок
 � Стандартні 9-ти зубчасті диски Ø 510 мм (дрібнозубчасті 

Ø 460 мм опційно)
 � Трубчастий каток Ø 450 мм
 � Необхідна кількість гідравлічних розподільників трактора - 

мінімум 2 шт.
 � Вага 6-метрової версії з трубчастим катком – 4 440 кг
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Обробка дисками дає 
певні переваги з агро-
номічної точки зору. 
PRESTO подрібнює і 
розподіляє у верхньому 
горизонті рослинні за-
лишки, сприяючи при 
цьому їх швидкому роз-
кладанню і накопичен-
ню поживних речовин в 
ґрунті, а також проводить 
аерацію (насичення кис-
нем родючого шару) для 
кращої роботи аеробних 
бактерій.

Абсолютно безкоштовно можна вибирати між різними типами 
дисків: зі стандартним зубчатим профілем або дрібним зубом.  
За вимогою можна замовити диски діаметром від 460 до 510 мм.

Для поліпшення подрібнення ґрунту по 
краям було розроблено нове рішення – 
бічні вловлюючі щитки замість дисків. 
Вони легко регулюються за висотою і 
гарантують повне утримання землі в ро-
бочій зоні навіть при великій кількості 
рослинних залишків. При правильних 
налаштуваннях між проходами не будуть 
проглядатися гребені чи борозни!

Робоча глибина ре-
гулюється механіч-
но, всі налаштування 
здійснюються легко і 
швидко за допомогою 
металевих обмежу-
вальних пальців на 
катку.

Опційно доступно кілька різних видів прикотуючих катків для 
PRESTO, що дозволяє пристосовуватися до різних ґрунтових умов і, 
таким чином, отримувати ідеальне вирівнювання і ущільнення ґрун-
ту для оптимальних сходів.

ОСОБЛИВОСТІ: 

Дана дискова борона має пе-
ревагу у вигляді високої робо-
чої швидкості, забезпечуючи 
таким чином високу продук-
тивність (га/год). При цьому, 
завдяки низьким витратам на 
обслуговування та витраті па-
лива знижується кінцева вар-
тість підготовки ґрунту.

Диски розташовані під кутом 18° по горизонталі і під кутом 11° по 
вертикалі, що забезпечує ефективну проникаючу здатність і чудове 
перемішування землі та рослинних решток.

Диски мають сферичну форму і доступні в розмірах Ø 460 або 510 
мм. Вони кріпляться на незалежних стійках з системою захисту за 
допомогою чотирьох гумових демпферів. Два ряди дисків встанов-
лені в протилежному напрямку. Це перешкоджає зсуву борони при 
русі і відмінному проходженню землі і залишків.

Виробником підшипників дис-
ків «AGRI HUB» є відома фірма 
SKF. Два кулькових підшипни-
ка мають ефективне ущільнен-
ня для захисту  від води, бруду 
і пилу, та роблять їх дуже міц-
ними і надійними.

Кронштейн системи кріплен-
ня диска «SILENT BLOCK» 
затискається 6-ма болтами. 
Вібрація на раму нівелюється 
завдяки необслуговуючим чо-
тирьом гумовим демпферам.

Диск на 15 дрібних зубів, компроміс між 
подрібненням залишків і підготовкою 

посівного горизонту.

Зубчастий диск на 9 зубів (STD), підходить 
для подрібнення великої кількості рослин-

них решток.

МОДЕЛЬ PRESTO 600

Необхідна потужність трактора, кВт / к.с. 110-176 / 150-240

Робоча ширина, см 600

Транспортна ширина, см 300

Глибина обробки, см 10

Диски, Ø/шт. 48/510

Вага без катка, кг 3 990

Гумовий, Ø 500 mm

Трубчастий, Ø 450 mm

Спіральний,  Ø 600 mm

Фланцевий, Ø 500 mm  
або ущільнюючий, Ø 500 mm 
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Дискова борона UFO із складаною рамою

UFO – це універсальна дискова борона з робочою шириною від 2,50 м до 6,00 м, робота якої націлена на широкий спектр технологічних 
операцій. Досить велика вага та 610 мм діаметр дисків роблять її особливо придатною для роботи на твердих ґрунтах і з високою робочою 
швидкістю – до 15 км/год.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Двохточковий тягово-зчіпний пристрій ІІІ категорії
 � 2 ряди дисків Ø 610 мм на незалежних пружинних стійках
 � Регульовані бічні обмежувачі (лівий і правий)
 � Гідравлічна складана рама
 � Транспортні колеса 500/45-22,5

ПРИЗНАЧЕННЯ:

 � Комплект освітлення та попереджувальні таблички
 � Подвійний трубчастий каток
 � Необхідна кількість гідравлічних розподільників трактора – 

мінімум 2 шт.
 � Вага версії з подвійним трубчастим катком – 7 470 кг

Підготовка до посіву після 
збирання

Подрібнення і заробляння  
рослинних рештків

Підготовка до посіву після 
культивації

Підготовка під посів після 
оранки
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МОДЕЛЬ UFO 600

Робоча ширина, см 600

Транспортна ширина, см 300

Глибина обробки, см 6 - 12

Кількість дисків 48

Тип дисків 610

Необхідна потужність трактора, к.с. 260-360

Робоча глибина регулюється швидко і просто за допомогою мета-
левих обмежувальних пальців на катку. Для UFO доступні кілька 
різних видів прикочуючих катків, що дозволяє пристосовуватися до 
різних умов і типів ґрунтів, таким чином досягаючи ідеального ви-
рівнювання і ущільнення для отримання рівномірних сходів в опти-
мальні терміни.

