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Про компанію
АМАКО – один із найбільших дилерів в Україні з продажу
сільськогосподарської, будівельної техніки та комерційного транспорту.
Компанія АМАКО (American Machinery Company) розпочала свою діяльність у 1992 році і є частиною
великої міжнародної мережі компаній, яка працює у США, Європі, Африці та на Близькому Сході.
Дистриб’юторська мережа АМАКО нараховує 14 представництв по всій території України.
Пріоритетом у діяльності компанії є післяпродажне обслуговування сільгоспвиробників і допомога у
вирішенні будь-яких технологічних завдань своїх клієнтів.

Візія

Відповідальність

Ми прагнемо бути надійним
партнером, який завжди буде
еталоном в наданні якісного
сервісу та післяпродажного обслуговування в сфері аграрного,
будівельного бізнесу та комерційного транспорту.

Кожен з наших працівників відноситься до бізнесу і приймає рішення
так, як ніби це його власний бізнес.

Місія
Підтримувати стабільний бізнес,
щоб бути надійним партнером
для клієнтів, постачальників,
працівників та акціонерів компанії.

Цінності
Цінності AMAКО — це наші основоположні принципи, стиль життя і ведення бізнесу.

Зобов’язання
AMAКО веде співпрацю з кожним
клієнтом та партнером з повною
відданістю. Ми розглядаємо кожен
проект індивідуально, забезпечуючи відмінне надання післяпродажного, сервісного обслуговування
та підтримку в кожному проекті від
початку і до кінця. Ми зосереджені
на потребах клієнта та приділяємо
достатньо уваги для оперативного їх
вирішення.

Надійність
AMAКО веде бізнес з кожним партнером, базуючись на принципах надійності, лояльності та довіри.

Гнучкість
Ми розуміємо, що гнучкість в нашому бізнесі є одним із найважливіших факторів і намагаємось максимально повно врахувати вимоги
наших клієнтів та партнерів.

Наші фінансові
партнери:
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Колісні трактори
MASSEY FERGUSON 8700

Основні переваги

Трактори Massey Ferguson є найпопулярнішими у світі, маючи набагато більші
обсяги виробництва, ніж усі інші бренди. А серія MF8700 є флагманом усієї
лінійки тракторів Massey Ferguson.

Електронне керування двигуном
дозволяє проводити безперервне регулювання об’єму і періодичності
впорскування палива із урахуванням обертів і навантаження двигуна, що забезпечує
збільшення потужності та відмінну економію палива.
Саме тому двигуни AGCO Power, встановлені на серії 8700, були визнані авторитетним німецьким журналом PROFI, який
проводить власні незалежні випробування,
найекономічнішими серед інших.
Також в стандартну комплектацію тракторів Massey Ferguson серії 8700 включений
ряд нових функцій, таких як пам’ять обертів
двигуна і круїз-контроль.
Амортизована підвіска переднього мосту
QuadLink на цих тракторах забезпечує чудові тягово-зчіпні властивості при роботі в
полі і комфорт при пересуванні дорогами
загального користування.
У налаштуваннях рульового управління, на
відміну від конкурентів, передбачена функція SpeedSteer, яка дозволяє операторові
регулювати передаточне число рульового
управління і вибирати число поворотів керма, необхідне для передніх коліс.

Унікальна трансмісія Dyna-VT комплектується функцією динамічного
управління трактором, яка погоджує оберти двигуна та передаточне відношення в трансмісії відповідно до навантаження на трактор. У цьому
унікальність її конструкції: немає перемикання шестерень, немає ривків і переривань зчеплення або потужності. Така особливість Dyna-VT
гарантує максимальну продуктивність, зниження фізичного навантаження на оператора і оптимальну витрату палива при будь-яких умовах.
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Трактори
Massey
Ferguson серії 8700 оснащуються окремо агрегатною гідравлічною системою, в якій
гідробак не сполучається з
трансмісією, що збільшує інтервал заміни оливи і перешкоджає попаданню брудної
оливи в трансмісію.
Гідравлічний насос продуктивністю 205 л/хв витрачає її виключно на виносну гідравліку,
а секції гідророзподільника
з електронним управлінням
оснащені також декомпресійною системою, що значно полегшує підключення і відключення причіпного обладнання.

На тракторах серії MF
8700 встановлена задня триточкова навіска вантажопідйомністю 12
тон — одна з найбільш вантажопідйомних в класі, що гарантує роботу
з будь-яким навісним устаткуванням для цього сегменту тракторів
і, звичайно, запас потужності та
ресурсу.
Задній незалежний ВВП має
540eco/1000 об/хв, що важливо,
оскільки економічний режим ВВП
працює на нижчих обертах двигуна (1600 об/хв), ніж стандартний,
і дозволяє додатково заощадити
паливо та понизити рівень шуму
всередині кабіни.
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Основні переваги

Простора кабіна була
спроектована з урахуванням забезпечення комфорту оператора. Зручний доступ,
система кондиціонування, низький рівень шуму, простота
органів управління і
чудовий огляд — усе
це є невід’ємними
елементами робочого
місця.

Модель

Двигун
Об'єм двигуна, л / Кількість циліндрів, шт.
Макс. потужність двигуна, к.с., при 1950-2000 об/хв
Номінальна потужність двигуна, к.с., при 2100 об/хв
Максимальний крутний момент, Нм, при 1400-1600 об/хв
Трансмісія
Режими ВВП, об/хв
Максимальний потік оливи в гідросистемі, л/хв
Максимальна вантажопідйомність задньої навіски, кг
Колеса передні
Колеса задні
Радіус розвороту, м
Колісна база, м
Базова вага трактора, кг
Загальна довжина, м
Об'єм паливного баку, л

MF8732

MF8737

AGCO Power
8,4 / 6
320
370
290
340
1455
1540
безступенева трансмісія Dyna-VT з системою
динамічного управління потужністю (DTM)
540eco/1000
205
12000
600/70 R28
600/65 R34
710/70 R42
710/75 R42
7,4
3,1
10300
5,67
690

Технічні характеристики
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Колісні трактори
MASSEY FERGUSON 7600 & 7700
Поєднання інноваційних технологій з простою і надійною конструкцією цих
машин дозволило MF7600 & 7700 стати найбільш продаваним трактором Європи.

Основні переваги

Трактори Massey Ferguson серії 7600 & 7700
оснащені двигунами другого покоління AGCO Power об’ємом 6,6 л /
7,4 л з електронним управлінням.
Високі показники потужності, крутного моменту і низька питома витрата палива в широкому діапазоні
оборотів сприяють максимальній
продуктивності трактора.
Вигнуте скло, поворотне сидіння
і багато інших особливостей відрізняють нову панорамну кабіну
Massey Ferguson серії 7600 &
7700. Зручний доступ, система
кондиціонування, низький рівень
шуму, простота органів управління і чудовий огляд — усе це є
невід’ємними елементами робочого місця водія.

Оригінальна і краща на даний
момент роботизована трансмісія
Dyna-6, 24F/24R з перемиканням під навантаженням, оснащується системою управління
Dyna-Power (динамічне управління потужністю), що дозволяє
збільшити подачу потужності при
вирішенні особливо складних
завдань. Система забезпечує
підтримку постійної швидкості
при мінімальній витраті палива.

Трактори
Massey
Ferguson серії 7600 &
7700 оснащуються гідравлічною
системою із загальною ванною
трансмісії і триточковою навіскою
вантажопідйомністю до 9300 кг,
дозволяючи
використовувати
трактор у важких умовах експлуатації, а секції гідророзподільників
оснащені декомпресійною системою, що значно полегшує підключення і відключення устаткування.

У автоматичному режимі система
самостійно відключає ВВП при піднятті триточкової навіски або на
швидкості понад 25 км/год, і знову
вмикається при опусканні навіски.
Контролер трансмісії таким чином
відстежує роботу ВВП, допомагаючи
захистити машину від ушкодження.

Можлива до встановлення комплексна система
рульового управління Auto-Guide™
3000 забезпечує «вільні руки» операторові, визначаючи точність аж до
сантиметра. Ця система підходить
для будь-яких сфер застосування,
де потрібно високий рівень точності
руху по полю, наприклад, первинна і
додаткова обробка, посів і посадка,
скошування і внесення хімікатів чи
рідких добрив.

Модель

MF 7615

MF 7618

MF 7720

MF 7722

MF 7724

MF 7726

Номінальна потужність, к. с.
Макс. потужність з EPM, к. с.
Макс. крутний момент при 1500 об/хв, Нм
Об'єм двигуна / к-ть циліндрів, л/шт.
Трансмісія
Кількість передач, передній і задній хід

140
175
660

165
200
740
6,6 / 6

185
220
880

200
240
975

220
260
1030
7,4 / 6

240
280
1049

Гідравлічна система
Продуктивність гідронасоса, л/хв
Гідравлічні розподільники, шт.
Тиск, бар
Підйомна сила навіски, кг
ВВП, об/хв
Місткість паливного баку, л
Колеса передні
Колеса задні

Dyna-6 (40 км/год)
24 x 24
із закритим центром,
зі зворотнім зв’язком по навантаженню (CCLS)
110
110 (опція 150)
3
200
7100
8600
9300
540 / 1000 з хвостовиками на 6 та 21 шліц
340
470
440/65
540/65
540/65
540/65
540/65
R28
R28
R28
R28
R28
540/65
650/65
650/65
650/65
650/65
R38
R38
R38
R38
R38

540/65
R28
650/65
R38

Технічні характеристики
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Гусеничні трактори
CHALLENGER МТ 800Е
Challenger був першим і залишається єдиним трактором, спеціально
створеним для експлуатації з резино-металевими гусеницями.

Основні переваги

Нові 12-ти циліндрові двигуни AGCO Power
об’ємом 16,8 л легко
забезпечать необхідну потужність
при будь-яких умовах і зменшення
витрати палива до 10%. MT800E
відрізняються при цьому одним з
кращих у своєму класі показником
крутного моменту.
Трансмісія з електронним
управлінням
Challenger 16F/4R дозволяє трактору використовувати
декілька режимів перемикання
передач (включаючи режим автоматичного перемикання з допомогою функції Power Management).
Функція синхронізації швидкості
дозволяє трансмісії контролювати швидкість руху та автоматично
вмикати необхідну передачу (на
швидкості до 40 км/год) без використання зчеплення.

Унікальна система гусеничного
ходу Mobil-TRAC™ забезпечує передачу максимального тягового
зусилля на ґрунт. Маса рівномірно
розподілена по всій площині гусениці, за рахунок чого досягається
найкраще зчеплення, а також мінімальна пробуксовка та ущільнення
ґрунту, що в свою чергу мінімізує
негативний вплив на майбутню
врожайність.

