надійна техніка, якісний сервіс
ТОВ «Ерідон Тех» пропонує весь спектр сільськогосподарської техніки світових виробників, які вже
давно заробили позитивний імідж на полях України. Вся запропонована нами техніка задовольнить
потреби сільгоспвиробників. Ми абсолютно впевнені в якості товару, який поставляємо нашим
клієнтам. На всю продану нами техніку надається гарантійне та сервісне обслуговування. Будь коли,
наші кваліфіковані сервісні інженери, готові виїхати в господарство для усунення неполадок та
проведення ремонтних робіт, комп’ютерної діагностики Вашої техніки. Також, у нас Ви можете
придбати оригінальні запасні частини на всю техніку, яку ми пропонуємо.
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Зернозбиральні комбайни
LEXION
LEXION завжди був еталоном високої продуктивності. Нові
LEXION, не будучи винятком, ламають всі старі уявлення про
ефективне зниження витрат збирання врожаю. Якісною рисою
останнього покоління цих зернозбиральних комбайнів є
неймовірно збільшений потенціал продуктивності. Підвищення
продуктивності досягнуто на 20% завдяки системі обмолоту
APS. APS + ROTOPLUS = APS HYBRID SYSTEM: унікальна
пропозиція від CLAAS. Нова комфортабельна кабіна гарантує
підвищений комфорт та концентрацію під час роботи. Системи
CEBIS, CEMOS, CRUISE PILOT, автоматичне рульове
управління та CLAAS TELEMATICS забезпечують унікальний
комфорт управління та контролю.
Велика кількість різноманітних приставок до комбайнів забезпечує виконання найскладніших завдань при збиранні врожаю.
Жатка VARIO з шириною захвату до 12 м забезпечує підвищення продуктивності на 10% завдяки оптимальному розподіленню
маси. «Інтелектуальна жатка» з системою AUTO CONTOUR компенсує нерівності площі в повздовжньому та поперечному
напрямках. Високу універсальність забезпечують стандартні жатки, а також спеціалізовані жатки VARIO, MAXFLEX, CONSPEED,
SUNSPEED, RAKE UP та MAXFLO.
Ширина
барабана

Клавіш/
роторів

мм
Нові покоління
APS SYNFLOW HYBRID (роторна)
Нові покоління
APS SYNFLOW WALKER (клавішна)

Зерновий
бункер

Двигун

Максимальна
потужність
двигуна (ECE R 120)

к-ть

л

кВт/к.с.

1700

2

15000/18000

Perkins 2206 D

420/571

1420

2

12500/13500

Perkins 2206 D

385/524

7600

1420

2

11000/12500

Perkins 2206 D

339/461

6800

1700

6

12500/13500

Perkins 2206 D

339/461

6

11000/12500

Perkins 2206 D

308/419

8700
7700

6700

1700

TUCANO
Зернозбиральні комбайни моделі TUCANO повністю відповідають
вимогам, що висуваються сучасними хліборобами до техніки такого
класу. Ці машини мають високу потужність, відрізняються
універсальністю при мінімальному обслуговуванні, що є передумовою
вашої рентабельності. Система обмолоту APS, що застосовується в
моделях 400-500 серій, стала справжнім проривом в технології
обмолоту зернових. Прискорення необмолоченої маси перед
молотильним барабаном – це одна з найбільш передових розробок
інженерів компанії CLAAS.

Tun
Система обмолоту

T320

T440

T570

T580

L32

L35

L37

L37

Барабан

APS

APS

APS

Ширина молотильного барабану

мм

1320

1580

1580

1580

Діаметр молотильного барабану

мм

450

450

450

450

5 клавіш

6 клавіш

м

4,40

4,40

Площа соломотрясу

м2

5,80

7,00

Площа решета

м2

4,25

5,65

5,65

5,65

л

6 500

9 000

10 000

11 000

к.с.

150/204

205/279

240/326

278/378

Сепарація залишкового зерна
Довжина соломотрясу/ротору

Зерновий бункер
Максимальна потужність двигуна (ECE R 120)
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ROTO PLUS
4,20

4,20
-

Кормозбиральні комбайни
JAGUAR
CLAAS – світовий лідер з продажу кормозбиральних
комбайнів. Якщо при розробці нового модельного ряду
PROFISTAR орієнтиром був рубіж в 20 км/год., то швидкість
JAGUAR SPEEDSTAR сягає 40 км/год. Тепер ви зможете за
рахунок швидшого збирання на одній ділянці та переміщення
між полями швидше переходити на іншу ділянку, що є
джерелом кращого денного завантаження за рахунок
більшої швідкості машини. Для споживача це означає перш
за все кращу завантаженість, більший оборот, вищу
продуктивність за день, тобто ряд переваг, які збільшують
Ваш прибуток.
Компанія CLAAS - являється безперечним лідером у
виробництві кормозбиральних комбайнів.

Тип
Потружність двигуна
Об'єм двигуна
Бак для консервату (спецреагентів)
Ширина подаючої камери
Ширина/діаметр подрібнюючого барабану
Кількість ножів
Кукурудзяна приставка суцільного зрізу ORBIS
Ширина підбирача (PICK UP)
Ширина косарки DIRECT DISС

к.с.
л
л
мм
мм
шт
м
м
м

850

870

960

500/350
428
12,8
410
730
750/630
24
4,5
3
5,2

500-370
476
16
410
730
750/630
24
4,5
3/3,8
5,2

502-360
653
15,9
375
730
750/630
24
6
3/3,8
5,2

Прес-підбирачі
ROLLANT та QUADRANT
ТОВ «Ерідон Тех» пропонує на Ваш вибір широкий ряд рулонних і тюкових
прес-підбирачів. Тут ви знайдете оптимальне рішення для Ваших умов експлуатації, а
також гарантовану якість і продуктивність. Кожен прес-підбирач увібрав в себе
багаторічний досвід експлуатації та виробництва, що є великим плюсом для
забезпечення надійності конструкції, спрямованої на безвідмовну роботу протягом
багатьох років.
Можливе дообладнання рулонних
прес-підбирачів
обмотчиками
рулонів UNIWRAP, що забезпечує,
таким
чином,
задоволення
будь-яких Ваших потреб.

Ширина захвату підбирача
Необхідна потужність
Розміри тюків/рулонів:
Діаметр
Довжина
Ширина
Висота

Quadrant
4000 RC/RF

Quadrant
4200 RC/RF

Quadrant
5200 RC/RF

Quadrant
5300 RC/RF

мм
к.с.

2000
150

2350
200

2350
240

2350
260

м
м
м
м

0,7-2,40
0,8
0,5

0,5-3,0
0,8
0,7

0,5-3,0
1,2
0,7

0,5-3,0
1,2
0,9

Rollant
520RC

Rollant
520RF

Rollant
620RC

Rollant
620RF

2100
95

2100
80

2100
102

2100
88

1,25

1,25

1,60

1,60

1,20

1,20

1,22

1,22
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Трактори
ARION та AXION
Великі сільськогосподарські підприємства
висувають до техніки максимальні
вимоги. Ідеальний трактор для таких умов
вирізняється виключним комфортом,
високою
надійністю
і
граничною
продуктивністю, тобто якостями, які
зібрані воєдино в тракторах від CLAAS.
Якнайбільше працювати, якнайменше стояти – основна вимога до тракторів. Довгі інтервали між заміною фільтрів і масла, а також
великий об’єм паливного бака є передумовами для реалізації цього принципу. Зручний доступ і нескладні регламентні роботі в
сукупності з бездоганним забезпеченням запасними частинами є запорукою мінімального простою і найвищої надійності техніки.

Модель
Об’єм двигуна / виробник
Потужність ном. (ECE R120)
Потужність макс. (ECE R120)
Макс. крутний момент
Трансмісія, к-ть передач
Максимальна швидкість
Частота обертання ВВП
Продуктивність гідронасосу
К-ть гідровиходів
Вантажопідйомність навіски
Паливний бак
Вага

ARION 410

л
к.с
к.с.
Нм
вперед / назад

км/год
об/хв
л/хв
пар
кг
л
кг

ARION 420

ARION 430

95
110
420

ARION 620

ARION 640

6,8 / DPS

4,5 / DPS
105
120
465

115
130
495

QUADRISHIFT 16/16
40
540/540Е/1000/1000Е
98
2-4
6500
175
4800
4900

AXION 820

AXION 850

AXION 930

6,8 / DPS

135
155
140
165
580
667
QUADRISHIFT 16/16
40
540/540Е/1000/1000Е
98
3
6500
6900
280
5600
5930

189
197
897

AXION 940

AXION 950

8,7 / FPT
233
238
1020

HEXASHIFT 24/24
40
540/540Е/1000/1000Е

150
3-4
9460
10229
407
503
7400
7900

375
345
405
380
350
410
1550
1450
1650
CMATIC Безступенева автоматична
40
540Е/1000/1000Е
220
3-8
10950

11250
700

12840

13060

XERION
XERION 5000 унікальна машина в своєму класі потужності,
концепції якої нема аналогів. Це універсальний енергозасіб,
який може використовуватися як тягова одиниця в полі,
системний енергозасіб, або транспортний засіб для
перевезення вантажів. Адже цей трактор розвиває
швидкість 50 км/год. при повній масі 18 тонн. Його
параметри та можливості вражають і говорять самі за себе.