Подвійний трубчастий каток (Ø 400 мм) гарантує ідеальне вирівню-
вання ґрунту та створення дрібногрудочкової структури грунту. Си-
стема маятникового шарніра забезпечує постійний контакт катка з 
поверхнею поля, через що рівномірно розподіляється вага агрегату 
та точне регулювання глибини, навіть на нерівній поверхні.

ОСОБЛИВОСТІ:

Робочий орган – ромашкоподібний диск 
діаметром 610 мм.

Горизонтальний кут атаки (22°) і верти-
кальний до ґрунту (10°) надають диску 
агресивне робоче положення, підсилю-
ючи ефект змішування ґрунту/залишків.

Двоточковий шарнір забезпечує пово-
ротний кут понад 180° і гарантує чудову 
маневреність при транспортуванні по 
дорогам та розворотах на краю поля.

Великий кліренс рами 700 мм та від-
стань між рядами в 1000 мм дає мож-
ливість пропускати та заробляти велику 
кількість рослинних решток з чудовою 
якістю обробки та робочої швидкості до 
15км/год.

Необслуговуюча система кріплення 
стійки забезпечує вертикальний хід до 
200 мм, горизонтальний до 80 мм і по-
здовжній до 50 мм, гарантуючи безпеку 
підшипника і диска від пошкоджень, які 
виникають в результаті наїзду на камін-
ня або інші перешкоди. Під час роботи 
пружина створює ефект безперервної 
вібрації, що покращує обробку ґрунту і 
подрібнення рослинних залишків.

Зносостійкість підшипника забезпечується за допомогою:

 � більших ніж у конкурентів кутів контакту
 � на 20% більшого ніж у конкурентів завантажувального коефі-

цієнту 
Трубчастий каток (зовнішній Ø 550 mm)

Гумовий каток (Ø 600 mm)

Фланцевий (Ø 600 mm) або ущільнюю-
чий каток (Ø 600 mm)

Кільцевий каток (Ø 600 mm)

Подвійний трубчастий каток (Ø 400 mm)

Нова ступиця HUB: надійність і міцність
Здатність працювати у важких, брудних і запилених умовах.

Подвійний похилий підшипник
Подібні підшипники використовуються для виробничого облад-
нання, такого як екскаватори, трактори, і т. д. (Caterpillar, Komatsu, 
Liebherr, CASE, тощо). Тривалість роботи - більш ніж 5 000 годин.

Робота в масляній ванній
Дозволяє використовувати оливу замість змащування. Ступиця за-
повнена оливою, з ущільнювачем Duo-Cone для більшої надійності. 
Тому немає необхідності в постійному змащуванні.
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Плуг UNICO

Плуг UNICO характеризується особливою паралелограмною системою, призначеною для швидкого налаштування лінійної тяги трактора без 
її коригування навіть при подальшій зміні налаштувань першого корпусу. Якісна настройка лінії тяги дозволяє отримати 10-15% економії 
палива. Агрегат має надійну конструкцію та зроблений з високоякісних матеріалів, чим забезпечують запас міцності та тривалий термін 
експлуатації.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Башта Ø 120 мм
 � Триточкове навішування кат. III
 � Рама 120х120 мм
 � Система захисту зрізним болтом
 � Гідравлічне регулювання першого корпусу
 � Автоматична пам’ять робочого положення
 � Відстань між корпусами: 105 см
 � Кліренс рами: 87 см
 � Полосові відвали MP4N
 � Кукурудзяні передплужники
 � Гідравлічне опорно-транспортне колесо глибини COMBO
 � Ніж польової дошки на останньому корпусі
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МОДЕЛЬ UNICO 4+1

Кількість корпусів, шт. 5

Робоча ширина, см 150-275

Вага, кг 2070

Необхідна потужність трактора, к.с. 200-250

Ширина захвату, см 30-55

Відстань між корпусами, см 105

Кліренс рами, см 87

ОСОБЛИВОСТІ: 

Колесо регулювання глибини 
також може поставлятися у варі-
анті «комбо», для використання 
в якості транспортного. В даному 
випадку плуг транспортується 
в напівзворотному стані і таким 
чином значна частина ваги пе-
редається на колесо, забезпечу-
ючи комфортне і безпечне тран-
спортування.

Передплужники оснащені простою (палець з фіксатором) системою 
регулювання висоти, в залежності від кількості рослинних залишків 
і бажаної глибини обробки. Це дозволяє дуже швидко переналаш-
тувати плуг і працювати на різних полях з різними умовами роботи.