Передова гідравлічна система із закритим центром відрізняється
високою продуктивністю насоса 223 л/хв та забезпечує необхідну
вантажопідйомність задньої навіски і більш ніж достатню подачу
рідини до допоміжних вузлів. Задня навіска (опція) на серії MT800Е має
максимальну вантажопідйомність 14000 кг. Кількість стандартно встановлюваних секцій гідророзподільника — 4 шт. (можливо збільшити до 6-ти).
Кожна секція може забезпечити потік понад 150 л/хв.

Підвіска Opti-Ride™ системи гусеничного ходу забезпечує плавний
рух по нерівних ділянках, підвищуючи ефективність роботи. Чотири
опорних котки на напівнезалежній
підвісці кожної теліжки рухаються
незалежно один від одного, дозволяючи траку копіювати рельєф.
Тяги стабілізаторів і пружини Marsh
Mellow ™ ізолюють поперечну балку від шасі. Права та ліва теліжки,
що рухаються незалежно одна від
одної, дозволяють трактору плавно
долати перешкоди.

Трактори Challenger серії
MT800Е вже на заводі
підготовлені до встановлення системи автоматичного водіння AutoGuide™, завдяки
чому встановлення цієї опції не
завдає перешкод навіть у польових умовах. Окрім того, трактори
Challenger із заводу оснащені підготовкою для підключення системи
телеметрії AgCommand™.
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Стандартні комплекти ліхтарів з газорозрядними лампами робочого
освітлення дозволяють операторам працювати з максимальною
віддачею навіть в нічний час.

Модель

МТ855Е

Двигун / об’єм, л / кількість
циліндрів

МТ865Е

МТ875Е

AGCO Power T3А / 16,8 / 12

Номінальна потужність, к.с.

490

540

590

Максимальна потужність, к.с.

529

583

637

Макс. крутний момент при 1500
об/хв, Нм

2360

2600

2840

Трансмісія

Powershift, 16 передач вперед / 4 назад

Максимальна швидкість, км/год

39,6

Максимальний потік, л/хв

223

Гідравлічні розподільники, к-ть
пар

5

Підвіска поперечної балки

2 пружини Marsh Mellow

Підвіска ходової частини

опорні котки на підвісці

Ємність паливного баку, л
Гусениці, мм

1022

1250
стандартна с.г. 762

Поворотний тяговий брус на
роликових опорах

кут повороту — 32 градуси

Довжина гусеничної бази, мм

3000

Базова колія, мм

2591

Технічні характеристики

Центральна система управління
Tractor Management Centre™ (TMC)
забезпечує роботу всіх компонентів і систем з оптимальною ефективністю. Управління всіма функціями здійснюється з налаштування
кольорового екрану діагоналлю
7,4 дюйма. Інтуїтивно зрозуміла
і проста у використанні система
управління One-Touch™ дозволяє
одночасно використовувати кілька
функцій роботи трактора і навісного обладнання натисканням всього
однієї кнопки.
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КЛАВІШНІ КОМБАЙНИ
MASSEY FERGUSON
Зернозбиральні комбайни MASSEY FERGUSON — це перевірена часом
раціональна конструкція та найефективніше використання потужності двигуна.

Основні переваги

Основною характерною рисою клавішних комбайнів MF є те, що вони показують таку саму
продуктивність, як комбайни з більш потужними двигунами, при цьому якість збирання та
мінімізація втрат залишається традиційно на найвищому рівні.

На комбайні MF встановлений приймальний бітер, який забезпечує безперервну і рівномірну подачу маси
на всю ширину похилої камери, що в
свою чергу впливає на якість обмолоту
та зменшує енерговитрати комбайна.

Незалежне регулювання передньої
та задньої частин підбарабання здійснюється дистанційно з кабіни оператора та дозволяє максимально швидко і точно налаштувати комбайн під
різноманітні умови жнив.
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Конструкція комбінованої системи сепарації передбачає двопозиційне регулювання положення ротаційного сепаратора і має унікальну особливість — повне
виведення підбарабання із робочого
положення. Таке рішення дозволяє при
певних умовах зменшити енерговитрати
та покращити пропускну здатність комбайна.

Верхнє ALFA–решето має найбільший інтервал регулювання потоку
повітря та на 30% зменшує втрати
і покращує якість очищення зерна
на відміну від звичайних решет.
Ламелі решета пропускають повітря через окремі отвори, що робить потік повітря більш щільним
та ефективно продуває солому.

Вся система очищення являє собою секційну конструкцію, має
високі дільники на стрясній
дошці та решетах, що забезпечує
оптимальне розподілення зерна
на решетах по нерівній місцевості
і, як наслідок, досконале очищення.
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Найбільший в сегменті хід клавіш соломотрясу та збільшена висота ступенів
каскадів на кожній клавіші підвищують
ефективність сепарації та пропускну
здатність без збільшення габаритів комбайна. Передні ступені клавіш посилені
для роботи з кукурудзою.

Основні переваги

Різний розмір прутків підбарабання:
задня частина підбарабання містить
вдвічі менше прутків, ніж передня. Така
компоновка забезпечує оптимальний
баланс між високою продуктивністю обмолоту та вільним проходженням зерна
через підбарабання.

Високоінерційний молотильний барабан із баластними брусками забезпечує
постійну швидкість обмолоту навіть при
важких умовах роботи. Це знижує навантаження на приводи, споживання
енергії та на третину зменшує витрату
палива.

15
ACTIVA
7347 S

BETA
7370

Ширина захвату жниварки, м

4,8 - 7,6

Барабан: діаметр/ширина, м

0,6/1,6

Діапазон обертів, об/хв

430-1210

Підбарабання:
к-ть пластин/площа, шт./м2
Активне підбарабання:
кут охоплення основного/активного, градус

12/0,99

106/14

Соломотряс:
к-ть клавіш/загальна площа
сепарації, шт./м2

106/14

6/9,06

Очищення: 2 регульованих решета + верхнє зовнішнє решето,
загальна площа, м2

5,58

5,58

Зерновий бункер, л

8600

9000

85/4,5

105/5

Виробник/робочий об’єм, л

Agco Power/7,4

Agco Power/8,4

Потужність, ISO14396, к.с.

306

360

Швидкість вивантаження/висота, л/с/м
Двигун

Трансмісія:
тип/к-ть передач

Гідростатична/4

Вага і габаритні розміри
Загальна довжина без жниварки, м
Ширина без жниварки, м
Вага без жниварки, кг

8,91
3,56

4,00

11900

13360

Технічні характеристики

Модель
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РОТОРНІ КОМБАЙНИ
MASSEY FERGUSON T7
Один з найпопулярніших комбайнів США відтепер в Україні. Висока
продуктивність та пристосованість до важких умов збирання є головними
особливостями роторних комбайнів Massey Ferguson T7.

Основні переваги

Комбайн Massey Ferguson Т7 обладнано унікальною системою подачі та обмолоту Natural Flow™,
який немає аналогів в Україні. Завдяки саме системі обмолоту, місткому зерновому бункеру та
потужній системі вивантаження модель комбайну Т7 забезпечує відмінну продуктивність та однаково
ефективно збирає найширший спектр різноманітних культур.

Система подачі
Однією з основних особливостей, які
роблять комбайн Massey Ferguson Т7 унікальним, є система подачі та обмолоту
Natural Flow™. Простота й унікальність
конструкції забезпечують ефективне збирання, зручне обслуговування та економію пального, що вигідно вирізняє цей
комбайн серед конкурентів.
Завдяки поперечно розміщеному ротору
маса, що надходить до обмолочування,
не ущільнюється та не змінює напрямок
руху під час переміщення від похилої камери до ротора. Таким чином матеріал
подається безпосередньо від жниварки
до ротора з мінімальними пошкодженнями та витратою потужності, що, в свою
чергу, сприяє меншій витраті палива.

Обмолот та сепарація
Після подачі до ротора зерно
обмолочується та сепарується
через підбарабання з кутом
охоплення 360°, що підвищує
продуктивність та зменшує
пошкодження зерна і витрату
палива.
Поперечний ротор діаметром 762 мм має шість рядів
хромованих бичів заввишки
18 мм та підбарабання, обладнане 17-ма поперечними
планками, що разом забезпечують м’який обмолот за
менших витрат потужності.

Система очищення
Конструкція
вальців-прискорювачів
складається із двох валів, кожен із яких
має п’ять пар поліуретанових рифів.
Вальці у чотири рази прискорюють рух
маси і направляють її через рівномірний
потік повітря від вентилятора очищення
діаметром 330 мм, з допомогою якого
із зерна видаляється значна частка домішок ще до того, як воно потрапить на
решітний стан.
Це двоступеневе очищення забезпечує
високу якість зерна із допустимими мінімальними домішками.
Оскільки очищення комбайна MF Т7 не
залежить від гравітації під час переміщення зерна, напрямок руху зернової
маси під час очищення залишається незмінним на схилах із кутом до 23°.
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Зерновий бункер та вивантаження
Двома додатковими унікальними особливостями комбайна Massey
Ferguson Т7 є один із найбільших у своєму класі зернових бункерів об’ємом
13,743 л та одна з найменших транспортна висота – 3,58 м.
MF Т7 також вирізняється неймовірно високою швидкістю вивантаження завдяки унікальному вивантажувальному шнеку DirectFlowTM, який дає
змогу досягти швидкості у 141 л/с протягом усього процесу вивантаження і спорожнює бункер всього за 98 с, таким чином економлячи час та
кошти.
Ефективне збирання врожаю
Ротор на MF Т7 розташований по центру машини, що дає змогу
розмістити зерновий бункер нижче та над системою обмолоту. Завдяки цьому забезпечується більш низький центр ваги та
менша загальна висота агрегату одночасно із більшою ємністю
зернового бункера.
Завдяки унікальному дизайну комбайни MF Т7 мають до 3 т
меншу вагу, порівняно з іншими комбайнами такого самого
класу, що без компромісу з продуктивністю або довговічністю
дає змогу підвищити ефективність збирання, зменшити витрату
палива та ущільнення ґрунту.
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Технічні характеристики

Модель

Двигун
Модель
Кількість циліндрів/об’єм, л
Потужність за 2100 об./хв, к.с. (Кв) SAE
Потужність Maximum Boost, к.с. (Кв)
Об’єм паливного бака, л
Трансмісія
Тип
Коробка передач
Максимальна швидкість, км/год
Система обмолочування/сепарації
Тип
Діаметр, мм
Довжина, мм
Кут сепарації
Площа підбарабання, м2
Площа обмолочення та сепарації, м2
Швидкість, низький діапазон, об./хв
Швидкість, високий діапазон, об./хв
Система очищення
Ступені очищення
Загальна площа решіт, м2
Тип вентилятора очищення
Діаметр, мм
Дообмолочення на роторі
Подрібнювач соломи
Зерновий бункер/вивантаження
Об’єм зернового бункера, л
Швидкість вивантаження, л/с
Діаметр вивантажувального шнека, мм
Довжина від центру, м
Висота вивантаження, м
Розміри
Базова вага, кг
Транспортна висота, м
Колісна база, м
Довжина без жниварки, м
Кліренс, мм

MF T7

AGCO Power 98AWF
7/9,8
375 (280)
451 (336)
870
Гідростатична
4 швидкості
34
Поперечний ротор
762
2,235
360°
0,61
3,89
180-480
336-900
2
4,99
Турбінний вентилятор
330
Стандарт
2 швидкості
13,743
141
356
7,56
4,70
14,625
3,58
3,40
8,61
595

Технічні характеристики
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Жниварки GERINGHOFF

Основні переваги

Geringhoff вже більше 50 років пропонує інноваційні та надійні технології
збирання врожаю з максимальною продуктивністю і мінімальними втратами.
Всі основні конструкторські рішення, які на сьогоднішній день є класикою, були
розроблені і введені цим виробником.