Модель
Об’єм двигуна / виробник

XERION 4000

XERION 4500
12,5 / Perkins

л

XERION 5000

Потужність номінальна (ECE R120)

к.с

401

449

487

Потужність максимальна (ECE R120)

к.с.

431

483

524

Нм

1932

2203

2353

Макс. крутний момент
Трансмісія, к-ть передач

вперед / назад

Максимальна швидкість

км/год

Продуктивність гідронасосу
К-ть гідровиходів
Паливний бак
Вага (без баластів)
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л/хв

ZF Eccom 4.5 / 5.0 Безступенева автоматична
40
205 / 235 (опційно)

пар

4-6

л

1000

кг

17230

Техніка для збирання кормів
Збирання кормів закладає фундамент успіху наступного року. Комплекс техніки
CLAAS для заготівлі кормів включає в себе скошування, ворошіння, укладку в валки
і так далі аж до пересування чи подрібнення, що задовольняє вимоги будь-якої
виробничої структури.

Телескопічні навантажувачі SCORPION
В сільському господарстві постійно потрібно щось перевезти, навантажити чи
перевантажити. Ми пропонуємо телескопічні навантажувачі SCORPION, які
відповідають усім вимогам сучасного сільського господарства і переконують
своєю продуктивністю, надійністю та комфортом.
VARIPOWER
Вантажопідйомність
Висота підйому
Потужність двигуна
Продуктивність гідравліки
Швидкість

кг
м
к.с.
л/хв
км/год

635
3500
6130
136
160
40

732
3200
6930
136
160
40

736
3600
6930
136
160
40

741
4100
6930
136
160
40

1033
3300
9750
136
160
40

VARIPOWER PLUS
Вантажопідйомність
м
Висота підйому
т
к.с.
Потужність двигуна
л/хв
Продуктивність гідравліки
км/год
Швидкість

756
7000
5.6
156
200
40

960
9
6
156
200
40

Косарки DISCO
Дискові косарки DISCO від фірми CLAAS досягли оптимального копіювання рельєфу поверхні грунту незалежно від умов
збирання. Чистого скошування, з плющенням або без нього, з розподілом по ширині захвату з укладанням одного валка. Техніка
DISCO вражає якістю і надійністю в експлуатації. ТОВ «Ерідон Тех» пропонує косарки DISCO з шириною захвату від 3,5 до 12,5
метрів.
Вид навіски
Спосіб навіски
Ширина захвату
Висота зрізу
Діапазон висоти зрізу
Ширина валка
Вага
Кількість дисків МАХСИТ
Кількість ножів на кожному диску
Частота обертів ВОМ
Питома потужність (не менше)

м
мм
мм
м
кг
шт
шт
к.с.

3200 TRС
Задня прич.
Бокова навіска
3,00
40
30-70
1,2-1,8
1280
7
2
540
95

3600 TRC
Задня прич.
Центральне дишло
3,40
40
30-70
1,4-2,0
1280
8
2
1000
95

Ворушилки VOLTO
Призначення VOLTO – звести до мінімуму час висихання і забезпечити хорошу якість корму. CLAAS пропонує серію ворушилок
VOLTO, сучасних виробів з робочою шириною від 4,50 до 13,0 м; причіпні або навісні, ці ворошилки задовольнять будь-які вимоги
до продуктивності, якості в роботі і зручності в обслуговуванні.
Вид навіски
Ширина захвату, м
Вага, кг
Частота обертів ВОМ
Питома потужність (не меньше), к.с.
Кількість роторів, шт
Кількість граблин, шт

800T
Навісна, Задня ІІ кл.
7,70
1800
540
60
6
7

1300T
Прицепна, Задня ІІ кл.
13,00
2100
1000
80
10
7

Валкоутворювачі LINER
Починаючи з однороторного валкоутворювача, через двороторні агрегати з центральною або бічною укладкою валків і до
чотирьохроторних валкоутворювачів для великих площ – у фірми СLAAS знайдетья що запропонувати для будь-яких завдань,
що стоять перед Вами. Валкоутворювачі LINER фірми CLAAS повністю відповідають Вашим очікуванням.
Напівнависний вид навіски
Ширина захвату, м
Кількість роторів, шт
Укладка валку
Утворювач валку
Кількість граблин ротора, шт
Частота обертів ВОМ

1600
Кат. ІІ
6,20
2
Зліва
Фартух
11
540

1900
Кат. ІІ
8,05
2
Зліва
Фартух
14
540
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Компанія LEMKEN є визнаним спеціалістом в сфері виготовлення сільськогосподарських машин для обробітку ґрунту і посівної
техніки. Багаторічний досвід, дослідження і розробки, орієнтовані на практичне застосування, найсучасніші технології виробництва,
а також стабільно надійна якість.

Передпосівна обробка ґрунту KORUND

За допомогою KORUND досягається бажана якість обробки з
меншою кількістю робочих проходів. Створюється основа для
рівномірного внесення посівного матеріалу й високого процента
сходів. Катки забезпечують бездоганне подрібнення й повторне
ущільнення.
Комбінований агрегат для передпосівної обробки ґрунту KORUND
відрізняється особливо хорошим ефектом вирівнювання,
розпушування і подрібнення ґрунту при високій продуктивності.
Базове обладнання:
• навісний гідравлічно складається;
• вал навіски кат.IІI;
• 4 ряди долотних лап;
• подрібнюючий коток діаметром 330мм та 270 мм, вага 3 268 кг.
6 секцій по 1,5 метра;
• система освітлення;
• розрихлювачі G 25 одна пара.

Korund 8/750 K МAR
Korund 8/900 K МAR

Ширина
обробітку, м

К-ть
лап

Вага

Питома
потужність, к.с.

7,5
9,0

80
96

2.860
3.268

125-215
145-245

Коротка і компактна конструкція системи KORUND забезпечує оптимальне положення центра ваги і, таким чином, дозволяє
використання агрегату з тракторами малої вантажопідйомності. Завдяки незначній вазі агрегат може залишатися навісним і при
великій ширині захоплення.
Еластичні несучі рами з міцної пружинної стали витримує великі ударні навантаження і, тим самим, захищає трактор і знаряддя.

Універсальний агрегат RUBIN
RUBIN ідеально підходить для обробки ґрунту на площах із залишками
високих стебел кукурудзи і соняшника, з великою масою сидерата,
використовуваного на зелене добриво.
RUBIN забезпечує рівномірне перемішування ґрунту і рослинних
залишків навіть на мінімальну глибину від 7 до 18 см. Висока рамна
конструкція (80 см) і ротаційні диски забезпечують роботу без
забивання робочих органів навіть при великій кількості органічної маси.
RUBIN має 2 ряди зубчатих напівсферичних дисків діаметром 645 мм,
що подрібнюють і інтенсивно перемішують рослинні рештки з ґрунтом,
навіть в умовах затверділої поверхні. Два ряди дисків розташовані в
шаховому порядку по відношенню один до одного з інтервалом 12,5
см, в результаті чого досягається суцільний обробіток ґрунту по всій поверхні. Розташовані за дисками штрігелі забезпечують
рівномірний розподіл оброблюваного шару. RUBIN є універсальним агрегатом, що за один прохід трактора виконує всі функції,
необхідні для обробки ґрунту і передпосівної підготовки по стерні чи неораному полю.

RUBIN виконує наступні функції:
•
•
•
•
•
•

підрізання й обробка пожнивних залишків на глибині від 5 до 18 см;
перемішування ґрунту з рослинними залишками;
розпушування;
вирівнювання;
прикочування й ущільнення ґрунту;
передпосівна підготовка.

RUBIN часто використовують замість плуга у так званій технології безвідвального обробітку ґрунту. Випускається шириною
захвату від 3 до 12 м. Гідравлічно складається для транспортування до ширини 3 м. Оптимальна якість роботи на швидкостях від
10 до 16 км/год.
Ширина захвату, м

Необхідна потужність трактора, к.с.