Причіпний пристрій було розроблено 
для забезпечення максимальної надій-
ності та стабільної роботи. Поворотна 
рама з верхнім кронштейном об’єднані 
в суцільний вузол, який поєднується з 
рамою плуга, в той час як бічні крон-
штейни кріпляться на болтах. Це доз-
воляє перебудовувати причіпний при-
стрій з жорсткою фіксацією до режиму 
плаваючої роботи і навіть приєднати 
окремий навісний пристрій.

Паралелограм з подвійними важелями дозволяє налаштовувати 
плуг регулюванням першого корпусу, навіть якщо пізніше буде не-
обхідність змінити налаштування інших корпусів. Такі функції мож-
ливі навіть під час роботи. Перший корпус можна легко налашту-
вати за допомогою гідравлічного циліндра (додаткове обладнання), 
що забезпечує рівномірну оранку і швидке налаштування всього 
плуга безпосередньо на полі.
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Плуг MIRCO

Напівнавісний оборотний плуг з гідравлічною (VARIO SYSTEM) або механічною зміною робочої ширини і системою захисту «зрізний болт». 
Кількість корпусів – від 5 до 9.

КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCO 7+1:

 � Рама: 160x160x10 мм
 � Система захисту зрізним болтом
 � Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному 

колесі
 � Відстань між корпусами: 105 см
 � Кліренс рами: 87 см
 � Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
 � Паркувальні стійки
 � Механічне регулювання першого корпусу
 � Корпуси із смуговими відвалами MP4N
 � Кукурудзяні передплужники
 � Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшен-

ня бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
 � Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
 � Ніж польової дошки на останньому корпусі

КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCO 8+1 ON-LAND:

 � Рама: 160x160x10 мм
 � Система захисту зрізним болтом
 � Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному 

колесі
 � Відстань між корпусами: 105 см
 � Кліренс рами: 87 см
 � Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
 � Паркувальні стійки
 � Механічне регулювання першого корпусу
 � Корпуси із смуговими відвалами MP4N
 � Кукурудзяні передплужники
 � Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшен-

ня бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
 � Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
 � Ніж польової дошки на останньому корпусі
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Корпуси MP4N з полосовим від-
валом застосовуються на серед-
ніх та важких ґрунтах. Особливо 
ефективні на ґрунті, схильному 
до налипання, де забезпечують 
чудове розпушення.

Ножі польової дошки встанов-
лені на всіх корпусах, за рахунок 
чого збільшується площа опори 
та досягається ідеальне утри-
мання рівноваги плуга. 

Високі кукурудзяні передплуж-
ники ефективні при наявності 
на поверхні стебел кукурудзи, 
соняшнику чи великої кількості 
рослинних решток.

Збільшена довжина польової 
дошки на останньому корпусі 
для зменшення бокового крену 
на неоднорідних ґрунтах та схи-
лах.

МОДЕЛЬ MIRCO 7+1 MIRCO 8+1

Кількість корпусів, шт. 8 9

Робоча ширина, см 240-400 270-450

Вага, кг 4 300 4 500

Необхідна потужність 
трактора, к.с. 300-350 320-400

Ширина захвату, см 30-50 30-50

Відстань між корпусами, 
см 105 105

Кліренс рами, см 87 87
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Навісна зернова механічна сівалка S-SC MARIA  
із внесенням міндобрив

Чотириметрова зернова сівалка Gaspardo S-SC MARIA призначена для посіву зернових культур та ріпаку за традиційною або мінімальною 
технологією. Глибина посіву може варіюватися в межах 3,5–10 см.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Триточкове навішування, кат. II
 � 3 ряди сошників
 � Плавна кулачкова коробка передач в масляній ванні
 � Централізоване регулювання глибини посіву
 � Трансмісійні колеса 10.00/75-15.3
 � Бункер з індикатором рівня насіння
 � Роздільники бункера
 � Пружинна борона для загортання насіння з підніжкою
 � Інспекційна платформа
 � Очисники на колесах
 � Можливе опційне встановлення причіпного пристрою
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ОСОБЛИВОСТІ:

Норма висіву сівалки S-SC MARIA 
регулюється плавною зміною швид-
кості обертання висівних котушок, 
що дозволяє виконувати посів дуже 
широкого спектру культур (від дріб-
нонасінних до бобових).

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

За сошниками встановлено дво-
рядну пружинну борінку спеціальної 
форми для заробляння зерна в ґрунт 
та створення на поверхні дрібногру-
дочкуватої структури, що запобігає 
випаровуванню вологи із ґрунту. Та-
кож ефективна при роботі у вологих 
умовах. 

Одночасне внесення мінеральних добрив в рядки дозволяє опти-
мально використовувати площу живлення рослин, підтримуючи їх 
на початкових стадіях розвитку і підвищуючи врожайність.

Пневматичні приводні колеса забезпечують якісний контакт із ґрун-
том, що гарантує рівномірність обертання дозувальних котушок і за-
дану норму висіву як зерна, так і мінеральних добрив.