Найкраще подрібнення пожнивних
залишків, що набагато покращить
їх перегнивання, а також суттєво
зменшить шанси на виживання
різних шкідників, які зимують у
фрагментах стебел;

Оригінальна конструкція приводних редукторів на кожен ряд
поєднує в собі з одного боку компактність, з іншого боку високу надійність, забезпечуючи мінімальне
споживання енергії жниваркою і,
як наслідок, економію палива та
ресурсу комбайна;

Відсутність приводних ременів і
ланцюгів, яким властиво розтягуватися і перетиратися, завдяки
використанню компактного редуктора з карданною передачею.
Такий привід забезпечить кращу
передачу крутного моменту і, безсумнівно, більшу надійність та зносостійкість;
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Тільки
жниварки
Geringhoff комплектуються контрольним
монітором, який встановлюється в кабіну
комбайна і показує
швидкість обертання,
повідомляє про прослизання приводу, а
також показує положення початковиділяючих пластин;

Horizon Star®II доповнює переваги ROTA DiSC® обертовим горизонтально-ріжучим ножем. Таке рішення сприяє тому, що після жниварки залишаються мінімально короткі залишки стебла, які виступають з
ґрунту. Враховуючи найвищу ступінь подрібнення пожнивних залишків
самою системою ROTA DiSC®, можна спокійно відмовитися від покупки додаткового устаткування для мульчування і значно скоротити час на
підготовку поля до наступного посіву.

На вибір є варіант Mais Star без подрібнювача стебел, з боковим розташуванням ножа
подрібнювача MS Horizon і з розташуванням
ножа по центру ряду, відразу за протягуючими
вулицями MS-SC.
Завдяки горизонтальному подрібнювачу жниварки Geringhoff MS-SC можливим є чисте збирання врожаю з короткою стернею і якісним
подрібненням кукурудзяного стебла.

Важливою особливістю всіх жниварок Geringhoff для збирання
кукурудзи є можливість дообладнання комплектом для збирання
соняшника. При чому комплекти є
двох видів: з активним і пасивним
ножем для зрізу стебла.

жниварки для збирання соняшнику
Технологія збирання соняшника
жниваркою суцільного зрізу дає наступні переваги:
• Немає прив’язки до напрямку і
способу посіву;
• Зріз відбувається під самий кошик, що забезпечує мінімальну кількість потрапляння у комбайн стебла.
А це в свою чергу дозволяє збирати
соняшник ще із зеленим стеблом або
при підвищеній вологості, зменшує
забруднення насіння в бункері і знижує його вологість, зменшує витрату
палива комбайном і продовжує відповідно його ресурс.
Geringhoff, крім класичних рядних

жниварок, також має в своєму модельному ряді жниварки суцільного зрізу SunLite.
Незважаючи на простоту
самої конструкції жниварок
суцільного зрізу, якість виготовлення і ретельність збірки
поряд з використанням високоміцних і зносостійких,
але в той же час легких матеріалів
гарантують традиційну для Geringhoff
надійність і довговічність.
З особливостей жниварки можна
відзначити використання в ній приводу ріжучого апарату Schumacher,
який забезпечує високу частоту зрі-

зу і менші вібраційні навантаження.
Крім того, слід зазначити наявність в
модельному ряді жниварки з шириною захвату 12 метрів для потужних
високопродуктивних комбайнів, що
можуть запропонувати не всі виробники однотипних жниварок.
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ЖНИВАРКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ
СОНЯШНИКУ BICCHI SUNBI
Жниварки Bicchi – перевірені часом ефективність та надійність!
На сьогодні існує цілий ряд конструкцій жниварок для збирання соняшника як
зарубіжних брендів, так і вітчизняних. Однак на їхньому фоні конструкція жниварки Bicchi який рік поспіль залишається актуальною і найефективнішою.

Основні переваги

• Жниварка дозволяє розпочати збирання соняшнику раніше – одразу
після дозрівання насіння, не чекаючи повного висихання стебел;
• Із жниваркою Bicchi зручно обробляти край поля, «розрізати» поле без
небезпеки збільшення втрат. З таким самим успіхом жниварка може виконувати збирання соняшнику, який було посіяно суцільним способом;
• Для підключення жниварки достатньо підібрати тільки фланець кріплення на похилу камеру. Такі фланці розроблені для всіх популярних
моделей присутніх на ринку комбайнів;
• Жниварка Bicchi дозволяє збирати соняшник за технологією, при котрій зріз соняшника відбувається якомога ближче до кошика. Завдяки
цьому зменшується навантаження на комбайн, знижується витрата палива в середньому на 2 л/га та на 1% зменшується вологість насіння в
бункері.

 +10% до врожаю*;
 +20% до швидкості;
 +30% до ресурсу;
* У порівнянні з пристосуваннями
на зернові жниварки Bicchi скорочує втрати при збиранні на 10% від
врожайності, дає можливість збільшити швидкість комбайна на 20% і
зберігає до 30% його ресурсу.
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Ніж збірний. Полотно – спинка коси, що збирається за допомогою з’єднувачів
і болтів. Міцні гальванізовані сегменти кріпляться до спинки коси теж за
допомогою болтових з’єднань. Кількість витраченого часу і трудомісткість
виконання заміни сегмента значно скорочуються. Зубчасті болти, гайки з
фланцем для кріплення сегментів і болти з нанесеним хімічним складом передбачені для виключення мимовільного розкручування.
Модель

Габаритні розміри, мм
- довжина
- ширина
- висота
Вага, кг
Ефективна ширина захвату, м
Ширина дільника, мм
Довжина дільника, мм
Відстань між осями дільників, мм
Швидкість руху ріжучого ножа, зріз/хв
Швидкість обертання шнеку, об./хв
Необхідна потужність для комбайна, к. с.

На жниварках Bicchi встановлений ріжучий апарат виробництва
SCHUMACHER (Німеччина).
За рахунок планетарного механізму вдалося досягти прямолінійного ходу ножа, тим самим виключити биття і вібрацію, що руйнівно
діє на жниварку.
Подвійні ріжучі кромки протиріжучих пальців закритого типу служать
для збалансованого ходу ножа, що
забезпечує рівний і чіткий зріз
без «задирання» коси і забивання
її масою.

SUNBI 600

SUNBI 740

SUNBI 940

6200
2300
1100
1700
6,0

7600
2300
1100
2300
7,4
170
1400
225
800
176
до 350

9600
2300
1100
2800
9,4

до 250

від 350
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Стальні кульки, приварені на кінці
дільників, запобігають «наколюванню» стебла.
Закінчення дільників у формі кишені додатково забезпечує відсутність висипання насіння, що
скочується уздовж дільника.
Призматична форма поперечного
перерізу дільників біля основи дає
можливість опускати жниварку аж
до самого ґрунту і збирати навіть
дуже полеглий соняшник.

Кожух мотовила, з яким стикається соняшник після зони поділу стебел, відіграє дві основні ролі:
• зріз під самий кошик відбувається після контакту з рослиною
і нахилу стебла до оптимального
кута;
• кожух запобігає вильоту вже
зрізаних і підібраних мотовилом
кошиків за межі жатки.
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Телескопічні навантажувачі
MASSEY FERGUSON TH.7000
Телескопічний навантажувач серії TH.7000 стане для Вас машиною, яка візьме
на себе практично всі вантажно-розвантажувальні та підіймальні роботи
Вашого підприємства, поліпшить на порядок усі логістичні процеси в ньому.

Основні переваги

До 2000 тон перевантаженого зерна в день — під силу навантажувачу
Massey Ferguson.
• Найвищу продуктивність забезпечує навантажувачу потужна гідросистема з пропорційним
електрогідравлічним керуванням,
здатна виконувати підняття, висування стріли і поворот каретки
одночасно;

• Подати-взяти вантаж через перешкоду, підняти вантаж на висоту до 7 м, подати-взяти вантаж
з глибини при завантаженні-вивантаженні автопричепів, вагонів
TH.7000 зможе легко за рахунок
конструкції телескопічної стріли;

• Повний привід, високий дорожній просвіт, закриті мости і
повністю «обшите» плоске днище
без відкритих комунікацій, спеціальні шини забезпечують TH.7000
найвищу прохідність. На навантажувачі практично неможливо «застрягти». У разі буксування коліс
навантажувач сам себе виштовхне
за допомогою ковша та телескопічної стріли;
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7м
3,8 т
LOAD
SENSING

190 л/хв

Модель

• Поряд з позашляховими властивостями високе тягове зусилля дозволяє буксирувати практично будь-який с/г причіп,
а також витягати, буксирувати іншу техніку;

Максимальна
вантажопідйомність, кг
Максимальна висота підйому, м
Продуктивність гідравліки, л/хв
Тип трансмісії
Двигун / Робочий об'єм, л /
кількість циліндрів
Паливна система
Потужність по ISO, к. с., при
2200 об/хв
Місткість паливного бака, л
Кондиціонер
Комплект холодного запуску
двигуна
Реверс вентилятора радіатора
Амортизація стріли

MF TH.7035

MF TH.7038

3500

3800

7
7
100
190
Гідростатична, 2 діапазону
Perkins 1104D-TA / 1104D-ETA / 4,4
4,4 / 4
/4
Механічна
Common Rail
100

130

138
Базове устаткування
Базове устаткування
Базове устаткування
Базове устаткування

Технічні характеристики

130 к.с.
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• Компактні розміри навантажувача, 3 способи руху забезпечують
TH.7000 виняткову маневреність і
дозволяють використовувати його
в обмеженому просторі тісних приміщень;

Основні переваги

• Сучасні дизельні двигуни з витратою палива всього 6-8 л/год
дають змогу економити на паливі
при високій продуктивності та дозволяють при цьому спокійно працювати всередині приміщень, не
погіршуючи видимість гаром і кіптявою. У разі запиленості оператора надійно захищає герметична
кабіна з кондиціонером;

• Незважаючи на свої габарити,
навантажувач Massey Ferguson має
значну масу (наприклад модель
TH.7038 має масу близько 7500
кг із порожнім ковшем). Завдяки
цій властивості TH.7035 з успіхом
використовується для одночасного
розподілу та трамбування силосу;
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За рахунок найширшого переліку змінного навісного обладнання, яке і робить його найуніверсальнішим видом техніки, телескопічний навантажувач у всьому спектрі логістичних операцій агропідприємства з легкістю замінить собою фронтальні або
щоглові навантажувачі, зерномети і зернонавантажувачі, трактор, бульдозер, кран і навіть екскаватор для риття траншей.
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САМОХІДНІ ОБПРИСКУВАЧІ APACHE
Унікальний самохідний обприскувач APACHE не має аналогів у своєму класі,
сконструйований за всіма критеріями сучасного ринку, що дозволяє економити
гроші і час.