Продуктивність, га/год

RUBIN 10/300 U

3,0

120-150 (МТЗ-1221, Т-150)

3,8

RUBIN 10/400 KUA

4,0

170-210 (ХТЗ-170)

5,0

RUBIN 10/500 KUA

5,0

220-250 (К-700)

6,4

RUBIN 10/600 KUA

6,0

280-310 (К-701)

7,2

GIGANT 10S/800 RUBIN 9U

10,0

370-420

10,0
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Навісні та напівнавісні плуги
DIAMANT
Вимоги сучасних сільгосппідприємств до оборотних плугів постійно
ростуть. Напівнавісні плуги DIAMANT та EUROPAL повністю
відповідають цим вимогам, особливо таким, як легкість в експлуатації,
відмінна якість оранки, висока продуктивність. Плуги мають велику
маневреність, при максимальній продуктивності забезпечується
швидкий розворот на вузькій поворотній смузі, зручне регулювання
ширини захвату в залежності від ґрунтокліматичних умов.
Передплужники регулюються швидко, просто і практично без
інструментів. Крім того, плуги DIAMANT та EUROPAL можуть бути
обладнані автоматичною системою захисту від перевантажень для
кам’янистих ґрунтів. Ширина захвату у DIAMANT регулюється ступінчато або безступінчато, з кабіни, ширина захвату плуга
EUROPAL регулюється ступінчато (33, 38, 44 та 50 см). Усі плуги можуть дообладнуватись системою OnLand для роботи поза
борозною.
Кількість корпусів/ширина захвату, м

Необхідна потужність трактора, к.с.

OPAL 090 №85

3/0,9

85-99

EUROPAL 5 3+1

4(3+1)/(1,3-2)

96-130 (МТЗ1221)

DIAMANT 16 5+1

6/(1,98-3)

200-220

DIAMANT 16 6+1

7/(2,31-3,5)

230-230 (К-700)

DIAMANT 16 7+1

8/(2,64-4)

270-300 (К-701)

DIAMANT 16 8+1

9/(2,97-4,5)

340-400

Ґрунтоущільнювач VARIOPACK до оборотного плуга DIAMANT
При здійсненні оранки плуги роблять розпушування ґрунту і його інтенсивне подрібнення, внаслідок чого в обробленому шарі
багаторазово зменшуєтьсяя обсяг щільності. В процесі оранки порушується природне ущільнення верхнього шару грунту, і
руйнуються внутрішні капіляри, внаслідок чого оброблений шар насичується повітрям і швидше прогрівається. Як правило, в
інтенсивних посівах немає достатнього часу для осідання грунту і природнього ущільнення грунту. З одного боку, необхідно
запобігти висушування зораного шару. З іншого боку, капілярні канали в орному горизонті повинні бути якомога швидше
відновлені для достатнього забезпечення вологою для насіння.
VARIOPACK S 110 WD 70
Саме тому пропонується при проведенні оранки разом з плугом
Примітка
Ширина
К-ть
використовувати ґрунтоущільнювач Lemken. Спільне застосування плуга з
Вага, кг
(агретування)
захвату, см
дисків
катками забезпечує прикочування обробленого шару саме в той час, коли ґрунт
280
28
1 368
5+1
знаходиться ще у вологому стані і може бути ущільнений на всю глибину оранки.
330
33
1 578
При цьому забезпечується хороше подрібнення з формуванням
6+1
380
38
1 788
дрібнофракційної структури, що дозволяє відновити капіляри і забезпечити підхід
7+1
вологи до насіннєвому ложу, а також виключити висушування поораної ґрунту.
430
43
1 998
8+1
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Культиватор передпосівної
пдготовки KOMPAKTOMAT
Компанія Farmet пропонує до Вашої уваги культиватори передпосівної
підготовки грунту, такий як Kompaktomat шириною захвату від 2,5м до
15,7м.
Даний культиватор завдяки втіленню технічних рішень конструкторів
заводу виробника має компактні транспортні розміри 3 м та велику
маневреність, незалежно від ширини захвату агрегату.
Технологічні операції, котрі виконує Kompaktomat за один
прохід:
•
•
•
•
•
•
•

розрихлення слідів трактора (слідорозрихлювачі);
первинне вирівнювання поверхні поля (вирівнюючий брус);
подрібнення грудок та ущільнення (планчатий каток діаметром 400 мм);
рихлення на встановлену глибину для підготовки посівного ложа (стрілчата лапа);
вторинне вирівнювання поверхні поля після рихлення (вирівнюючий брус);
подрібнення грудок та ущільнення (кільчасто-шпоровий каток діаметром 400 мм);
остаточне вирівнювання поверхні поля (вирівнюючий брус);

KOMPAKTOMAT за один прохід відновлює структури ґрунту з ущільненням посівного ложа на точно виставлену глибину,
відновлює капілярність ґрунту та ідеально вирівнює поверхню поля, що в свою чергу забезпечує рівномірність сходів. Висока
робоча швидкість машин KOMPAKTOMAT гарантує велику продуктивність.
Робоча ширина, м
Робоча швидкість, км/год

K 400 PS

K 600 PS

K 800 PS

K 1000 PS

K 1250 PS

4

6

8

9,85

12,5

15,7

8-12

8-14

8-14

8-14

8-14

8-14

K 1570 PS

Транспортна ширина, м

3

3

3

3

3

3

Продуктивність, га/год

4-7

4,8-8,4

7,9-14

7,9-14

10,0-17,5

12,6-21,2

Потужність трактора, к.с.

125

180

220-260

280-320

330-400

430-500

17

27

35

43

53

67

До 3110

До 4460

До 5480

До 6920

До 10500

До 12500

Кількість лап
Вага, кг
Висота рами, см
Глибина обробітку, см

85

85

85

85

85

85

0-10

3-15

3-15

3-15

3-15

3-15

Пневматична сівалка
MONSUN
Пневматична сівалка Мonsun МE застосовується насамперед для
висіву рядками широкого спектру культур (зернові, бобові, олійні,
трави). Відрізняється точністю дозування насіння в діапазоні від 2 до
350 кг. Робоча ширина 5 - 8 метрів. Мonsun МE призначена для
самостійного посіву і в комбінації з машиною для попередньої
підготовки грунту. Оснащена двома дозаторами з центральним
регулюванням посіву, гідравлічно складається для транспортування
на ширину 3 метри.
Переваги сівалки Farmet MONSUN:
призначена для самостійного посіву або до роботи в комбінації з машинами для грунтообробітку на полях
малих і середніх розмірів. Агрегація безпосередньо за допомогою ТТН
• легка навісна конструкція
• об'ємний бункер для насіння
• дуже низький тяговий опір

•

Робоча ширина, мм
Об’єм бункера, л
Кількість рядків / Міжряддя
Натиск сошників, кг
Продуктивність, га/год
Потужність тягового засобу, кВт/к. с.
Робоча швидкість, км/год
Максимальна транспортна швидкість, км/год
Розмір коліс
Вага агрегата без насіння, кг
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MONSUN ME 600
6000
2000
48/12,5 64/9,4
11-45
3-7,2
118/160
8-15
10
31 х 15,5-15
2500

Універсальний зерновий посівний комплекс
«FALСON» 6 PRO Fert+
Основне технологічне призначення машини
Модульна система дозволяє вибирати технології висіву і швидко
замінювати робочі секції для актуальних задач посіву різних
культур.
Призначена для мінімальної та традиційної технології посіву.
Можливість висіву з одночасним внесенням добрив,
бункер 40/60.
•
Міжряддя 150 мм. з датчиками висіву.
•
Відмінна підготовка посівного ложе з оптимальним
ущільненням ґрунту.
•
Велика швидкість висіву до 20 км/год.
•
Незначний тяговий опір, завдяки оптимальній вазі та великим
колесам.
•
Великий об’єм бункера, малі простої для завантаження добрив
та насіння.
•
Швидкий розворот в кінці поля, завдяки компактній конструкції.
•
Можливість встановлення різної глибини висіву для парних і не
парних сошників.
•
Простота встановлення глибини висіву, тиску сошників та
дозування висіву насіння/добрив.
•
Проста електронна система управління та контролю з
інтуїтивним керуванням.
•
Мінімум місць регулювання та змащування.
•
Модульна система дозволяє швидко змінювати робочу секцію,
для актуальної задачі по висіву культур. Є можливість
доукомплектовувати модульною секцією для висіву технічних
культур (під замовлення).
•
Точне копіювання ґрунту.
•
•

Модель
Ширина захвату
Транспортна ширина
Транспотна висота
Об’єм бункера без добрив
Об’єм бункера з добривами 40/60
Висота заповнення бункера
Міжряддя см.
Кількість сошників
Система контроля висіву (датчики)
Кількість сошників для добрив (в міжряддя)
Тиск на сошник для добрив
Робоча швидкість
Продуктивність га/год
Потужність трактора
Вимоги до причіпному пристрою.
Максимальна транспортна швидкість
Вага машини з внесенням добрив
Передня 2-х рядна дискова секція
Задні 2-х дискові висівний сошники
Робоче освітлення
Монітор ME BASIC TERMINAL (5,7" Мюллер)
ISO-BUS
Штригельна борона за колісним котком
Чистики гумового катка (коліс)
Маркера сліду гідравлічні

FALCON 6 PRO Fert+
6,0 м.
3,0м
3,3м
4000л
6000л
2650мм
15 см.
40 шт.
40 шт.
20 шт.
До 200 кг.
10-20
6-9
230
Кат.3
25 км/год.
6800-8900
+
+
+
+
+
+
+
+

*Без гальмівної системи.

www.eridon-tech.com.ua | 9

Міжрядний культиватор
KULTIS
Міжрядний культиватор KULTIS застосовується перш за все,
для рихлення та насичення киснем міжряддя з внесенням рідких
добрив в зону коріння рослин. Одночасно руйнуючи ґрунтову
кірку та знешкоджуючи бур’яни.
Культиватор KULTIS дозволяє точно вносити добрива в
діапазоні від 60- до 160л/га, та можливістю застосування до
висоти рослин 40-50 см. При швидкості руху 8-12 км. на годину.
Ширина міжряддя 70- 75 см.