МОДЕЛЬ S-SC MARIA 400

Ширина захвату, м 4,0

Кількість сошників, шт. 28

Відстань між сошниками, см 14,3

Тип сошників дводискові

Ємність насіннєвого бункера, л 570

Ємність бункера для міндобрив, л 450

Норма висіву насіння, кг 2 – 460

Норма внесення добрив, кг 27-393

Регулювання норми висіву

2 безступінчасті 
кулачкові коробки 

передач в 
масляній 

ванні

Вага, кг 1 350

Спосіб агрегатування причіпна /
навісна

Потужність трактора, к.с. від 80

Причіпний пристрій опція

Гідравлічний маркер сліду встановлено

Дворядна пружинна борона встановлено

Прикотуючі колеса опція
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Навісна зернова механічна сівалка MEGA  
із внесенням міндобрив

Шестиметрова зернова сівалка MEGA призначена для посіву зернових культур та ріпаку за традиційною або мінімальною технологією.  
Глибина посіву може варіюватися в межах 3,5–10 см.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Триточкова навіска ІІІ категорії
 � Два ряди дводискових сошників з пружиною тиску
 � Безступінчасті кулачкові коробки передач в масляній ванні на 

насіння і добрива
 � Два трансмісійних колеса (6,50-15)
 � Централізоване регулювання глибини посіву
 � Пружинна борона для загортання насіння з підніжкою
 � Гідравлічні маркери
 � Розпушувач слідів трактора (4 шт.)
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ОСОБЛИВОСТІ:

 � Норма висіву сівалки MEGA ре-
гулюється плавною зміною швид-
кості обертання висівних котушок, 
що дозволяє виконувати посів 
дуже широкого спектру культур (від 
дрібнонасінних до бобових).

 � Мінімальна відстань падіння зерна від котушки до сошни-
ка, завдяки чому досягається точне дозування та рівномірне 
розподілення зерна по площі і підвищується врожайність. 

 � Дводискові сошники оснащено пружинами тиску (до 40 кг), які 
дозволяють копіювати рельєф ґрунту і виконувати посів на зада-
ну глибину. Навіть при високій швидкості роботи дотримання за-
даної глибини дводисковим сошником залишається ідеальним.

За сошниками встановлено пружинну борінку спеціальної форми 
для заробляння зерна в ґрунт та створення на поверхні дрібногру-
дочкуватої структури, що запобігає випаровуванню вологи із ґрунту. 
Також ефективна при роботі у вологих умовах.

Одночасне внесення мінеральних добрив в рядки дозволяє опти-
мально використовувати площу живлення рослин, підтримуючи їх 
на початкових стадіях розвитку, і підвищити врожайність.

Подвійні приводні колеса (2×2) забезпечують якісний контакт із 
ґрунтом, що гарантує рівномірність обертання дозувальних котушок 
і задану норму висіву як зерна, так і мінеральних добрив.

Можливість роботи у широкозахватній дванадцятиметровій комбі-
нації METRO MEGA значно збільшує продуктивність сівалки та ско-
рочує строки посіву.

МОДЕЛЬ MEGA 600

Ширина захвату, м 6

Кількість сошників, шт. 44

Відстань між сошниками, см 13,6

Тип сошників дводискові

Ємність насіннєвого бункера, л 660

Ємність бункера для міндобрив, л 540

Норма висіву насіння, кг 4 – 460 

Норми внесення добрив, кг 36 - 128

Регулювання норми висіву 2 безступінчасті коробки 
передач в масляній ванні

Вага, кг 2 600

Спосіб агрегатування Навісна

Потужність трактора, к.с. від 120

Пружинна борінка встановлено

Гідравлічний маркер встановлено

Прикотуючі колеса опція
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Пневматичний посівний комплекс CORONA  
із внесенням міндобрив

Комбінація дискової борони та сівалки дає можливість здійснювати посів за традиційною, мінімальною чи нульовою технологією зернових, 
бобових або дрібнонасінних культур на глибину до 12 см. Сівалка Gaspardo CORONA 600 має два висівні апарати: один на насіння, інший 
– на мінеральні добрива. Завдяки цьому досить зручно регулювати норми висіву та внесення добрив: максимально насіння до 350 кг/га, а 
добрив – до 550 кг/га. Привід на висівних апаратах електричний, що дає змогу якісно працювати на швидкості до 15 км/год з дотриманням 
заданої норми. 

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Поворотна навіска на нижні тяги трактора;
 � Два ряди зубчастих дисків 510 мм;
 � Дванадцять коліс 405/70 R20;
 � Монітор Muller IsoBus;
 � Бункер 4500 л;
 � Система дозування Flexeed;
 � Пневматична гальмівна система;
 � Гідравлічний привід турбіни від системи трактора;
 � Габаритні транспортні вогні та камера заднього виду;
 � Штригельна борінка заробляння насіння;
 � Гідравлічні маркери.
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ОСОБЛИВОСТІ:

Міцна рамна конструкція проектува-
лася та розроблялася з урахуванням 
екстримально довгого терміну служ-
би. Високий кліренс в 770 мм дозво-
ляє працювати із значною кількістю 
пожнивних решток без забивання.

Висівні апарати Gaspardo Flexeed в алюмінієвому корпусі дозволя-
ють точно дозувати норму висіву насіння й добрив з різним розмі-
ром гранул, в залежності від робочої швидкості. Котушки з комір-
ками, які розміщені по спіралі, та вал з чистиками для видалення 
посторонніх предметів, гарантують точне розподілення навіть при 
великих нормах внесення – до 350 кг/га насіння та 550 кг/га міне-
ральних добрив.