Основні переваги

• Один з найпродуктивніших насосів відцентрового типу з гідравлічним
приводом HYPRO продуктивністю 922 л/хв забезпечить Вам будь-яку
необхідну за технологією
норму виливу на високих
швидкостях;
• Конструктивно передні
колеса розташовані таким чином, що оператор
добре бачить з кабіни як
вони йдуть по колії, завдяки чому зростає продуктивність його роботи;
• В обприскувачі вже
передбачена
система
автоматичного контролю
висоти штанги з трьома
ультразвуковими датчиками Raven Autoboom
UltaGlide;
• Для зручності при русі
заднім ходом, а також для
спостереження за центральною секцією штанги,
APACHE комплектується
вбудованою камерою заднього виду, зображення
з якої надходить на вбудований в підлокітнику
дисплей;

• Гідротрансформатор в якості трансмісії,
механічна коробка з передачею крутного
моменту через кардан, запатентована конструкція бортових редукторів, блокування
диференціала заднього моста забезпечують:
- утричі більший, порівняно з гідростатичним приводом крутний момент, що передається на колеса;
- передачу однакового крутного зусилля на
обидва ведучі колеса на відміну від гідростатики, де більший крутний момент передається на «вільне» колесо;
- меншу вагу обприскувача, що поряд з
правильним розподілом цієї ваги (30% передня вісь / 70% задня провідна вісь) підвищує позашляхові властивості;
- надійність обприскувача, прогнозованість
і простоту його обслуговування.

• Спеціальна конструкція рами,
передня напівзалежна підвіска
з окремим гідравлічним регулюванням ходу кожного колеса, задня підвіска, обладнана механізмом автоматичного вирівнювання
і компенсації збільшення маси
внаслідок заправки бака забезпечують:
- запобігання «ефекту віддачі» при
виконанні маневрів;
- збільшений термін служби штанг
завдяки відсутності розгойдування;
- збільшену швидкість і підвищену стійкість на розворотах в кінці
гону;
- плавний хід незалежно від того,
чи повний бак для робочої суміші
або порожній.

• Обприскувач обладнаний контролером норми внесення робочої рідини на базі
Envisio Pro — виробництва Raven, який служить як контролером системи обприскування, так і навігатором GPS, а також комплектується обладнанням для автоматичного відключення секцій штанги для виключення перекриття або подвійної
обробки;
Модель

Робочий об’єм двигуна, л
Максимальна потужність двигуна, к.с.
Ємність паливного баку, л
Привід
КПП
Дорожній просвіт, м
Відстань між колесами, см
Розміри штанги, м
Діапазон регулювання висоти штанги, м
Форсунки
Об’єм основного резервуару, л
Об’єм промивного баку, л
Насос для продукту
Довжина / ширина / висота, м
Вага машини, кг

AS 700

4,5
160

AS 1020

AS 1220

6,7
6,7
215
215
378
RWD (Задній механічний привід)
JCB Power Shift, 4 ст.,
ZF автоматична Power Shift, 6-ти швидкісна з
гідротрансформатор
гідротрансформатором
1,27
305 – 406, механічне регулювання (опція: гідравлічне регулювання)
18-24/18-27/24/27/30/35,5*/40*
0,5 - 2,05
Триходові форсунки TeeJet з відстанню 51 см
2840
3785
4543
380
Відцентровий, продуктивність 922 л/хв
7,36/3,65/3,65
7,36/3,65/3,65
7,36/3,65/3,65
8709
8845
9208

Технічні характеристики
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ДИСКОВІ БОРОНИ
CHALLENGER 1000
Дискові борони Challenger – це якість обробітку та надійність, нічого зайвого!
Вони розроблені для сучасної технології дискування великих площ землі.

Основні переваги

Жорсткі важелі скребків виготовляють з високовуглецевої
термообробленої сталі, забезпечуючи високу міцність і жорсткість при очищенні залишків
стерні з дисків.
Вдало підібрані кути атаки та розмір дисків, шахматне розташування батарей –
секрет найякіснішої заробки рослинних
рештків. Клиновидні задні батареї – це
конструктивне рішення, що відмінно зарекомендувало себе та дозволяє підготувати
ґрунт рівно і без утворення гребенів. Точно розрахований і вже встановлений на
заводі кут атаки задньої дискової батареї
гарантує переворот ґрунту, викинутого передньою дисковою батареєю.

Присутні в стандартній комплектації кожної дискової борони стійки C-Flex™ поглинають будь-які ударні навантаження на
дискові батареї, що виникають при наїзді
на залишки пнів або камені. Завдяки цьому збільшується термін служби підшипників, валів і дискових ножів.
Крім того, стійки C-Flex™ забезпечують
краще очищення дисків від пожнивних
залишків, на відміну від традиційних жорстких стійок, та істотно спрощують техобслуговування дискових батарей.

Диски діаметром 610 мм
з малою вгнутістю менше
забиваються і допускають
підвищену швидкість дискування, а також забезпечують
краще поглиблення борони.
Тандемна підвіска — стандартне обладнання на всіх
центральних і бічних секціях.
Додаткові опорні колеса на
бічних секціях — також стандартне обладнання і присутні
вже в базовій комплектації.

При знятті батареї
самі стійки C-Flex™
залишаються
на
місці. Завдяки цьому при зворотній
установці
батареї
вона точно стає на
своє місце, не вимагаючи додаткового регулювання.

Модель

1436-21
1436-24
1436-27
1436-29
1436-31
1436-33
1436-36
1544-40
1544-45
1550-50

Підшипники із поворотною віссю в опорі,
що застосовуються в конструкції дискових
борін Challenger, забезпечують примусове
вирівнювання і примусову подачу мастила,
виключаючи знос підшипника і корпусу.

Втулки з полімерного матеріалу замість підшипників у місцях згину рами та у кріпленні
колес не потребують обслуговування і змащування.

Робоча ширина захвату, м

Кількість
секцій, од.

Кількість
дисків, од.

Відстань між
дисками, см

Діаметр /
товщина
диску, мм

Транспортні
ширина /
висота, м

Вага,
кг

6,1
6,9
7,8
8,6
9,0
9,8
10,6
12,2
13,7
15,2

3
3
3
3
3
3
3
4
4
5

62
70
78
86
90
98
106
112
130
140

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4
610 / 6,4

4,1 / 3,2
4,1 / 3,6
4,1 / 4,0
4,1 / 4,4
5,3 / 4,1
5,3 / 4,4
5,3 / 4,9
6,1 / 4,7
6,7 / 4,8
5,6 / 4,3

6 626
7 260
8 100
8 636
9 113
9 726
10 315
11 865
14 420
15 105

Технічні характеристики
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Компактні дискові борони
Kockerling Rebell CLASSIC
Rebell Classic T – класика «дискового» жанру від компанії Koсkerling.
Дискові борони Rebell Classic T призначені для обробітку ґрунту від 3-х до
12-ти см. Агрегат забезпечує рівномірність глибини обробітку з подрібненням
рослинних решток, інтенсивним перемішуванням та якісним зворотним
ущільненням ґрунту.

Основні переваги

Із дисковою бороною Rebell
Classic у Вас не буде питань
габаритів при транспортуванні.
Ширина борони у складеному
вигляді становить 3 м.

Налаштування глибини
обробітку виконується
дуже просто – перестановкою пальців у отвори
на тягах кріплення катків. Також доступна опція
гідравлічного
регулювання глибини обробки
Easy Shift.

Ретельне перемішування землі з рослинними
залишками навіть при тяжких умовах роботи.
Робота без забивання при великій кількості
пожнивних залишків завдяки пружинним дисковим елементам.
Високий термін служби за рахунок використання високоякісних матеріалів, компонентів та
міцної конструкції рами.
На дисках використовуються
закриті підшипники SNR, які
не потребують змащування.
Особлива надійна багатошарова прокладка захищає підшипник від води, пилу, бруду,
каміння та соломи. Завдяки
цьому підшипники не потребують обслуговування.

Всі вузли з’єднання на Rebell
оснащені системою Lockpin, яка
надає в рази більшу стабільність
і довговічність порівняно із системою кріплення стандартними
пальцями. Кріплення фіксується
з двох сторін та запобігає розбиванню отвору в процесі експлуатації.

Диски розташовані в два ряди та закріплені на окремих пружинах, що
в свою чергу забезпечує постійний
тиск на них. При контакті з каменем
диски незалежно один від одного відхиляються вгору, повертаючись після подолання перешкоди на задану
глибину обробки (3D-ефект). Також
за рахунок вібрації пружинної стійки
маємо ефект самоочищення дисків.

Rebell оснащений потужним подвійним катком, який закриває вільний
простір в ґрунті, ідеально здійснює
зворотне ущільнення, завдяки чому
волога не йде з ґрунту. Конструкція
СТС катка вже зарекомендувала себе
за багато років завдяки високій зносостійкості та відсутності забивання.
СТС каток підходить до роботи на всіх
типах ґрунтів.
Задня регульована штригельна борона Ø 13 мм оптимально розрівнює
і розподіляє солому, вирівнює і подрібнює структуру ґрунту.