Ширина захвату
Ємність баку, л
Потужність трактора, кВт/к. с.

KULTIS 6

KULTIS 8

6 рядків

8 рядків

1350

1350

55/75

75/100

Дискова борона, лущильник
SOFTER
Дискова борона SOFTER, використовується для дрібного
боронування, відзначається продуманою конструкцією, що не вимагає
обслуговування, та універсальністю застосування.
Великою перевагою дискової борони є універсальність застосування
починаючи з першого лущення стерні і закінчуючи подальшою
підготовкою ґрунту перед посівом після лущення, оранки. SOFTER
дозволяє здійснювати підготовку ґрунту на глибину від 3,5 до 12 см.
Глибина обробки легко і швидко встановлюється за допомогою
розпірок. Диски з діаметром 510 мм розташовані в два ряди. Кожен з
дисків у разі окремо ефективно захищений на випадок наїзду на
перешкоду завдяки гумовій посадці. Завдяки дуже короткій конструкції машини забезпечено точне проходження у глибині,
відмінна стійкість під час роботи та швидке і ефективне обертання на мисах.

Ширина захвату, м
Діаметр дисків, мм
Глибина обробітку, см
Кількість дисків, шт
Транспортна ширина, м
Транспортна висота, м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Потужність трактора, к.с.
Тип навіски
Транспортна швидкість, кг/год
Вага, кг
Каток
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SOFTER 4,5
4,6
560 опція/510
5-12
38
3
2,5
10-15
4,5-6,75
160-240
ІІІ кат.
25
3600
Трубка/планка

SOFTER 6
6
560 опція/510
3,5-12
50
3
3,3
10-15
6-9
220
ІІІ кат.
25
4500
Трубка/планка

SOFTER 8
7,65
560 опція/510
3,5-12
66
3
4,0
10-15
8-12
280
ІІІ кат.
25
6000
Трубка/планка

Глибинний культиватор
DIGGER
Глибокорозпушувач
DIGGER
використовується
в
якості
альтернативи стандартній оранці, для підвищення продуктивності та
скорочення експлуатаційних витрат. Відмінно виконує глибоке
розпушування ущільнених шарів грунту з вирівнюванням поверпхні і
подрібненням грудок. Відновлює капілярне сполучення грунту на
глибині до 50 см. Такокж забезпечує руйнування плужного
ущільнення без ризику перемішування родючого шару з біологічно
неактивним грунтом.
DIGGER 3 DIGGER 4
Ширина обробітку, м
2,9
3,9
Глибина обробітку, см
25-50
25-50
7
9
Кількість лап, шт
Відстань між рядами лап, мм
950
950
Відстань між лапами, мм
425
425
Висота рами, мм
750
750
Транспортна ширина, м
3,0
3,9
Загальна довжина, м
4,0
4,0
Робоча швидкість, км/г
8-12
8-12
Продуктивність, га/год
2,4-3,6
3,1-4,7
Потужність трактора, к. с.
240-360
330-450
Тип навіски, кат
III
III
Комплектація
2700
2700
Каток
Зубовий
Зубовий
Механічний Механічний
Захист стійок
(болт)
(болт)

Переваги Farmet DIGGER:
• заміна оранки з великою продуктивністю і скороченням витрат
• інтенсивне розпушування
• 2 ряди лап з гідравлічним
захистом кожної стійки
• можливість працювати лише з
одним рядом лап
• дроблення грудок
•

можливість доповнення
комплектом внесення гранульованих добрив в кореневу
зону шару ґрунту
DIGGER FERT+

Глибокорозпушувач
KRTEK
Робочі операції, виконані глибокорозпушувачем, значною мірою
покращують мікроклімат в ґрунті (збільшення обєма вловимості
вологи і аэрація, забезпечують підвищення плодючості культур).
Машина призначена для роботи в будь-яких ґрунтових умовах.
Дозволяє розпушити під плужні слої без ризику змішування так
званої «мертвої» землі з родючим шаром. Використання у випадку,
коли неможливо запобігти надмірному ущільненню ґрунту. Відновлює
поглинання води на перезволожених ділянках.

Ширина захвату, м
Глибина обробітку, см
Кількість лемешів
Робоча швиджкість, км/год
Продуктивність, га/год
Потужність трактора, к. с.
Тип навіски
Вага, кг

KRTEK DG 3 KRTEK DG 5
2,20
2,99
30-60
30-60
3
5
4
6
0,8-1,2
1,4-2,1
150-225
240-360
ІІІ
IV
670
960

Переваги Farmet KRTEK:
• міцна рама
• эфективне гідравличне запобігання поломок
• велика продуктивність
• лапа з накладкою з твердосплаву

www.eridon-tech.com.ua | 11

ТОВ «Ерідон Тех» пропонує до Вашої уваги модельний ряд техніки французької фірми KUHN, яка найбільш продуктивно
зарекомендувала себе в господарствах України.

Причіпна косарка-плющилка
Це причіпна косарка-плющилка з шириною захвату 3 метри і
шевронними вальцями, яка ідеально підходить для таких трав як
люцерна, вико-вівсяна суміш і всіх м'якостебельних трав. Застосування
оригінальних вальців забезпечує збереження всього листя в
заготовленому кормі і забезпечує його максимальну поживність.
Завдяки найпростішій у застосуванні (одна ручка) системі регулювання
тиску на грунт, робочу швидкість машини можна збільшувати до 20
км/год, відповідно збільшується і продуктивність. Рівень зрізу теж
регулюється однією рукояткою і безступінчато. Центральне
розташування дишла дозволяє працювати як справа, так і зліва від
трактора, що значно економить час та кошти.
Робоча ширина, м
Кількість косилочних дисків
ВВП
Ширина валка, м
Вимоги потужності до ВВП, к.с.
Транспортна ширина, м
Тип сцепки
Вага, кг

FC 3161 TCR
3,10
7
1000
0,9-2,30
75
3,0
По центру з поворотом
2505

Прес-підбирач ремінного типу
VB 3155
Дана модель завдяки своїм технічним можливостям, ущільненню
за рахунок стрічкових ременів, що дає змогу формувати тюк,
контролюючи якість пресування починаючи від центру, і
закінчуючи
заданим
вами
діаметром,
відмінно
себе
зарекомендувала на пресуванні тюків сухої соломи. Не залежно від
ступені її вологості.

Діаметр тюка, мін.-макс., м
Ширина камери пресування, м
Регулювання щільності
Термінал керування AutoPlus
Формування рулону
Ширина підбирача, м
Подрібнення маси
Система обв’язки
Потужність трактора, к.с.
Швидкість ВВП (мін-1)
Карданий вал зі зрізним болтом
Вага, кг
Виштовхувач тюка
Гіравлічні муфти
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VB 3155 DIRECT
0,80 – 1,60 / 185
1,20
Система PD
Стандартно
5 + 3 ролики
2,10
Шпагатом
80
540
Стандартно на 6 шліців
2500
Включено
3 шт. Включено

VB 3155 OPTICUT
0,80 – 1,60 / 185
1,20
Система PD
Стандартно
5 + 3 ролики
2,10
14 ножів
Сітка
80
540
Стандартно на 6 шліців
2500
Включено
3 шт. Включено

Посівний комплекс
ESPRO 6000 RC
Лінійка ESPRO відрізняється низькою потребою у потужності
трактора, що суттєво зменшує витрати пального. Порівняльний тест
показав, що комплекс ESPRO 6000 R заощаджує до 16,4 %
потужності у порівнянні з ринковими аналогами.
Сівалка, завдяки новим розробкам, володіє значною продуктивністю
і, при цьому, не потребує потужної техніки. Всі корисні
вдосконалення важко перелічити, ось лише деякі з можливостей
KUHN Espro:
• Пристосованість до різних типів ґрунтів, до нерівної поверхні.
Посівний комплекс гарно працює, копіюючи рельєф, як на
обробленій плугом ділянці, так і в умовах мінімального обробітку.
Також можлива робота посівного агрегату на пожнивних
ESPRO 6000 RC
рештках.
Робоча ширина, м
6
•
Наявність двох систем дозування одночасно. Розділений на
Транспортна ширина, м
3
дві
частини бункер з окремими дозаторами дає можливість
Кількість рядків
40 (насіння) / 20 (добриво)
висівати
дві різні культури на різних глибинах або основну
Відстань між рядками, см
15 (насіння) / 30 (добриво)
Об’єм бункеру, л
5500 (40% для насіння, 60% для добрива)
культуру з одночасним внесенням під корінь мінеральних
Вага, кг
9200
добрив.
Потужність трактора, кВт / к. с.
199-294 / 270-350
• Здатність працювати з тракторами невеликої потужності.
Швидкість руху, км/г
7-17
Зміщене розташування притискних коліс, одне відносно
Блок електронного керування
ISOBUS: CCI 50-CCI 1200
одного, запобігає утворенню земляного вала, завдяки чому
Діаметр підготовчого диску, мм
460 (товщина: 5)
сівалка створює менший опір руху.
Кількість дисків
48
Кількість транспортних
та притискаючих коліс
Розмір транспортних і
прикочуючих коліс, мм
Зміщення транспортних і
прикочуючих коліс, мм

20
900х210
200

Легке керування агрегатом прямо з кабіни трактору
здійснюється за допомогою системи ISOBUS, що забезпечує
значне прискорення всіх робочих процесів та полегшує працю
механізатора.