Дванадцять прикотуючих коліс  діаметром 
1076 мм та шириною 405 мм (405/70 R20), 
розміщені за дисковою бороною, форму-
ють ущільнене посівне ложе. Колеса змі-
щені у шаховому порядку відносно осі на 
175 мм, що забезпечує вільне проходжен-
ня землі та пожнивних залишків. В тран-
спортному положенні сівалка Gaspardo 
CORONA 600 рухається на 4-х колесах.

Тиск сошників на ґрунт регулюється гід-
равлічно в діапазоні від 1 до 160 кг, що є 
найбільшим прижимним засиллям у своє-
му класі. На дисках встановлені необслу-
говуючі підшипники Heavy Duty з 4-ма 
точками контакту. Диски зміщені один 
відносно іншого задля кращого проник-
нення в ґрунт. Чистики та насіннєпроводи 
виконані з гнучкого поліуретану, що збіль-
шує їхній термін придатності.

Пневматична сівалка Gaspardo CORONA 
600 має зчіпку з трактором на нижні тяги 
трьохточкової навіски з максимальним 
кутом повороту до 180 градусів, що доз-
воляє здійснювати досить круті повороти 
на дорозі та розворотах в полі. Перехід в 
транспортне положення здійснюється гід-
равлічно, з кабіни трактора. Транспорт-
на ширина становить менше 3-х метрів, 
завдяки чому даний посівний комплекс 
можна легко транспортувати по автомо-
більних дорогах без зайвих дозволів.

Бункер об’ємом 4500 л розміщений 
спереду і дає високу автономність, 
забезпечуючи чудове щеплення 
трактора з поверхнею та маневре-
ність на розворотах. Бункер розділе-
ний у відсотковому співвідношенні 
60/40 (насіння-добрива). У процесі 
завантаження не виникає трудно-
щів, так як бункер має досить вели-
кий отвір й невелику висоту.  

Диски діаметром 510 мм і 
товщиною 5 мм забезпе-
чують чудовий обробіток 
ґрунту та подрібнення рос-
линних решток по всій ши-
рині агрегату. Кожен диск 
розміщений на окремій 
стійці, а 4 гумові демпфер-
ні втулки захищають раму 
та ступицю від механічних  
пошкоджень.

МОДЕЛЬ CORONA 600

Ширина захвату, м 6,00

Діаметр дисків борони, мм 510

Кількість рядків сівалки, шт. 48

Відстань між сошниками, см 12,5

Тип сошників дводискові

Ємність бункера, л 4500

Відношення насіння/міндобрива, % 60/40

Норма висіву насіння, кг до 350

Норма внесення добрив, кг до 550

Регулювання норми

Електропривід висівних 
апаратів, норма задаєть-
ся на моніторі та зміною 
потрібної котушки, висів 
насіння і добрив в один 

ряд

Вага, кг 12 415

Спосіб агрегатування причіпна

Потужність трактора, к.с. від 200

Гідравлічний маркер сліду встановлено

Дворядна пружинна борона встановлено

Прикотуючі колеса 48 шт., поліуретанові
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Навісна просапна сівалка вакуумного типу SP 
з внесенням міндобрив 

Навісна вакуумна сівалка Gaspardo з анкерним висівним апаратом SP призначена для точного висіву насіння соняшника, кукурудзи, ріпаку, 
цукрового буряка чи сої за традиційною технологією обробітку ґрунту. Вакуумна система притискання насіння до висівного диску забезпечує 
найточнішу розкладку у рядку, мінімізує кількість двійників. Максимальна глибина висіву в комплектації під дрібнонасіннєві культури, такі як 
цукровий буряк чи ріпак, становить до 5 см та до 10 см в комплектації під посів інших культур. 

Регулювання глибини висіву досить зручне – за допомогою вентиля. Тиск сошника на ґрунт 
становить до 120 кг/см2, регулюється за допомогою пружини на паралелограмі.  

Простота у використанні, надійність, легкість у налаштуванні та обслуговуванні, якісний ви-
сів, та, нарешті, ціна – це ті переваги, які роблять дану сівалку однією з найпопулярніших 
в Україні! 

Висівна секція виконана з якісних матеріалів, термін експлуатації 
яких відповідає світовим стандартам до висівної техніки. Наван-
таження у вигляді висіву насіння на площі 1-2 тис. га за сезон не 
складає труднощів. Повністю металевий корпус, який не піддається 
деформації. Проста та швидка заміна висівних дисків. Легке виван-
таження зерна, що лишилося в бачку.

Завдяки вакуумній системі притискання насіння до висівного диску 
досягається висока точність висіву. Подвійний відбійник знижує до 
мінімуму кількість двійників. Візуальний контроль за висівом здійс-
нюється досить просто – через металеве віконце на секції.

ОСОБЛИВОСТІ:
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Механічний привід на висівний апарат забезпечується не цепною 
передачею, як зазвичай на сівалках подібного класу, а за допомо-
гою карданної передачі. Це досить просте рішення яке не потре-
бує постійного техобслуговування, такого як змащення. Кардан має 
довжину 700 мм та швидкозмінні муфти, за допомогою яких можли-
ва активація чи деактивація роботи висівної секції.