Модель

Робоча швидкість, км/год
Робоча ширина, м
Транспортна ширина, м
Діаметр / товщина диску, мм
Лінійна відстань між дисками, мм
Кількість зубчатих дисків / підшипників, шт.
Кут зрізу / нахилу, градусів
Транспортні колеса / опорні колеса
Глибина обробітку ґрунту, мм
Діаметр катка, мм
Вага, кг
Необхідна потужність трактора, к.с.

Rebell Classic T

12 - 18
6,0
8,0
3,0
510/5
130
42/42
50/50
62/62
16/16
600/60-22,5 x 500/50-17
120
530 (подвійний STS)
5 380
5 410
6 710
150
180
240
5,0

Технічні характеристики

33

34

ВАЖКІ ДИСКОВІ БОРОНИ
KOCKERLING REBELL PROFILINE

Основні переваги

Важкі дискові борони Rebell Profiline призначені для обробітку ґрунту від 5 до
20 см. Даний агрегат забезпечує найкращу рівномірність глибини обробітку
з ідеальним подрібненням будь-яких пожнивних решток з одночасним
інтенсивним перемішуванням та якісним зворотним ущільненням ґрунту.

• Ідеальне перемішування землі з великими
пожнивними залишками будь-яких культур. Робота без забивання завдяки пружинним стійкам кріплення дисків.
• Надзвичайно міцна рамна конструкція
агрегату, яка стійка до деформації на високих
швидкостях. Високий термін служби за рахунок
використання високоякісних матеріалів та компонентів;
• На дисках використовуються
закриті підшипники SNR, які
не потребують змащування.
Особлива надійна багатошарова прокладка захищає підшипник від води, пилу, бруду,
каміння та соломи. Завдяки
цьому підшипники не потребують обслуговування.

• Диски розташовані в два
ряди та закріплені на окремих
пружинах, що в свою чергу забезпечує постійний тиск на диски.
При контакті з каменем диски незалежно один від одного відхиляються вгору, повертаючись після
подолання перешкоди на задану
глибину обробки (3D-ефект).
• Також за рахунок постійної
вібрації пружинної стійки під час
роботи маємо ефект самоочищення дисків.

• Всі вузли на
Rebell з’єднані системою Lockin, яка надає
в рази більшу стабільність і довговічність
порівняно із системою
стандартного
кріплення шплінтами.
Двостороння фіксація
конусоподібної втулки
запобігає розбиванню
отвору в процесі експлуатації.

• За допомогою безступеневого гідравлічного налаштування
агрегату ви можете безперешкодно змінювати глибину обробки під час роботи з кабіни
трактора (синхронне регулювання опорних коліс та STS-катка).

• Із дисковою бороною Kockerling Rebell Profiline
у вас не буде питань щодо габаритів при транспортуванні. Ширина борони у складеному вигляді становить 3 м.
Модель

Rebell Profiline

12 - 18

Робоча швидкість, км/год
• Подвійний каток характеризується високою продуктивністю та
ідеально підходить для будь-яких
ґрунтів. Самоочисний, забезпечує
плавність ходу. Під час роботи агрегат спирається на спарені колеса
та на каток. Велика площа опори
тримає задану глибину без провалювання в ґрунт.
• Задня регульована штригельна
борона ∅13 мм оптимально розподіляє пожнивні рештки та розрівнює ґрунтову поверхню.

Робоча ширина, м

6,0
3,0

Транспортна ширина, м

620/6

Діаметр / товщина диску, мм

150

Відстань лінійна між дисками, мм
Кількість зубчатих дисків / підшипників, шт.

40/40

52/52
17/21

Кут зрізу / нахилу, градусів
Транспортні колеса x опорні колеса

8,0

600/60-22,5 x 500/50-17
до 200

Глибина обробітку, мм
Діаметр катка, мм

530 (подвійний STS)

Вага, кг

8 400

10 230

340

450

Необхідна потужність трактора, к.с.

• Телескопічне дишло дозволяє даному агрегату працювати з тракторами зі
спареними колесами, при цьому збільшується довжина без втрати маневреності. Також є можливість швидкої заміни зчіпки з трактором в господарстві
шляхом зміни з трьохточкової зчіпки на серьгу (за наявності).

Технічні характеристики
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Багатоцільові культиватори
KOCKERLING VECTOR
KOCKERLING VECTOR поєднує в собі два повноцінних знаряддя:
універсальний польовий культиватор та якісний глибокорозпушувач.
Тому Ви маєте змогу обрати для себе найкраще поєднання 2 в 1.
Чотирьохрядний культиватор Kockerling Vector займає лідируючі позиції з продажу в Німеччині,
практичність та надійність якого оцінені споживачами сповна. Настав час і українським аграріям
оцінити його переваги.

Основні переваги

Призначення:
• основний обробіток стерні по післязбиральним залишкам;
• вторинна обробка ґрунту, видалення бур’янів і злаків, розподіл післяжнивних залишків;
• передпосівна підготовка ґрунту, закриття вологи;
• глибоке розпушування на глибину до 40 см, руйнування плужної підошви;
• можливість одночасного внесення мінеральних добрив чи підсів сидератів.
Залежно від потреб багатоцільові культиватори Vector
призначені для передпосівного основного обробітку
ґрунту або глибокого розпушування на глибину до
40 см. Агрегат забезпечує
рівномірність глибини обробки з подрібненням, вирівнюванням і частковим
ущільненням ґрунту

•

•

•

•

•

Надзвичайно міцна рамна конструкція стійка до деформації на високих
швидкостях.
Подвійна пружина із опором до 700
кг, чого цілком достатньо для витримки заданої глибини.
Лінійна відстань між стійками 27см,
що ідеально для роботи без забивання та повного перекриття. Стійки
розміщені в шаховому порядку.
Висота відхилення стійки 25см.

За допомогою гідравлічного налаштування агрегату ви
можете безперешкодно змінювати глибину обробки під
час роботи з кабіни трактора
(синхронне регулювання опорних коліс та STS-катка).

37

 Універсальність
 Надійність в роботі
 Ідеальний результат обробітку
 Легкість налаштування

•

Подвійний каток характеризується високою продуктивністю та
ідеально підходить для будь-яких
ґрунтів. Каток є самоочисним,
що забезпечує плавність ходу. Під
час роботи культиватор спирається на спарені колеса та на каток.
Велика площа опори тримає задану глибину без провалювання
в ґрунт.

Універсальність. Даний культиватор трансформується в глибокорозпушувач шляхом від’єднання бокових секцій – виконання інших технологічних процесів при тій самій потужності трактора. Високий кліренс
рами 880мм дозволяє працювати з великими пожнивними рештками
без забивання.

Основні переваги

•
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 сі вузли з’єднані довговічВ
ною ексклюзивною системою
Lockpin:
- без повздовжніх отворів;
- кріплення фіксується з двох
сторін;
- без зносу на кронштейнах.

Телескопічне дишло дозволяє
даному агрегату працювати
з тракторами зі спареними колесами, при цьому
збільшується довжина без
втрати маневреності. Також
є можливість швидкої заміни
зчіпки з трактором в господарстві шляхом зміни з трьохточкової зчіпки на серьгу (за
наявності).

•

Компактні транспортні габарити – ширина у складеному стані становить
3 м. Транспортна вісь
знаходиться по центру
культиватора, забезпечуючи тим самим даному
агрегату малий радіус
розвороту.
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Опційне оснащення сівалкою
Speed Drill (475 л, розподільча
тарілка до 33 виходів) для висіву
сидератів, ріпаку. Насіннєпроводи розміщуються перед штригельною бороною.

•

Модель

Широкий вибір лап з діапазоном
обробки від 5 до 40 см з повним
перекриттям:
1.

2.

3.

4.

Швидкознімна
стрільчата
лапа TopMix і долото шириною
80 мм (серійне оснащення).
Глибина обробітку до 18 см.
Два роздільних елемента: долото і спрямовуючий щит для
глибокої обробки від 18 до
35 см.
Цілісна стрільчата лапа для
дрібної обробки ґрунту до 12
см.
Вузька лапа шириною 40 мм
для глибокого розпушування,
ущільнення до 40 см

Ширина захвату, м
Кількість лап, шт.
Кількість рядів лап,
од.
Робоча швидкість,
км/год
Робоча глибина, см
Транспортна ширина, м
Транспортна висота,
м
Транспортна
швидкість, км/год
Висота рами, см
Зчеплення з трактором (категорія)
Тип катка
Вага, кг
Необхідна
потужність трактора,
к.с.

Опційне оснащення системою
Boxer (кріпиться на тижню трьохточкову навіску) для внесення
одного чи двох видів мінеральних
добрив. Два бункера об’ємом
3300 л з нормою внесення від
1,5 кг/га до 500 кг/га.

460

570

Vector
620
700

800

900

4,6
17

5,7
21

6,2
23

8,0
29

9,0
33

7,0
23
4

До 10
До 40
3,0
3,5
25
85
4 (на нижні тяги триточкової навіски)
Здвоєний STS каток
6050
7750 7800

4100

5100

від 270

від 300

від 320

від 340

8850
від 400

Технічні характеристики
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УНІВЕРСАЛЬНІ КУЛЬТИВАТОРИ
KOCKERLING ALLROUNDER
Kockerling Allrounder – азбука передпосівної культивації та обробки стерні.

Основні переваги

Призначення:
• Передпосівна обробка після плуга та при посіві в мульчу;
• Обробка парів;
• Розпушування і вентилювання ґрунту навесні;
• Перша дрібна обробка по стерні після жнив;
• Друга обробка по стерні, видалення бур’янів та злаків що зійшли,
розподілення соломи;
• Закладання рідкої і твердої фракції гною;
• Висів сидератних культур;
• Можливість оснащення машини системою BOXER для внесення одного
або двох видів мінеральних добрив.
• Транспортна ширина 3 м з широкими
колесами забезпечують культиватору
легке транспортування та високу несучу
здатність, зокрема на
легких піщаних ґрунтах. Під час роботи
транспортні колеса
підіймаються вгору та
не залишають зайвого сліду за собою;

• Передня вібраційна планка дає можливість вирівнювання та створення потрібної
структури передпосівного горизонту, агресивність роботи
регулюється гідравлічно;
• Чотири ряди лап
забезпечують якісне
змішування та вирівнювання ґрунту, а
розташування їх у шаховому порядку запобігає забиванню рослинними рештками;
• Можливість обробітку посівного ложа
від 2 см;
• Телескопічне дишло для роботи з тракторами зі спареними
колесами встановлюється серійно;

• Широкий вибір робочих
органів (стрілчасті лапи або
долота). Робочі органи мають
можливість швидкої заміни та
забезпечують низьку потребу
у тяговому зусиллі;

• Allrounder оснащений
потужним
подвійним
катком, який закриває
вільний простір в ґрунті,
ідеально здійснює зворотне ущільнення, завдяки чому волога не йде із
ґрунту. Конструкція СТС
катка досить добре зарекомендувала себе за
останні роки завдяки
високій зносостійкості
та відсутності забивання. СТС каток підходить
до роботи на всіх типах
ґрунтів;
• Задня регульована
штригельна борона Ø 13
мм оптимально розрівнює і розподіляє солому,
вирівнює і подрібнює
структуру ґрунту;

Модель

• Всі вузли з’єднання
на Allrounder оснащені
системою Lockpin, яка
надає в рази більшу стабільність і довговічність
порівняно із системою
кріплення стандартними пальцями. Кріплення
фіксується з двох сторін
та запобігає розбиванню
отвору в процесі експлуатації.