Розкидачі мінеральних добрив AXIS
з навантажувачем мішків LEVSAK
Різна ширина захвату, різноманіття добрив і способів розподілу (в повну ширину,
граничне, пізнє підживлення) вимагають, щоб розкидач добрив був
багатофункціональним і, в той же час, легко підлаштовувався під різноманітні
умови роботи. Концепція конструкції розкидачів AXIS відповідає цим вимогам.
Легкість використання, точність внесення, простота, мінімальне обслуговування.
Дозуючі заслінки регулюються вручну одночасно чи роздільно справа та зліва.
Також в комплекті з розкидачем добрив можливо замовити навантажувач біг.бегів
LEVSAK, вантажопідйомністю до 1000 кг.
AXIS
Ширина захвату
Об’єм бункера (станд/макс.)
Ширина бункера
Максимальне навантаження
Вага
Дозування

м
л
см
кг
кг
кг/га

20.2
12-28
1000/2300
240
2100
285
Від 3 кг/га

30.2
12-36
1000/3000
240/280
3000
300
Від 3 кг/га

Мульчувачі RM
Також до вашої уваги пропонуються високоякісні і потужні мульчувачі для
подрібнення рослинних залишків з різною шириною захвату.
Робоча ширина
Повна ширина
Вага
Діаметр ротора
Потужність трактора
Робоча швидкість
Продуктивність

см
см
кг
мм
к.с.
км/год
кг/га

RM 240
240
255
980
650
70
12
2,6

RM 280
280
300
1100
650
110
12
3,0

RM 320
320
350
1330
650
130
12
3,5

RM 400
400
435
1960
703
150
12
4,4

RM 480
480
520
2600
620
210
12
5,2

RM 610
610
660
3090
620
230
12
6,7
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Навісний оборотний плуг
MULTI-MASTER
Майбутнє
сільського
господарства
залежить
від
конкурентоспроможності та рентабельності. Досконалі технології, що
застосовуються у плугах KUHN Multi-Master, а також їх сучасна
конструкція допоможуть Вам швидко повернути інвестиції.
Зокрема, плуги Multi-Master дозволять Вам:
•

•

•

Зберегти агрономічну цінність земель загортаючи органічні
рештки в землю отримуючи при цьому оптимальні результати
оранки компактним плугом

Збільшити робочу ширину та підвищити маневреність для зменшення ваших витрат
З успіхом застосовувати на практиці сучасні технічні рішення, такі як: підсилена рама, регулюєма ширина захвату, гідравлічні
або болтові запобіжники

Все це подовжує термін роботи техніки та знижує витрати на технічне обслуговування.
Працювати з обладнанням, надійність та довготривалий термін служби якого перевірені багаторічним використанням, – це
гарантія безперервної роботи та високої залишкової вартості на вторинному ринку.
Обираючи плуги KUHN лінійки MASTER Ви інвестуєте у майбутнє, адже якісна оранка це перший крок до високої врожайності та
оптимізації фінансових результатів.
123 (3+1)

123 (4+1)

153 (5+1)

125

175

270

Максимальна дозволена
потужність трактора, к.с.
Вага, кг
Робоча ширина, см

1450

1590

1985

30-50

30-50

35-40 і 45

Висота рами, см

80

80

80

Відстань між корпусами, см

102

102

96

Глибокорозрихлювач
DMR
Комбінований агрегат для первинної обробки грунту КУН серії DMR
змінює підхід до осінньої грунтопідготовки. Нова концепція виключає
необхідність додаткових польових робіт. За один прохід, DMR
подрібвнює рослинні залишки, і вирівнює насіннєве ложе. Таким
чином, ваше поле готове до весняної сівби і отримання
максимального врожаю.

Робоча ширина, м
К-ть 63,5 см култерів
К-ть лап
Відстань між лапами
Транспортна ширина, см
Транспортна висота, см
Вага, кг
Глибина обробітку, мін./макс.
Реком. потужність трактора, к.с.
Реком. швидкість роботи, км/год
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4855-7
3,2
15
7
4,2
1,9
5316
200-250

4855-11 4855-13
4855-9
4,1
5,0
5,9
19
23
27
9
11
13
45,7
4,8
4,5
4,5
1,9
4,1
4,1
6470
8857
9626
20,3-40,6
270-350 375-450 450-525
6-12

Сівалки точного висіву
Сівалки PLANTER і MAXIMA створені для точного висіву. Вдосконалена конструкція
надає їм виключну універсальність. В основу конструкції сівалок покладений принцип
багатофункціональності, максимальної ефективності і простоти використання.
Широкий спектр додаткового обладнання, такого як обладнання для внесення добрив,
контролери висіву, диски і сошники для висіву різних культур і т.д. забезпечують цим
сівалкам універсальність і дозволяють адаптувати їх до будь-яких умов. Сівалки
MAXIMA створені для висіву по мінімально підготовленому ґрунту. Сівалки PLANTER
З з 5-ти метровою рамою агрегатуються з тракторами потужністю 90 к.с., що робить
їх зручними для більшості господарств, що використовують трактори МТЗ.

Кормозмішувачі EUROMIX
Успіх у тваринництві залежить від доходності і рентабельності
стада. З метою підвищення ефективності годівлі, фірма KUHN
розробила широку гаму змішувачів-кормороздавачів, які
відповідають найвибагливішим вимогам тваринників. Завдяки
великому вибору змішувачів-кормороздавачів з бункерами
об’ємом від 8 до 27 м3, низькому рівню необхідної потужності і
широкому
діапазону
комплектуючого
обладнання,
збалансовані раціони стали доступні для всіх господарств.

Місткість бункера (м3)
Тип шнека
Кількість шнеків
Тип розподілення
Габаритна висота (м)
Загальна ширина (м)
Вага (кг)
Потужність ВВП, мін., необхідна (кВт)
Потужність ВВП, мін., необхідна (лс)
Приблизне число молочних корів,
що обслуговуються за 1 прохід

8-70

12-70

8
вертикальний
1
лівий і правий
2,45
2,35
2970
44
60
40-60

12
вертикальний
1
лівий і правий
3,03
2,35
3160
59
80
60-90

Подрібнювач, видувач монокорму
PRIMOR 3570 M
PRIMOR 3570 M розроблений для господарств, де є
потреба у роздачі корму ємністю 3,5 м3 з мінімальними
вимогами до потужності трактора - 50 к.с. (70 к.с. при
роботі з сінажу). Ємність PRIMOR 3570 M дозволяє
заощадити час: один рулон діаметром до 2 м або два
рулони, діаметром 1,50 м кожен. Машина легко впорається
з тюками довжиною до 2, 70 м.
Завдяки
регульованій
системі
управління,
яка
встановлюється в стандартній комплектації, машина легко
адаптує кут атаки подаючого ротора під тип роздаткового
матеріалу.
3570M
причіпний
Причіпний пристрій
3,5
Ємність бункера (м3)
1 (POLYDRIVE)
Кількість роздавальних роторів
2,05
Загальна ширина (м)
3,94
Габаритна довжина (м)
1,78
Довжина за роздавальними роторами (м)
2380
Вага, кг)
18
Найбільша відстань видування (м)
2
Кількість рулонів (діам. 1,50 м)
1
Кількість рулонів (діам. 1.80 м)
1
Кількість рулонів (діам. 2м)
1
Кількість тюків (2,70 м)
51 / 37
Мін.вимоги до потужності - силос / солома (кВт)
70 / 51
Мін.вимоги до потужності - силос / солома (к.с.)
540
Ширина валка, средн., Хв / макс (м)
25
Приблизне число молочних корів, що обслуговуються за 1 прохід

Розташований на одній лінії з турбіною, поворотний
жолоб
розроблений
для
роздачі
корму
і
правостороннього видування соломи на відстань до 18 м.
Для розподілу соломи на віддалених ділянках з
утрудненим доступом, поворотний жолоб може бути
використаний для видування з правого або лівого боків
машини (видування на ліво до 13 м).
Стандартно встановлюється електронне управління, що
задовольнить вимоги всіх господарств, де необхідна
зручна в експлуатації техніка.
Гідравлічний ремінний привід POLYDRIVE забезпечить
швидкий і рівномірний розподіл сінажу.
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Точне землеробство
Посів, внесення, управління, збирання врожаю,
планування.
Американська компанія AgLeader є піонером в галузі
виробництва обладнання для точного землеробства. Спектр
продукції
дуже
широкий
та
може
задовольнити
найвибагливішого замовника.