Дводюймові V-подібні прико-
чуючі колеса з герметичними 
підшипниками універсальні 
для будь-яких ґрунтів та по-
мірних кліматичних умов. Ма-
ють регулювання як по шири-
ні борозни, так і повздовжнє 
– для профілактики забиван-
ня при вологих умовах роботи. 

Центром управління сівалки є монітор 
контролю висіву V1200 – простий в управ-
лінні та легкий в налаштуваннях. Має кон-
троль висіву по рядах та лічильник гекта-
рів.

Для внесення ґрун-
тових мікродобрив чи 
гранульованих пести-
цидів можливе опційне 
замовлення комплек-
ту мікрогрануляторів. 
Легке і точне налашту-
вання норми подачі до-
сягається завдяки фір-
мовій системі MiniMax.

Анкерні сошники для 
висіву насіння та вне-
сення добрив не потре-
бують обслуговування 
та мають довший ре-
сурс в порівнянні з дво-
дисковими сошниками. 

Глибина висіву контролюється V-подібними двохдюймовими ре-
зиновими прикочуючими колесами. Регулювання глибини висіву 
відбувається механічно, за допомогою вентиля. Кріпиться секція 
до рами на посиленому паралелограмі. Притискна пружина з діа-
пазоном до 120 кг/см2 гарантує постійний контакт висівної секції з 
поверхнею поля незалежно від рівності горизонту. 

Фірмова система вне-
сення добрив MiniMAX 
дозволяє легко відрегу-
лювати подачу добрив з 
максимальною точністю 
в діапазоні від 50 до 700 
кг/га. Об’ємний дозатор 
з катушкою SOFT Feeder 
забезпечує безперервну подачу добрив без пошкодження гранул. 
Силіконова катушка та пластиковий корпус гарантують максималь-
ну надійність та стійкість до корозії. Спеціальні таблиці, наклеєні під 
кришкою бункера, пояснюють, які налаштування потрібно зробити, 
щоб досягнути встановленої норми.

МОДЕЛЬ SP 8

Тип сівалки Навісна

Зчіпка з трактором 3-точкове зчеплення 
ІІ кат.

Висівний механізм Вакуумний

Привід висівного апарату Карданний

Висіваючі диски соняшник/кукурудза

Кількість зернових бачків, л 8 × 36

Кількість бачків для добрив, л 4 × 160

Глибина висіву, см 1 – 10 

Глибина внесення добрив, см 5 – 15

Відстань між рядками, см 70

Тиск висівної секції,  кг/см2 до 120 

Робоча швидкість висіву, км/год 0 – 12 

Сошник для внесення добрив Анкерний

Транспортна ширина, м 6

Вага, кг 1 200

Необхідне тягове зусилля, к.с. від 100 

Контролер висіву V1200
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Причіпна просапна сівалка вакуумного типу  
ROMINA з внесенням міндобрив

 

Висівна секція виконана з якісних матеріалів, термін експлуатації 
яких відповідає світовим стандартам до висівної техніки. Наван-
таження у вигляді висіву насіння на площі 1-2 тис. га за сезон не 
складає труднощів. Повністю металевий корпус, який не піддається 
деформації. Проста та швидка заміна висівних дисків. Легке виван-
таження зерна, що лишилося в бачку.

Завдяки вакуумній системі притискання насіння до висівного диску 
досягається висока точність висіву. Подвійний відбійник знижує до 
мінімуму кількість двійників. Візуальний контроль за висівом здійс-
нюється досить просто – через металічне віконце на секції.

Причіпна восьмирядна вакуумна сівалка Gaspardo ROMINA з жорсткою рамою для точного висіву насіння соняшника, кукурудзи, сорго чи сої 
за традиційною чи мінімальною технологією обробітку ґрунту. Вакуумна система притискання насіння до висівного диску забезпечує найточ-
нішу розкладку у рядку, мінімізує кількість двійників. Глибина висіву становить від 1 см до 12 см, яка регулюється досить зручно – механічно, 
за допомогою вентиля. Тиск сошника на ґрунт становить від 120 кг до 180 кг, чого цілком достатньо для висіву при будь-яких умовах та з 
різною кількістю пожнивних решток на полі. Завдяки тому, що сівалка Gaspardo ROMINA причіпна, вона може агрегатуватися з тракторами 
від 90 к.с. 

Надійність, легкість у налаштуванні та обслуговуванні, якісний висів – це ті переваги, які роблять дану сівалку однією з найпопулярніших в 
Україні. 

ОСОБЛИВОСТІ:
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Фірмова система внесення добрив дозволяє легко відрегулювати 
подачу добрив з максимальною точністю в діапазоні від 50 до 700 
кг/га. Об’ємний дозатор з катушкою SOFT Feeder забезпечує безпе-
рервну подачу добрив без пошкодження гранул. Шнекова катушка 
та пластиковий корпус гарантують максимальну надійність та стій-
кість до корозії. Дводискові сошники для внесення добрив працю-
ють в залежності від ґрунтово-кліматичних умов на глибину від 3 
до 15 см.