Allrounder

Робоча ширина, м

6,0

7,50

9,0

12,0

Кількість лап, од.

39

48

54

72

Транспортна ширина, м

3,0

Транспортна висота, м

3,50

Робоча глибина, см

До 15

Робоча швидкість, км/год

10 – 12

Транспортна швидкість, км/год

25

Зчіпка з трактором (категорія)

4 (на нижні тяги триточкової навіски)

Висота рами, см

60

Ширина лапи, мм

200

Кількість рядів лап, од.

4

Коток
Маса, кг
Необхідна потужність трактора, к.с.

подвійний STS
3 490

4 360

7 500

8 500

від 180

від 220

від 280

від 320

Технічні характеристики
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ПОЛЬОВІ КУЛЬТИВАТОРИ
CHALLENGER 5730

Основні переваги

Challenger 5730 — експерт з передпосівної підготовки ґрунту!
Культиватор відрізняється високою міцністю конструкції та найкращою якістю
обробітку у сегменті.

Культиватори серії 5730 мають «глибоку» конструкцію рами, тобто більший
повздовжній розмір. У купі із зменшеною кількістю лап, порівняно з іншими
культиваторами (але при забезпеченні повного перекриття), культиватор
відмінно показує себе у роботі при
великій кількості пожнивних решток,
виключає забивання цими рештками
та забезпечує ідеальне вирівнювання
ґрунту;

Відсутності забивання також
сприяє велика відстань від
останнього ряду лап до першої
пружинної борінки. Органи фінішної обробки (три пружинні
борінки та прикочуючий каток)
взагалі мають кріплення на
окремий брус від того, на якому
змонтований останній ряд лап.
Таким чином ми зменшуємо навантаження на раму.

Спеціальна система кріплення фінішних робочих органів з
окремою підвіскою дає можливість регулювання агресивності
обробки та змогу легко підняти
прикочуючі катки у разі необхідності при їх забиванні вологим
ґрунтом.
Таким чином можна продовжувати роботу та не втрачати час
на знімання катків.

Культиватори Challenger 5730 мають спеціальну посилену конструкцію стійки, яка забезпечує майже удвоє більше
за конкурентів прижимне зусилля двох пружин на лапі – 136 кг. Завдяки цьому навіть на важких з точки зору обробки ґрунтах культиватор показує стабільні результати та витримує задану глибину обробітку, що безпосередньо
впливає на майбутній врожай.

Бокові секції культиватора вже в базовій
комплектації мають опорні катки на паралелограмній підвісці, що в свою чергу робить налаштування культиватора легшим
та зручнішим. Рівень крил також легко
регулюється з передньої сторони крил.
Окрім своїх основних функцій культиватор може використовуватись як
агрегат для внесення аміачної води у ґрунт. В комплекті з навісною або
причіпною бочкою, або ж з обома разом, загальним об’ємом 8 140 л,
агрегат може вносити до 1 000 л/га. Норма внесення встановлюється та
змінюється за допомогою електронних клапанів.

Ширина захвату, м

Кількість лап, од.

Ширина при
транспортуванні, м

Кількість секцій
рами, од.

Необхідна
потужність трактора, к. с.

5730-25

7,6

43

4,9

3

175-225

5730-32

9,75

55

4,9

3

225-290

5730-39NC

11,9

67

4,9

3

275-350

5730-39WC

11,9

67

5,6

3

275-350

5730-50

15,0

85

5,6

5

345-445

5750-60

18,3

103

5,6

5

425-540

5731-39E

11,9

67

5,6

3

275-350

Модель

Технічні характеристики
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Дискові культиватори
Wil-Rich DC IV
Відмінною рисою культиватора Wil-Rich DC IV є наявність перед
культиваторними лапами дискової батареї.
Дисковий культиватор Wil-Rich ОС IV призначений для передпосівної обробки ґрунту перед посівом
як після основного обробітку, так і самостійно по стерні. Дана машина має можливість підготовки
насіннєвого ложа за один прохід. Крім своїх основних функцій, агрегат може використовуватися і як
агрегат для внесення аміачної води в ґрунт. У комплекті з навісною або причіпною бочкою, або ж з
обома разом, сумарним об’ємом до 8140 л, агрегат може вносити до 1000 л/га добрива.

Основні переваги

Регулювання глибини обробітку
ґрунту здійснюється механічно і
опційно, перебуваючи в одному
місці, а контроль глибини може
проводитися гідравлічно з кабіни
трактора.
Позаду дискової батареї знаходяться 5 рядів стрілчастих лап з
шириною носка 23 см. Відстань
між лапами 23 см. Культиваторні
лапи посилені, зусилля спрацьовування пружинного запобіжника
до 140 кг.

Для кращого копіювання
рельєфу ґрунту культиватор обладнаний тандемними колесами, що дає
можливість краще витримувати задану глибину
обробки навіть на нерівних поверхнях, а більш
широкозахватні машини
укомплектовані
копіювальними колесами на
бічних секціях.

Батарея дисків (діаметр диску 508
мм і товщина 6,4 мм) управляється за допомогою гідросистеми і
захищеної підшипникової системи
Wil-Flex, що оберігає їх від каменів.
При цьому кут атаки дисків становить 8 градусів.
Фінішне обладнання у вигляді трирядної пружинної борінки і накатуючого трубчастого катка забезпечує чудову підготовку посівного
ложа.

Додаткове обладнання
Можливо встановити: чотирирядні пружинні пальцеві борони, дворядні пружинні пальцеві борони в комбінації з
трубчастими прикочуючими катками,
пристосування для внесення рідких добрив з бочкою ємністю 6250 л (причіпна)
або 1890 л (навісна).

Ширина
захвату,
м

К-сть
лап, шт.

К-сть
дисків,
шт.

Вага, кг
(з підсиленими
стійками)

Мінімально необхідна
потужність трактора,
к.с.

DC IV 19

5,79

25

26

4,42

2,44

7150

200

DC IV19-22

6,7

29

30

4,42

2,74

7500

220

DC IV 25

7,6

33

34

4,88

3,2

8480

270

DC IV 25-28

8,53

37

38

4,88

3,66

8750

300

DC IV 31

9,45

41

42

4,88

4,11

10450

330

DC IV 34

10,36

45

46

5,8

4,11

10950

360

DC IV 34-37

11,28

49

50

5,8

4,57

11250

400

DC IV 42-45

13,72

61

60

5,8

4,57

13090

490

Модель

транспортна Транспортна
ширина,
висота,
м
м
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ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ
KOCKERLING ULTIMA

Основні переваги

ULTIMA — універсальна сівалка для різноманітних умов (після оранки,
мінімальної обробки та прямого висіву), яка гарантує точну глибину та високу
врожайність.

Кожен висіваючий долотоподібний
сошник знаходиться на одній підвісці з роликом, що рухається попереду і одночасно прикочує та копіює ґрунт, за рахунок чого сошник
точно витримує необхідну глибину.
Це гарантує рівномірну заробку
навіть по нерівній поверхні і при
високій швидкості руху.

Прикочуючий ролик виконує
процес ущільнення ґрунту
для відновлення капілярності, наступний за роликом сошник робить висів у вже попередньо ущільнений ґрунт.
Таким чином забезпечуються
найкращі умови для рівномірних сходів і подальшого
розвитку рослин.

Після висіваючого сошника йде загортач,
засипаючи посівне
ложе, і на завершення відбувається розрівнювання та прикочування ґрунтового
горизонту катками STS і пружинною бороною. Каток STS у
свою чергу забезпечує необхідну якість прикочування в переважній більшості ґрунтових умов, але при цьому за рахунок своєї конструкції каток не забивається і практично не
зношується.

Глибина висіву встановлюється гідравлічними циліндрами на кожному висіваючому сошникові. Ці гідроцілліндри
одночасно виконують функцію амортизаторів і зменшують коливання сівалки
на нерівному ґрунті навіть на великій
швидкості від 15-20 км/год.
Глибина висіву регулюється централізовано протягом декількох секунд, що дозволяє швидко адаптуватися до різних
типів ґрунтів.

Багато сучасних сівалок, зокрема з об’ємним бункером, мають велику власну вагу, яка в більшій
мірі розподіляється на опорні і транспортні колеса. Це часто призводить до просідання сівалки і
недотримання глибини загортання насіння при
роботі на піщаних ґрунтах і при вологих умовах, а
також до переущільнення ґрунту за колесами сівалки.
На відміну від інших сівалок, вага сівалки ULTIMA
оптимально розподілена на прикочуючі ролики і на
задній прикочуючий коток STS. Транспортні колеса
при роботі знаходяться в піднятому положенні.

Завдяки своїй простій, але ефективній конструкції ULTIMA дозволяє вийти в поле на 2 тижні раніше, ніж із
сівалками з дисковими сошниками,
оскільки сівалка може працювати на
перезволоженому ґрунті. Крім того,
сівалка має мінімальні експлуатаційні
витрати, оскільки долотоподібні сошники і прикочуючі катки мають дуже
низьку здатність до зносу навіть на
важких кам’янистих ґрунтах.

Модель

Ultima 300

Ultima 400

Ultima 600

Ultima 800

Робоча ширина, м

3,00

4,00

6,00

8,00

Транспортна ширина, м

3,00

3,00

3,00

3,00

Необхідна потужність трактора, к.с.

від 140

від 180

від 250

від 300

Кількість сошників
шт.