Навігація та автоматичне водіння SteerCommand
Починаючи від системи паралельного водіння Compass, вже
будуть доступні слідуючі функції:
Простий монтаж на техніку.
Підтримка
різних
зручних
шаблонів навігації.
•
Картування полів.
•
Дообладнання до автопілоту з
точністю TerraStar або RTK.
•
Віртуальний термінал ISOBUS.
•
Світлодіодна панель.
Система автоматичного водіння OnTrac3 підвищує точність водіння та знижує втому оператора,
встановлюється на любий сучасний трактор, самохідний оприскувач, комбайн. Можливо швидко
переставити з однієї машини на іншу. Працює на любому з доступних корегуючих сигналів: WAAS/EGNOS, GLIDE, TerraStar-C, RTK.
•
•

Нова система автоматичного водіння SteerCommand займає лідируючі позиції в
якості водіння разом з GPS6500. Встановлюється також майже на любий трактор,
самохідний оприскувач, комбайн з підготовкою під автопілот, або без підготовки з
підключенням до рульової гідравліки. Підтримує різні корегуючи сигнали: WAAS/EGNOS, GLIDE, TerraStar-C, RTK.
Точність від проходу до наступного проходу
Розміри діагоналі сенсорних дисплеїв AgLeader
Compass
17,8 см
7”
InCommand800
21,3 см
8,4”
InCommand1200
30,7
12,1”

WASS/EGNOS
GLIDE
TerraStar-C
RTK

+/- 20 см
+/- 15 см
+/- 4 см
+/- 2 см

Sure Drive
Система електричного приводу
просапних сівалок
•
•
•
•
•
•

Працює з любим висіваючим механізмом
Комплектується InCommand 1200
Автоматичне регулювання швидкості кожного ряду
Включення/відключення висіву насіння
Диференційний посів (карти завдань)
Герметична конструкція, не потребує обслуговування

Електричні мотори SureDrive контролюють кожен ряд для швидкої зміни норми висіву та компенсації по швидкості на контурах
поля. Також автоматично регулюють швидкість висівного механізму на кожен ряд, що дозволяє зберігати норму висіву на
поворотах та на різній швидкості, автоматично вмикають та вимикають висів, недопускаючи пересіву. Таким чином економиться
посівний матеріал та покращується загальна якість посіву.
На моніторі InCommand 1200, в поєднанні з приймачем GPS 7500, відображається вся інформація по посіву: фактична норма,
відстань між насінинами, пропуски, сингуляція, двійники.
Встановивши на трактор автопілот Steer Command,
який також керується з монітора InCommand 1200,
Ви отримаєте якісний та зручний в користуванні
повний комплект обладнання для автоматичного
водіння трактора по різним навігаційним шаблонам і
одночасним управлінням посівом.

16 | www.eridon-tech.com.ua

Сівалки точного висіву для пропашних культур
Kinze Manufacturing, Inc - американський виробник посівної техніки,
успішно реалізує продукцію по всьому світу. Принцип роботи Kinze
говорить: "Точність”. Kinze, що збільшує вам прибуток. Ефективність,
надійність: ось все, що потрібно для роботи. Ви зможете приділяти
час іншим, не менш важливим справам.
Сівалки Kinze надійні і прості у використанні та давно отримали
визнання у вітчизняних аграріїв.
Ключ до збільшення прибутку:
• Дотримання глибини посіву
• Розкладка посівного матеріалу
• Відстань між насінинами
• Контакт насіння з грунтом

Зручний та надійний вакуумний
висівний апарат.
TRVERATE

Кількість рядків, висівний
Монітор управління процесом висіву
Висівний апарат, вакуумний
Робоча довжина
Робоча ширина захвату
Ширина, міжряддя
Транспортна довжина
Транспортна ширина
Об'єм насіннєвих баків
Об'єм баку для добрив
Глибина висіву
Вага
Мінімальна необхідна потужність трактора
Висівні диски на кукурудзу
Висівні диски на соняшник
HD пружини довантаження висівних апаратів до 213 кг.
Маркери сліду
Робоче освітлення
PTO насос (ВВП)
Електропривід Sure Drive

м.
м.
см.
м.
м.
л.
л.
см.
кг.
л.с.
шт.
шт.

Паралелограм висівного апарату,
довантаження пружинами з тиском на
ґрунт до 213 кг.
Хід висіваючої секції (верх- низ) – до 31 см.

3000

3600

4800

8
KPM ІІІ
True Rate
3,5
6,7
70
3,5
6,7
8 х 66
4х250
до 8
2 515
130
8
8
+
+
+
опційно
опційно

16
InCommand 1200/KPM ІІІ
True Rate
7,3
11,7
70
13,3
3,2
16х66
2х1410
до 8
7 350
300
16
16
+
+
+
опційно
опційно

24
InCommand 1200
True Rate
9,2
17,5
70
13,2
4,7
2х2140
3500
до 8
14075
380
24
24
+
+
опційно
+

Хвилястий прорізний диск (діам 40см)–
якісно розрізає рослинні рештки,
та підготовлює ложе під посів.

Задні V подібні, комбіновані прикочуючи
котки.
Регулювання зусилля притискання – 4
положення.
Шпоровий коток запобігає повітряним
камерам
Гумовий коток покращує контак грунту з
насінням

Потужний та надійний однодисковий сошник для
внесення добрив. Робота на рослинних залишках.
Глибина внесення добрив до 10 см.
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Універсальний причіп-перевантажувач Fliegl ADS та ASW
з можливістю встановлення розкидача органічних добрив Fliegl Profi

Допустима повна маса, кг
Причепне

ADS 120

ADS 200

13000

20000

Нижнє причеплення

Нижнє причеплення

+

+

Гальмівна система
Власна маса, кг

Стандартні шини

3в1

6300

5300

Кузов Д x Ш x В, мм
3
Місткість, м

5000×1300/2100x1600

Макс. допустима загальна маса, кг
Кількість осей

6500×1300/2100x1600

14

18

23,1/26

560/60 – 22.5

ASW 381

20000

29000

2

3

Опорне навантаження, кг

2000

2000

Власна маса, кг

6800

7780

Довжина кузова вкл. задній борт, мм

7100

8100

Ширина кузова, мм

2380

2380

Висота бічних бортів, мм

2000

2000

Висота платформи, мм

ГНОЄРОЗКИДАЧ
ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ ЗЕРНА
ПЕРЕВІЗНИК СИЛОСУ

ASW 271

Ширина колії, мм
3

Об'єм без спресовування, м

3

Об'єм із спресовуванням силосу, м
Необхідна кількість мастила, л

1350

1350

2050-2150

2050-2150

35

40

56

64

21

28

Сівалка STRIP-TILL технології
CLAYDON HYBRID T-серії
Система CLAYDON створює ідеальні умови для проростання кожної
насінини та розвитку її кореневої системи, а конструкція робочих
органів дозволяє одночасно виконувати посів та внесення мінеральних
добрив. Обробіток грунту проводиться лише смугами в рядках для
висіву, а міжряддя при цьому лишається не обробленим, що сприяє
накопиченню вологи та зменшенню впливу вітрової ерозії. Шар мульчі з
подріблених рослинних решток зменшує витрати вологи через
випаровування та покращує прогрівання грунту. Система CLAYDON є
енерго- і ресурсозберігаючою, так як обробіток виконується за один
прохід агрегату, а ефективність її використання підтвердження
протягом багатьох років.
Тип сівалки
Потреби в потужності трактора, к.с.
Кількість рядків, шт
Тип бункера (60:40)
Об’єм бункера, л
Робоча ширина, м
Ширина міжряддя, мм
Глибина обробітку, мм
Глибина посіву, мм
Опція удобрення
Формування технологічної колії
Можливість регулювати норму
висіву та внесення мін. добрив
“на ходу”
Захист від каміння
Робочі органи для висіву

18 | www.eridon-tech.com.ua

Т4
Причіпна
Від 200
13
Насіння:Добрива
3500
4
320/120
До 150
10-70
підкоренева система;
разом з насінням
Так

Т6
Причіпна
Від 300
19
Насіння:Добрива
5500
6
320/120
До 150
10-70
підкоренева система;
разом з насінням
Так

Так

Так

Основні переваги:
•

•

•

•

•
•

Механічний
Механічний
Зернових/Бобових/Ріпаку Зернових/Бобових/Ріпаку

•

ефективне накопичення
та збереження вологи
точне внесення мінеральних
добрив
економія використання паливних
ресурсів
зменшення вітрової ерозії
та вимивання грунту
краще прогрівання поверхні
висів безпосередньо в стерню
робота на будь яких типах грунтів

Телескопічні навантажувачі DIECI
Дана машина, за рахунок своїх технічних можливостей: швидкої
заміни навісного обладнання, висоти підіймання, точності подачі
вантажу, повному приводу на всі чотири колеса, різноманітності
навісного обладнання, є універсальною і може замінити по
виконанню робіт кран, бульдозер, вилочний навантажувач і цілий ряд
іншої техніки.
З кожним днем збільшується популярність телескопічних
навантажувачів завдяки таким якостям, як компактність, стабільність
і багатофункціональність.
ТОВ "Ерідон Тех" після старанного вивчення світовогу ринку
виробників телескопічних навантажувачів, провівши порівняльний
аналіз технічних характеристик та вивчивши досвід інший компаній,
зупинила свій вибір на телескопічних навантажувачах італійської компанії DIECI.