Центром управління сівалки є монітор 
контролю висіву V1200 – простий в управ-
лінні та легкий в налаштуваннях. Має 
контроль висіву по рядах та лічильник 
гектарів.

На сівалці Gaspardo ROMINA втулки син-
тезовані з автоматичним змащуванням та 
при терті виділяють масляні частинки, які 
змащують шарнір. Тому немає необхідно-
сті в щоденних змащуваннях цих частин.

Основою рами є квадрат з товщиною 180х180 мм, який забезпечує 
надійність конструкції, стійкість до деформацій та довговічність. 
Транспортні колеса в роботі являються приводом на висівні апара-
ти сівалки.

Однодюймові V-подібні прикочуючі колеса з герметичними підшип-
никами чудово працюють в недостатньо зволожених умовах, коли 
потрібно насіння висівати на 6-8 см. Мають регулювання як по ши-
рині борозни, так і повздовжнє – для профілактики забивання при 
вологих умовах роботи.

Глибина висіву контролюється двома незалежними широкими опор-
ними колесами безпосередньо в точці висіву. Регулювання глибини 
висіву здійснюється механічно, за допомогою вентиля. Кріпиться 
секція до рами на посиленому паралелограмі. Притискна пружина з 
діапазоном від 120 до 180 кг/см2 гарантує постійний контакт висів-
ної секції з поверхнею поля незалежно від його рівності. Передній 
прорізаючий диск дозволяє створювати канавку шириною 2 см на 
полях з мінімальним обробітком ґрунту.

Механічний привід на висівний апарат забезпечується не цепною 
передачею, як зазвичай на сівалках подібного класу, а за допомо-
гою карданної передачі. Це досить просте рішення, яке не потре-
бує постійного техобслуговування, такого як змащення. Кардан має 
довжину 700 мм та швидкозмінні муфти, за допомогою яких можли-
ва активація чи деактивація роботи висівної секції.

МОДЕЛЬ ROMINA

Тип сівалки Причіпна

Висівний механізм Вакуумний

Привід висівного апарату Карданний

Висіваючі диски соняшник/кукурудза

Кількість зернових бачків, л 8 × 60

Кількість бачків для добрив, л 2 × 800

Глибина висіву, см 1 – 12

Глибина внесення добрив, см 3 – 15

Відстань між рядками, см 70

Тиск висівної секції, кг/см2 120 - 180

Робоча швидкість висіву, км/год 0 – 12

Сошник для внесення добрив Дводисковий

Транспортна ширина, м 6

Вага, кг 2 850

Необхідне тягове зусилля, к.с. від 90

Контролер висіву V1200
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Причіпний польовий  
обприскувач CAMPO

Нова серія причіпних обприскувачів Gaspardo Campo являє собою модельний ряд, який відповідає найсучаснішим потребам українського 
ринку – надійний, високопродуктивний, простий в експлуатації, легкий в управлінні та налаштуваннях, з можливістю вибору саме тих опцій, 
які необхідні для роботи у Вашому господарстві.
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Штанга кріпиться на паралело-
грамі, щоб максимально збері-
гати стабільність та зменшити 
коливання на нерівних ділянках 
поля. Вже в базовій комплекта-
ції встановлений незалежний 
гідравлічний захисний пристрій, 
який додатково нівелює коливан-
ня штанги.

Мембранно-поршневий насос 
COMET 280 на обприскувачах 
CAMPO має карданний привід та 
продуктивність 265 л/хв з тиском 
20 бар.

Центральна панель контролю, всі 
головні клапани та перемикачі 
згруповані та легко доступні з лі-
вої сторони обприскувача. 

На обприскувачі встановлені 
трьохходові корпуси форсунок 
Teejet. Для швидкої зміни розпи-
лювача, при зміні норми внесен-
ня, достатньо лише повернути 
корпус. 

Обприскувач має високоякісний пластиковий бак об’ємом 3200 лі-
трів,  з стальною штангою шириною 24 та 28 метрів на 5 та 7 секцій. 
Форма баку виконана таким чином, що при різких рухах 30% коли-
вання рідини гасяться самостійно, тим самим передаючи менше 
коливань на штангу. 

Едуктор для хімпрепаратів має об’єм на 30 л, зручний в обслуго-
вуванні, мінімізує контакт оператора з небезпечними речовинами. 
Встановлений очисник каністр, який дозволяє використовувати 
100% хімічного препарату.

Система внутрішньої очистки системи «DEVIOKIT» дозволяє про-
водити очистку водяного розчину без попадання води в основний 
бак: таким чином можна робити перерви в роботі, не хвилюючись, 
що система заб’ється. Система розпилювання відповідає світовим 
стандартам. Очистка самого баку складається з внутрішніх форсу-
нок та дозволяє в короткий термін змінити препарат чи провести 
повну очистку системи.

Підйомний гідроциліндр 
штанги встановлений з азот-
ним демпфером гідро-пнев-
матичної системи, який явля-
ється амортизатором штанги. 
Головна особливість обпри-
скувача CAMPO – це можли-
вість вертикального зміщен-
ня паралелограма до 1,5 м, 
через що штанга має робочу 
висоту від 0,50 м до 2,10 м. 
Незалежна геометрія кожного 
крила регулюється на моніто-
рі Bravo 180 з кабіни трактора. 