16

22

32

44

Тиск сошника на
ґрунт, кг

240

240

240

240

STS – каток, мм

530

530

530

530

500/55-20

500/55-20

13

13

13

13

3000

3000

3300

4500

Колеса
Діаметр штрігеля, мм
Ємність бункеру, л
Пневматичний
привід
Загальна вага, кг

550/60-22,5 550/60-22,5

з гідронасосом
4600

5720

8700

10100
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МЕХАНІЧНІ ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ
CHALLENGER 9531
Механічні сівалки Challenger – найкраще рішення для найважчих польових
умов і найкоротших термінів посіву

Основні переваги

• Запатентовані бічні
пластини, які контролюють викидання землі
з борозни і одночасно
здійснюють
функцію
очищення сошників;
• Шарнірні прикочуючі
колеса забезпечують
точне слідування по
траекторії сошника при
посіві на поворотах;

• Важка (178 мм x 178 мм і товщиною 9,7
мм) трисекційна складна рама забезпечує
надійність і міцність конструкції, а три секції,
які зміщені одна відносно іншої, при складанні забезпечують транспортну ширину всього
4,3 м;
• Зерновий бункер збільшеного розміру розділений у співвідношенні 60/40 для насіння
і добрив, але, за бажанням, може бути легко
переобладнаний тільки для висіву насіння;
• Здатність працювати за нульовою технологією посіву;
• Універсальний сошник Heads Up з нітропокриттям має паралелограмне кріплення та
характеризується великим терміном експлуатації підшипників і дисків;
• Просте регулювання тиску сошника на ґрунт
і глибини висіву без додаткових інструментів;

• Дуже легка і проста
настройка висівного
апарату на однакову
норму висіву здійснюється одночасно для
всіх висівних котушок
за допомогою однієї
рукоятки;

• Бункери сівалки обладнані додатковими роздільниками, які
дозволяють повністю вивільняти
бункер і здійснювати рівномірний
висів на будь-якому рельєфі поля.
Кожна висівна котушка отримує
свій окремий рівномірний потік
насіння для кожного сошника незалежно від нахилу сівалки на полі;
• Можливість установки додаткового обладнання для висіву дрібного насіння вже у базовій комплектації;
• Установка потрібної глибини
посіву робиться просто і невимушено без використання будь-яких
інструментів;

• У маточину
пр и в од н о го
колеса зернової сівалки
Challenger 9531 вмонтований лічильник гектарів;
• Оглядові віконця рівня завантаження бункера передбачені на кожній секції;
• Широка і безпечна
відкидна платформа зі
сходами для оператора,
що також складаються
у робочому положенні,
додають зручності у роботі з сівалкою.

Назва моделі

9531-30

9531-40

Мінімальна

Мінімальна

Робоча ширина, м

9,14

12,2

Транспортна ширина, м

4,24

4,24

Кількість сошників, од.

48

64

Міжряддя, см

19

19

Внесення добрив

+

+

Об'єм бункера, л

4050

5475

Система висіву

Механічна

Механічна

Трансмісія приводу

Ланцюгова

Ланцюгова

Тип рами

Складна

Складна

Тиск сошника на ґрунт, кг

до 134

до 134

Вага сівалки, кг

7470

9820

Мінімально необхідна
потужність трактора, к.с.

270

300

Технологія

Технічні характеристики

49

50

СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ
CHALLENGER 9100

Основні переваги

Простота конструкції, легкість налаштування, точність і стабільність висіву —
це все характерні риси просапних сівалок Challenger.

• Висіваюча секція і кріплення
прикочуючих коліс є литими елементами. Це забезпечує додаткову жорсткість і міцність конструкції;
• Диски сошника збільшені до 40
см, щоб домогтися більшого спектру глибини (0,64-11,5 см);
• Прикочуючі колеса мають тиск
на ґрунт до 125 кг;
• Система розподілу зерна знайшла ряд поліпшень:
- покращена форма відтинаючої
щіточки для кращого контролю насіння;
- нова конструкція корпусу дозуючого апарату забезпечує тиск повітря однаковим у всіх точках;
- дозуючий диск підхоплює зерно
у напрямку 6 годин;

• Удосконалено конструкцію бака:
нова форма забезпечує краще
його спустошення, а новий механізм замка — кращу фіксацію
кришки. Також бак має спеціальні
виступи, на яких можна закріпити
кришку під час заповнення;
• Спеціальна кліпса відтепер утримує висіваючу трубку, виключаючи
її вібрацію;
• Захист висіваючої трубки збільшено;

• У передній частині захисної
пластини є патрубок, через який
можливо вносити рідкі добрива в
рядок при сівбі;
• Удосконалено механізм установки глибини посіву — тепер це регулювання здійснюється за допомогою важеля, що має візуальну шкалу
з кроком 0,6 см. Цифри з глибиною
висіву в дюймах відлиті збоку;

Додаткове обладнання:
• Рідкі добрива;
• система внесення рідких і сухих
гербіцидів та інсектицидів;
• пристосування для культивації;
• різні контролери-монітори висіву;
• баки для зерна збільшеного
розміру ємністю 105 л;
• комплекти дисків для висіву сої,
гороху, сорго та ін. культур.

Назва моделі

Технологія
Кількість рядів
Міжряддя, см
Баки для сухих добрив, кг
Об'єм баків для
зерна (база/опція),
л
Інтервал робочої
швидкості, км/год
Система висіву
Трансмісія приводу
Транспортна ширина, м
Тип рами
Кількість коліс, од.
Мін. необхідна
потужність трактора, к.с.

9108 TSB

9122 TVF

9186 HFF

9824 FFF NT

8
70

Традиційна і
Нульова і
мінімальна мінімальна
12
70

Традиційна і
Нульова і
мінімальна мінімальна
16
70

Нульова і
мінімальна
24
70

1000

1500

2000

8000

70/105

70/105

70/105

105/3172

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

4,5

6,3

Традиційна і
мінімальна

Нульова і
мінімальна

Пневматична
Ланцюгова

80

6,3

6,5

Жорстка
4

6
120

120

Що складається
8
160

160

8
200

300
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Польові комп’ютери
від компанії Raven

Основні переваги

Доступні за ціною і прості у використанні системи навігації Cruizer II™ і Cruizer II™
RTK дозволяють істотно підвищити результативність при виконанні безлічі операцій.
Простота і зручність роботи досягаються за рахунок використання великого кольорового сенсорного екрана з діагоналлю 14,5 см, що має високу роздільну здатність,
а також інтуїтивно зрозумілих меню та індикаторів станів, що базуються на застосуванні значків. Система Cruizer II забезпечує точність паралельного водіння 15 - 20
см на безкоштовному сигналі завдяки технології Glide. При необхідності є версія обладнання, готова до прийому RTK сигналу – Cruizer II RTK (±2см). Системи Cruizer II ™
і Cruizer II ™ RTK спрощують роботу і відкривають нові можливості завдяки функціям
автоматичного рульового управління, відкриття-закривання секцій штанги обприскувача або просапної сівалки.
Система навігації Envizio Pro II — це повний багатофункціональний польовий
комп’ютер компанії Raven, оснащений 16,5-сантиметровим сенсорним екраном
та вбудованим приймачем DGPS, що забезпечує високу точність даних про переміщення по оброблюваній смузі від проходу до проходу та легко адаптується для
використання сигналів RTK і ГЛОНАСС. Призначений для використання при вирощуванні сільськогосподарських культур, що забезпечує більш широкі можливості контролю, спрощує і поліпшує практично кожен етап роботи, а саме: поліпшує
систему відображення даних і ведення обліку з можливістю контролю внесення
рідких добрив обприскувачем, управління системою відключення секцій штанг
AccuBoom, системою автоматичного підтримування висоти штанг AutoBoom, а також автоматичного водіння — SmarTrax.
Система навігації Viper 4 — це потужний польовий комп’ютер 4-го покоління сімейства Viper. Міцний ультрасучасний корпус з магнієвого сплаву та 31-сантиметровим
дисплеєм зі світлодіодним підсвічуванням та високочутливим сенсорним екраном
з інтуїтивно зрозумілим «планшетним» інтерфейсом. Це також перший польовий
комп’ютер, що працює на новій операційній системі Raven, яка об’єднує всі продукти
в єдину робочу платформу. Комп’ютер Viper® 4 можна налаштувати під конкретного
користувача або машину. він настільки універсальний, що відмінно «спрацюється» з
обладнанням будь-якого виробника. Проста постановка завдань і висока ефективність роботи розширюють можливості управління даними. Viper® 4 була присуджена
нагорода AE50 за інновації в продукції для сільського господарства, харчової промисловості та біосистем.
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SmarTrax і SmarTrax RTK — унікальна гідравлічна система
рульового управління, яка дозволяє працювати на високих швидкостях і забезпечує більш швидкий вибір траекторії і корекцію залежно від зміни характеристик ґрунту
та використовуваного навісного обладнання.
B

B

• Точність на основі сигналів корекції RTK і результатів
протягом багатьох сезонів;
• Кращі в своєму класі робочі швидкості для найшвидшого обробітку великих площ;
• Дані пристрої можна встановлювати на багатьох машинах, cумісних з системою рульового управління;
• Є різні монтажні комплекти для всіх сучасних типів
тракторів;
• Сигнали корекції RTK з підтримкою Slingshot®.
Система SmarTrax RTK підтримує функцію 3D-компенсації
рельєфу для максимально коректного вибору траекторії
і точного її повторення з автоматичним налаштуванням
компенсації крену.

A

A

Системи SmarTrax і SmarTrax RTK підтримують чотири
схеми навігації для забезпечення швидшого вибору
траекторії, більш високих робочих швидкостей і зниження втоми при керуванні машиною.

Корекційний сигнал GPS

Похибка від проходу до проходу, см

Система автоматичного рульового
управління RAVEN

Slingshot RTK

+/- 2,5 cм

SMARTRAX RTK

GS Satelite

+/- 3,8 cм

SMARTRAX

GS-Slingshot

+/- 5 cм

SMARTRAX

GLIDE

+/-15- 20 cм

SMARTRAX

Система SMARTRAX MD — механічний автопілот з можливістю працювати від RTK. Новинка від Raven, проста в
установці система механічного автоводіння, що увібрала в
себе досвід і нові розробки, тримає вас на лінії від проходу до проходу весь день. SmarTrax MD має рульовий хомут,
який зручно замикається навколо рульової колонки. При
цьому не потрібне зняття рульового колеса, що дуже зручно для переміщення пристрою з однієї машини на іншу.
Доступна до установки на МТЗ і тракторі з більш тугим рульовим управлінням. Завдяки системі автоматичного підрулення SmarTrax MD механізатори працюватимуть вночі
при поганій видимості з точністю від 15 до 2,5 см міжрядь
на стиках, при використанні коректує RTK станції.
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Кругові системи поливу
WESTERN

Основні переваги

Кожен мудрий аграрій знає, що для отримання великих, якісних і, що найголовніше, стабільних
урожаїв необхідно підтримувати тепловий, водний і повітряний баланс ґрунту, а також
температурно-вологостійкий баланс повітря на час всього періоду вегетації вирощуваних культур.
Легко і правильно управляти цими показниками Ви зможете за допомогою зрошувальних
машин від компанії АМАКО Україна.