Універсальність даної
машини можна з легкістю
оцінити, оглянувши список
навісного обладнання, з
яким агрегатується
телескопічний
навантажувач DIECI: вила,
вила для гною, ківш для
зерна, універсальний ківш,
кран-балка, люлька, захват
для тюків та багато іншого.

Двигун
Об’єм двигуна, см3
Максимальна висота підйому, м
Мах. вантажепідйомність, т
Тиск, л/хв/бар
Привід 4 WD
Габаритні розміри, д/ш/в
Кліренс, м
Покришки, дюйми
Максимальна швидкість, км/год
Ємність паливног баку/гідравл.
Тягове зусилля, daN
Вага, кг

AGRI STAR 37.7

AGRI STAR 38.10

AGRI PLUS 40.7

IVECO-NEF
127 к.с. (93 kW)
4485
7,35
3,7
130/250
+
4,95/2,22/2,31
0,44
16/70-24
35
105/155
7300
7200

IVECO-NEF
127 к.с. (93 kW)
4485
9,75
3,5
130/250
+
4,95/2,22/2,31
0,44
16/70-24
35
95/140
9300
7700

IVECO-NEF
127 к.с. (93 kW)
4485
7
4
130/250
+
5,07/2,26/2,35
0,47
16/70-24
40
160/120
9300
7700

Подрібнювач рослинних решток
SCHULTE
Причіпні ротаційні косарки-мульчувачі Schulte призначені для
скошування і подрібнення будь-якого виду рослинності від невеликих
чагарників і дерев, до стерні кукурудзи, соняшнику, ріпаку, пшениці,
тощо. Вони можуть використовуватися для подрібнення
сидеральних культур бобових (горох, квасоля, соя, сочевиця); трави
(люцерна і конюшина), які, в свою чергу, є органічними добривами
багатими на азот. При гнитті подрібненої маси створюється шар
компосту, який сприяє водозбереженню на полях і оберігає грунт від
водної та вітрової ерозії.

Ширина захвату, м
Габаритна ширина,м
Габаритна довжина, м
Транспортна ширина, м
Транспортна висота, м
Вага, кг
Вага на причепний пристрій, кг
Макс. розмірзкошуваного матеріалу, мм
Потужність трактора, кВт

FX-1800
4,57
4,83
5,13
2,59
2,13
2150
772
101,6
37

FX-520
6,1
6,2
6,15
2,64
3,05
2960
1034
102
75

5026
7,98
8,15
5,13
2,98
3,76
3034
1089
50
90
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ТОВ «Ерідон Тех» офіційний дилер світового лідеру із сільськогосподарського машинобудування - американської компанії Great
Plains. Ми раді запропонувати Вам будь-яку техніку цієї провідної компанії.

Максимальний вертикальний
обробіток MAX CHISEL
Якщо Вам потрібен агрегат для основного обробітку грунту,
який залишає по собі рівну поверхню, і при цьому працює не
так глибоко, як дисковий культиватор, тоді ми пропонуємо
лінійку нових визнаних грунтообробних агрегатів – MAX
CHISEL.
MAX CHISEL обладнаний двома рядами дисків “SAMURAI
EDGE”, що агресивно руйнують ущільнення, які виникали
навколо коренів рослин, та перемішують і рівномірно
розподіляють рослинні залишки на глибину 10-13 см,
пришвидшуючи процес розкладання.
Диски діаметром 61,2 см, з відстанню 38 см, на індивідуальних С-подібних
MC 5109
MC 5111
стійках, надають багато простору для роботи по рослинним залишкам.
38
Відстань між стійками, см
38
Всі диски обладнані необслуговуваними конічними підшипниками, у
19
19
литих корпусах, та 6-ти прошарковими ущільнювачами для збереження Відстань між дисками, см
Робоча
ширина,
м
4,19
3,43
змазки та зпобігання потраплянню бруду всередину.
Відстань між стійками у 38 см та сегментований ріжучий коток працюють Транспортна ширина, м
4,34
3,51
разом, направляючи грунт між стійуами, при цьому при цьому Потужність трактора, к. с.
385
315
залишаючи по собі івне, вертикально оброблене, поле.
Вага (середня), кг
4461
3665
Агрегат Макс-Чизель доступний у нескладаному (2 моделі від 3,5 м до
4,3 м). Всі агрегати обладнані регулюванням робочої глибини батареї дисків та запобіжним механізмом стійок, які можуть
працювати на глибину до 31 см. Із вертикальним навантаженням у 1 111 кг такі стійки будуть чудово працювати на важких грунтах.
ОСОБЛИВА КОНСТРУКЦІЯ ПІДШИПНИКІВ
Унікальне ущільнення, конічні підшипники не вимагають
обслуговування, та мають більш довготривалий термін служби,
ніж шарикопідшипники.

Культиватори
Польові культиватори компанії GREAT PLAINS завоювали
міцну репутацію в сільському господарстві за відмінну якість
обробітку землі при конкурентній ціні. Глибина занурення
всього культиватора регулюється з одного місця попереду
агрегату. Ексклюзивно сконструйоване дишло дозволяє
витримувати обрану глибину занурення. Стійки МAGNUM
мають достатню міцність для заглиблення та дотримання
глибини на високих швидкостях, без значних бічних
коливань. Спеціальна конструкція та розташування стійок
МAGNUM мінімізує утворення валків та грудок,
максимально розрівнює оброблювану площу.

Кількість лап
Робоча ширина
Транспортна
ширина
Транспортна
висота
Допустима глибина
обробітку
Необхідна
потужність ВВП
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8323FC

8328FC

8332FC

8336FC

8539FC

8544FC

8548FC

8551FC

8556FC

8560FC

шт

39

47

55

61

67

75

83

87

95

103

м

6,9

8,4

9,6

10,8

11,7

13,2

14,4

15,3

16,8

18,0

м

4,2

4,2

4,2

4,8

4,5

4,5

4,5

4,8

4,8

4,8

м

3,0

3,8

4,4

4,6

3,6

4,2

4,2

4,2

5,0

5,0

225-300

250-325

275-300

300-375

325-400

0-12

см
к.с.

120-175

150-200

175-220

200-250

200-275

Культиватор вертикального
обробітку ґрунту TURBO-MAX
З появою Great Plains Turbo–Max технологія вертикальної
обробітку ґрунту, виходить на новий рівень якості.
Функція ефективної передпосівної підготовки ґрунту
через агресивне вирівнювання поверхні і видалення
бур'янів, покращене подрібнення пожнивних залишків при
одночасному руйнуванні підгрунтя ущільнень, робить
Turbo–Max ефективним знаряддям галузі.
Агрегат Turbo–Max має міжряддя 19 см та функцію зміни
кута атаки батарей від 0 ° до 6 ° за допомогою гідравліки.
Така конструкція є оптимальним рішенням для тих
сучасних аграріїв, які хотіли б об'єднати всі переваги
вертикального обробітку ґрунту в одній машині.
Система Turbo–Max є ще одним кроком у процесі
реалізації ключової концепції Greаt Plains, націленої на створення техніки, яка повинна задовольняти потреби покупців і при цьому
поєднувати в собі сучасні агротехнічні розробки, дозволяючи створювати умови для максимального результату.