МОДЕЛЬ CAMPO  32

Необхідна потужність трактора, к.с. від 80

Об’єм, л 3200

Штанга, м 24-28

Насос, л/м-бар 265-20

Кількість секцій 5 або 7

Ширина колії, мм 1600-2400

Встановлені шини 270/95-R48

Комп'ютерна система управління Arag Bravo 180

ОСОБЛИВОСТІ:
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

ДОВІРТЕ ПОВНІСТЮ СВОЮ ТЕХНІКУ СПЕЦІАЛІСТАМ ІЗ СЕРВІСУ Й ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ALS WEST!

Відмінна сервісна підтримка та своєчасне забезпечення запасними частинами – головні пріоритети у роботі команди ALS WEST.  
А відсутність простоїв техніки — головна мрія клієнтів, яка успішно реалізовується завдяки професійному підходу наших фахівців до техно-
логічних задач будь-якої складності і наявності необхідних запчастин на складах.

РОБОТИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЕХНІКИ

Повний комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту:
1 ЕТАП: Проведення діагностики Вашої машини із подальшим оформленням діагностичної карти, в якій 
описується стан всіх вузлів і систем та деталізується план подальших робіт.
2 ЕТАП: Зазначення необхідних запасних частин та розробка системи знижок на технічні роботи 
індивідуально для кожного випадку та відповідно до побажань споживача.
3 ЕТАП: Здійснення власне самого ремонту і технологічного налагодження та регулювання техніки.
4 ЕТАП: Рекомендації щодо подальшої експлуатації техніки й обладнання.

Додаткові послуги:
 � Постановка на зберігання з попереднім профілактичним оглядом.
 � Проведення навчання для операторів техніки у стаціонарних умовах.
 � Діагностика та ремонт паливної апаратури безпосередньо на підприємстві.
 � Виготовлення гідравлічних шлангів довільної комплектації.

СЕРВІС ВІД ALS WEST – це 
своєчасна допомога Вашій техніці 
без зупинки виробництва. Команда 
сервісних фахівців ALS WEST 
допоможе Вам повернути до роботи 
техніку в найкоротші строки.  Вам 
терміново потрібна запчастина у 
розпалі збиральної кампанії? Бажаєте 
обговорити особливості свого нового 
трактора чи завчасно замовити його 
чергове технічне обслуговування?  
Ми завжди запропонуємо Вам рішення, 
яке повністю зможе задовольнити.  Ми 
добре розуміємо, що таке аграрний 
бізнес, і завжди подбаємо про Вас 
найкращим чином.
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ОРИГІНАЛЬНІ ТА ОЕМ ЗАПЧАСТИНИ 
ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

ОТРИМАЙТЕ САМЕ ТІ ЗАПЧАСТИНИ,  
ЩО ВАМ ПОТРІБНІ!

Компанія ALS WEST, офіційний дилер техніки New Holland, має на своїх складах весь асортимент запчастин для швидкої доставки та 
зменшення простоїв техніки. Також ми пропонуємо спеціально розроблене додаткове обладнання та опції, які можуть встановлюватись на 
Вашу техніку для підвищення продуктивності роботи в тих чи інших умовах.

Розроблені за спеціальними технологіями, оригінальні запасні частини New Holland забезпечать Вам довготривалу роботу техніки навіть за 
екстремальних умов. Для максимального задоволення потреб своїх клієнтів дані запасні частини проходять постійні перевірки та тестування.

 � Запчастини до двигунів

 � Паливна апаратура

 � Підшипники та ущільнювачі всіх типів

 � Фільтри

 � Електрообладнання

 � Гальмівні колодки і накладки

 � Турбонаддуви і ремкомплекти

 � Гідравлічна апаратура

 � Покришки і камери

 � Акумуляторні батареї

 � Запчастини для приводів

 � Карданні передачі

 � Мастила і спеціальні рідини

 � Запчастини для комбайнів

 � Запчастини для жниварок

 � Запчастини для сівалок, борін, культиваторів, плугів, глибоко-

розпушувачів

 � Запчастини для обприскувачів

 � Шпагат для в’язання тюків

 � Електроінструменти та приладдя до них

 � Професійні інструменти та аксесуари

 � Промислові клеї і герметики

 � Обладнання для очищення техніки й професійного прибиран-

ня приміщень



www.alswest.com.ua

Рівне
вул. Свободи, 26
с. Колоденка, Рівненський р-н

 (050) 381-40-18
 (050) 435-98-41
 (050) 405-56-13
 (095) 276-78-85

 (050) 314-09-02 
 (050) 419-62-72
 (050) 410-15-07 

 (095) 273-47-20  
 (050) 435-98-39  
 (095) 276-78-85  

 (050) 405-56-38  
 (050) 435-98-39  
 (050) 410-15-07  

Тернопіль
вул. Смиковецька, 48, с. Байківці
Тернопільський р-н 

Хмельницький
Вінницьке шосе, 10/1

Вінниця
вул. Батозька, 1

 техніка        запчастини         сервіс