WESTERN IRRIGATION
SYSTEMS — світовий
виробник зрошувальних машин поливу —
представляє для Вас
різноманітні комплектації стаціонарних
(мал.1) і перетягуваних (мал.2) кругових
зрошувальних
машин.
Принцип роботи машин даного класу
заснований на поєднанні гідравлічної
та електричної складових, що дозволяє
машинам працювати
в найрізноманітніших
умовах.
Так електрична частина відповідає за рух
машини, а гідравлічна — за рівномірність
і якість поливу.

мал.1

мал.2

мал.3

Машини отримують воду від гідранта,
навколо якого і відбувається круговий рух системи. Загальна довжина
зрошувальної системи може досягати
тисячі метрів і проектується індивідуально під умови поля. Полив відбувається через високоякісні розпилювачі
(мал.3), які гарантують рівномірність
поливу, мають високу вітростійкість,
підходять для будь-яких культур і умов.
Системи поливу складаються з прольотів, що мають стандартні розміри:
38,2 м, 44,2 м, 50,1 м, 56,1 м і 62 м.
Кожен прогін опирається на опору,
оснащену колесами (мал. 4). Кожна
пара коліс має автономний привід від
електромотора-редуктора, що забезпечує плавний і рівномірний рух всієї
системи. Робота системи передбачає
повну автоматизацію процесу поливу.
З панелі управління машини Ви можете легко задати необхідну поливну
норму в залежності від Ваших умов.
мал.4

мал.5
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Найменування

Кругові машини
Робочий тиск, бар

Характеристики

стаціонарні / перетягувані
від 3

Довжина труб, м

5,8; 11,5

Діаметртруб, мм

127; 168; 219

Варіанти довжини прольотів, м
Довжина машини, м

38,2; 44,2; 50,1; 56,1; 62,0
до 1000

Тип труб

Оцинковані; Poly-Line являє собою
труби з прокладкою всередині із
поліетилену високої щільності

Кінцевий пістолет Nelson, Komet

для дополиву кутів, для збільшення
площі зрошування

Контрольна панель
Регулятори тиску і розпилювачі:
Senninger, Nelson (USA)
Розміри колес з
ґрунтозачепами

Додаткове обладнання

Western
Комплектується кожен розпилювач
для рівномірності поливу по усій
площі зрошування
11,2 х 24; 14,9 х 24; 16,9 х 24;
11,2 х 38
Система внесення добрив з поливною водою evolution panel — система
GPS позиціонування та управління;
Система реверсу і автоматичної
зупинки

Технічні характеристики

Переваги системи:
• Зрошувальні машини працюють вже при
3 бар.
• Низьке, відносно землі, розташування спеціально розроблених розпилювачів
Nelson або Senninger гарантує високу вітростійкість поливу.
• Підбір розпилювачів під зрошувальні
культури (мал. 3), що забезпечують економний режим поливу для рослин (мал. 5).
• При поливі завдяки великому діаметру
розпилу спринклерів зберігається структура
ґрунту, який оберігається від вимивання.
• Автономність роботи кругових зрошувальних машин.
Ваші Вигоди від співпраці з компанією АМАКО:
• Індивідуальний підхід до кожної ситуації.
• Комплексне вирішення з урахуванням
ваших вихідних даних, побажань і можливостей.
• Ефективне рішення за прийнятну ціну.
• Значне збільшення врожайності сільськогосподарських культур.
• Низькі експлуатаційні витрати.
• Довговічність і надійність роботи наших
зрошувальних машин.
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Фронтальні системи поливу
WESTERN
WESTERN IRRIGATION SYSTEMS — світовий виробник зрошувальних машин — представляє для Вас
різноманітні комплектації 3-х типів машин:
•
•
•

фронтальних машин з живленням від гідрантів;
фронтально-поворотних машин з живленням від гідрантів;
фронтальних машин із забором води з відкритого каналу.

Основні переваги

Фронтальні зрошувальні машини WESTERN дозволять Вам вносити задану кількість води за
необхідний час. З допомогою даних зрошувальних машин Ви легко і правильно зможете управляти
процесом зрошення.
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Найменування

Фронтальні машини
Робочий тиск, бар

Характеристики

З забором води з каналу
З подачею води з гідранта (стандартні)
З подачею води з гідранта (поворотні)
від 3

Довжина труб, м

5,8; 11,5

Діаметр труб, мм

127; 168; 219

Варіанти довжини прольотів, м
Довжина машини, м
Тип труб
Тип розпилювачів
Регулятор тиску
Кінцевий пістолет Nelson, Komet
Панель керування
Розмір коліс

38,2; 44,2; 50,1; 56,1; 62,0
до 1000
Оцинковані Poly-Line
Nelson, Senninger
Комплектується кожен розпилювач для
рівномірного поливу по всій довжині машини
Для збільшення площі зрошення
Western
14,9” x 24”
16,9” x 24”

Технічні характеристики

Переваги системи:
• Різні модифікації машин дають можливість забезпечити полив на полях різної конфігурації.
• Всі наші машини комплектуються розпилювачами c регуляторами тиску марки Senninger
I-WOB Nelson R3000, що забезпечує якісний полив.
• Контролер зупиняє і вимикає машину, коли тиск води падає нижче робочого рівня.
• Всі наші машини можуть
комплектуватися обладнанням
для внесення рідких комплексних добрив, що дозволяє значно підвищити врожайність
культур, а також метеостанціями
для контролю за опадами, температурою і вологістю в ґрунті.
• Можемо
запропонувати
опцію «Сухий Слід», яка актуальна в умовах роботи на важких
ґрунтах.
• Легкість
обслуговування
зрошувальної системи.
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Сервісне обслуговування
сільськогосподарської техніки
MASSEY FERGUSON, CHALLENGER, FENDT тощо.
Комплексний ремонт
техніки

Технічне обслуговування

Додаткові послуги

•

•

Оперативна доставка запчастин і ремонтно-експлуатаційних матеріалів

•

Інформаційно-консультативні послуги

•

Проведення періодичного
навчання у стаціонарних
умовах для операторів техніки

•

Діагностика паливної апаратури безпосередньо на
підприємстві

•

Ремонт паливної апаратури

•

Виготовлення гідравлічних
шлангів довільної комплектації

Ми обслуговуємо техніку торгових марок Massey Ferguson,
Challenger, Fendt та інших.

Діагностика,
результатом
якої є діагностична карта
з описом стану всіх систем
машин. Разом з діагностичною картою власник машини одержує комерційну пропозицію на запасні частини.
На всі запчастини, зазначені в діагностичній карті за
результатами інспектування, даються сезонні та накопичувальні знижки

•

Технологічне налагодження
і регулювання

•

Профілактичний огляд

•

Постановка на зберігання

•

Дефектування

Переваги з договором
на обслуговування
•

Оперативний виїзд до техніки

•

Оплата за фактом виконання роботи

•

Безкоштовні дефектовки

•

Система знижок

•

Офіційна сервісна історія
машини
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ОРИГІНАЛЬНІ ТА ОЕМ ЗАПЧАСТИНИ
ДЛЯ сільськогосподарської техніки
MASSEY FERGUSON, CHALLENGER, FENDT, JOHN DEERE, CLAAS, CASE,
NEW HOLLAND тощо.
•

Запчастини до двигунів

•

Паливна апаратура

•

Електрообладнання

•

Турбонаддуви

•

Фільтри

•

Підшипники та ущільнювачі
всіх типів

•

Акумуляторні батареї

•

Запчастини для комбайнів

•

Запчастини для жниварок

•

Запчастини для приводів

•

Запчастини для сівалок,
борін, культиваторів, плугів

•

Запчастини для
обприскувачів

•

Гідравлічна апаратура

•

Покришки і камери

•

Мастила і спеціальні рідини

•

Карданні передачі

•

Професійний інструмент і
аксесуари

parts.amacoint.com

ДЛЯ НОТАТОК
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НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР, ЩО ЗАВЖДИ ПОРУЧ

Центральний офіс
Київ

Північно-західний регіон
Вінниця
вул. Мічуріна, 1,
с.Агрономічне, Вінницька обл.

Житомир

(0432) 58-42-44
(095) 273-47-20
(095) 273-45-37
(095) 270-12-08

вул. Покровська, 239В

(095) 273-47-20
(095) 282-71-89
(095) 270-12-08

Хмельницька обл.

(095) 273-47-20

вул. Броварська, 2,
с. Проліски,
Бориспільський район,
Київська область

Центральний регіон
Черкаси
вул. Смілянська, 167

Кропивницький
вул. Волкова, 13Г

Західний регіон
Тернопіль
вул. Будного, 7

Львів
вул. Б. Хмельницького, 200

Рівне
вул. Бригадна, 1В, с. Симонів,
Гощанський р-н,
Рівненська обл.

(0352) 52-15-02
(050) 314-09-02
(095) 270-12-11
(050) 410-15-07
(095) 274-98-24
(050) 448-10-43
(050) 380-56-26
(036) 503-61-98
(050) 381-40-18
(050) 332-92-13
(050) 440-84-46

Техніка
Запасні частини
Сервісне обслуговування

(044) 490-77-81
(050) 448-43-34
(044) 490-77-83
(050) 465-94-60

Північний регіон
Харків
вул. Киргизька, 19Е

Полтава
(0472) 63-58-18
(050) 384-14-49
(050) 413-52-54
(050) 440-29-81
(050) 310-71-78
(050) 419 32-97
(050) 440-29-81

вул. Серьогіна, 10Д

Бериславське шосе,
будинок МІС, пос. Жовтневий,
Херсонська обл.

Одеса
вул. Локомотивна, 36

Миколаївська обл.

(0552) 36-24-87
(050) 356-80-98
(050) 387-53-15
(095) 282-86-96

(0532) 67-91-57
(095) 230-37-56
(050) 414-45-21
(095) 275-24-43

Східний регіон
Запоріжжя
вул. Н. Краснова, 10

Південний регіон
Херсон

(095) 282-16-45
(050) 463-56-82
(050) 380-52-40

Дніпро
Запорізьке шосе, 59

(048) 740-20-23
(095) 230-41-78
(050) 463-05-56
(095) 282-86-95
(050) 358-79-08

www.amacoint.com
parts.amacoint.com

(061) 769-44-73
(050) 357-75-66
(050) 335-72-05
(050) 315-92-54
(056) 729-53-76
(050) 357-75-66
((050) 440-30-13
(050) 387-53-79