TURBO-MAX
1800TM
Відстань між дисками першого ряду
Відстань між дисками другого ряду
Глибина обробітку
Зміна кута секцій
Робоча ширина
Транспортна ширина
Транспортна висота
Потужність трактора
Вага (середня)

см
см
см
град.
м
м
м
к. с.
кг

TURBO-MAX TURBO-MAX
2400TM
3000TM

19,1
19,1
до 10-12
0-6
5,49
4,27
2,51

19
9,5
2,5-10
0-6
7,2
4,7
3,4

19
9,5
2,5-10
0-6
9,1
4,7
3,4

200 +
6900

245 +
8663,6

295 +
10568,7

Зубова борона FLEX HAROW
Зубова борона від GREAT PLAINS – найкращий інструмент для
обробітку ґрунту.
Центральна рама борони виконана зі сталі 6,2 мм, що робить її
придатною для поверхні будь-якого типу. Крила виконані із
квадратного профілю 152 мм з посиленням на кутах. Для підвищення
строку служби та зниження зносу. Великі циліндри, контрольовані
одним клапаном, забезпечують потужність для підіймання та
складання. Основна ступиця 8-болтова, з транспортними шинами
12.5Lx15. Шини для крил - непроколювані авіаційні для підвищення
стійкості та надійності.
Якщо Ви шукаєте ідеальний агрегат для обробітку ґрунту - зубова
борона від GREAT PLAINS буде чудовим рішенням. Вона потребує
низької тягової потужності та неймовірно проста в роботі.

FH6630HD
Потужність трактора, к.с./м
К-ть секцій, шт
К-ть рядів, шт
Зубів на метр, шт
Робоча ширина, м

FH6851HD

9-15

9-15

3

3

8; 12; 16

8; 12; 16

36; 52,5; 70

36; 52,5; 70

9,1

15,5

Транспортна ширина, м

3,86

3,86

Транспортна висота, м

3,3

3,3
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Просапні сівалки точного висіву
Просапні 8-рядні та 16-рядні причіпні сівалки Great Plains призначені
для висіву рядних культур (кукурудза, соняшник, соя, сорго) з
міжряддям 70см.
Сівалки обладнані пристроєм для внесення сухих гранульованих
добрив в міжряддя, нижче зони висіву насіння. Сівалки також
можуть комплектуватися дисковими турбо-ножами для обробки
грунту в зоні висіву, що робить їх універсальними сівалками для
використання в нульовій технології грунтообробки.
Особливістю нової 16-рядної сівалки, є великий бункер для сухих
добрив об’ємом 3500 літрів.

Робоча ширина, м

PD8070F
5,6

YP825А
6,1-6,5

PL5500
5,6

YP1625AHD
12

8/70

8/70

8/70

16/70

Кількість рядків /
ширина міжряддя, шт/см
Глибина висіву, см,
Об’єм насіннєвих бункерів /
бункерів для добрив, л

0-10

0-10

0-9

0-10

560/1000

560/1000

848/1500

1120/3500

25

25

25

25

До 170

До 227

До 227

До 227

Транспортна ширина, м

6,4

6,5

2,97

4,2

Вага, кг

3114

3090

2900

13000

110

110

115

Від 230

Діапазон руху сошника, см
Тиск на сошник, кг

Необхідна потужність
трактора, к. с.

Пневматична сівалка
NTA 3510
Ця модель отримала широке визнання аграріїв завдяки своїй
надійності, маневренності й можливісті працювати в будь-яких
польових умовах.
Стерневий ніж, котрий розміщено спереду дводискових
сошників, розрізає землю і пожнивні рештки, а також утворює
борозду шириною 2,5 см, в котру сошники обережно кладуть
насіння та добрива.
Пневматична сівалка для нульової технології обробки ґрунту
шириною 10,7 м кріпляться до візка напівнавісним способом
задля легкості маневрування.

Міжряддя, см
Кількість сошників, шт
Вага (порожньої), кг
Робоча ширина захвату, м
Транспортна ширина, м
Транспортний кліренс, см
Висота (без маркерів), м
Довжина, м
Розміри шин
Переміщення сошника, см
Глибина посіву, см
Тиск на сошник, кг
Тиск ріжучого диску, кг
Необхідна потужність, к. с.

NTA 3510
19
55
10569
10,7
5,13
36
4,22
11,4(з бункерним
візком ADS 2352)
11L x 15
25
0-9
78
185-215
315
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Основні відмінності:
• можливість здійснювати посів у не підготовлений грунт
• підсилена рама, що продовжує її термін експлуатації та надійність
• велика ширина захвату
• неперевершена гнучкість
• економія часу та витрат, під час заповнення сівалки за рахунок великого розміру
насінневого бункера
• велика місткість подвійних бункерів на візку
• інтегроване з’єднання візка із висівним знаряддям
• гідравлічний притиск для нульової технології обробки ґрунту
Бункерний візок
ADC 2352
Об’єм, л
12000
Вага, кг
3674
Ширина, м
3,0
Висота, м
3,43
Довжина, м
7,54
Діаметр шнеку, см
25

•
•
•
•

однорідний розподіл насіння по всіх баштах
привод висівних апаратів зі змінною нормою
паралелограмний сошник «10 серії», котрий
забезпечує більш точне копіювання грунту і
витримування заданої глибини посіву
контролер-монітор посіву Dickey-John (США)
з датчиками на кожен сім’япровід

Сівалки по мінімальній технології
серій 2S та 3S
Максимальна продуктивність – це саме те, чого Ви можете
очікувати від сівалок компанії GREAT PLAINS. Дані сівалки
розроблені для середніх і великих площ, що дозволяє якомога
довше продовжувати процес висіву. Широкі підніжки і великі
водонепроникні кришки бункерів дозволяють заповнювати бункери
швидше і безпечніше. Якщо Вам потрібна високопродуктивна
сівалка, радимо вибрати модель 3S-4000. Дана сівалка розроблена
таким чином, щоб по всій ширині захвату забезпечувати бездоганну
копіювання рельєфу. Бічні секції можуть відхилятися до 20 градусів
вгору і до 15 вниз, відмінно копіюючи схили. У транспортному
положенні сівалка має ширину всього 4,6 м.
2S-2600

3S-3000

3S-4000

15; 19; 25

15; 19; 25

15; 19; 25

52, 42, 32

60, 48, 36

78, 63, 48

Вага, кг

5.344

5.393

7.983

Місткість бункерів, л

3044

3425

4510

Міжряддя, см
Кількість сошників, шт

0-8

Глибина висіву, см
Тиск на сошник, кг
Робоча ширина, м
Транспортна ширина, м
Необхідна потужність трактора, к. с.

40-81
8

9

4,6

4,6

4,6

Від 125

Від 150

Від 200

12,2

Стерневі сівалки шириною захвату
від 3,6 до 6 м
Для даних сівалок компанія GREAT PLAINS пропонує 4-х
швидкісну коробку передач, що забезпечує бездоганну зміну
та підтримку норм висіву великої кількості видів та розмірів
насіння. Широка підніжка та зручна драбина забезпечують
зручний доступ до сівалки по всій її ширині. V-подібні
розподілювачі зерна забезпечують рівномірне та повне
спорожнення бункера. Потужні складані маркери здатні
працювати в будь-яких умовах. При бажанні перетворити
сівалку з навісної в причіпну, можливе дообладнання
спеціальними зчіпними агрегатами CPH, PFH, SSH.

1200

1500

2000

15; 17,8; 19; 20; 25

Міжряддя

см

Вага

кг

1206

1457

1950

Робоча, транспортна ширина

м

3,6

4,5

6

Ємність бункерів

л

1014

1057

1691

Від 110

Від 150

Глибина висіву

см

Необхідна потужність трактора

к.с.

0-8
Від 90
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Самохідний обприскувач
Tecnoma LASER
Пропонуємо до Вашої уваги самохідний обприскувач LASER від
французського виробника Tecnoma.
Пневматична підвіска AXAIR, на усі 4 колеса, з гідравлічними
амортизаторами забезпечують повний контроль над дорогою, і
відмінну стабільність штанги в роботі.
6-циліндровий дизельний мотор DEUTZ, забезпечує високою
потужністю та надійністю в роботі. Кожне колесо, приводится в
дію, окремо гідронасосами REXROTH (Bosh) в 3-х швидкісних
режимах: 0-15 км/год, 0-22 км/год, 0-40 км/год. Блокування
диферинціалу на усі 4 колеса. Паливний бак на 360 літрів
дозволяє працювати зміну без технологічних простоїв.
Гладкі внутрішні стінки бака, дозволяють запобігти відкладенню хімікатів на стінках, що полегчує промивку всередині змивачем
LAV'TON. Бак виготовлений зі спеціального поліетилена високої щільності, методом ротаційного лиття, завдяки чому, бак не має
швів, що надає високу міцність.
Мотор, потужність
Ширина штанги обприскування
Кількість секцій штанги
Система TOPFIELD II (паралель штанги)
Інжекторні керамічні форсунки
Кліренс
Трансмісія 2 REXROTH
Діапазон швидкостей
Рульове, привід (Повний 4х4)
Колеса
Колія по центрам
Насос мембранно-поршневий
Бак робочої рідини з електронним рівнем
Бак для промивки
Бачок для миття рук
Освітлення
Система промивки баку LAV TON
Паливний бак
Бортовий комп'ютер
Автопілот
Автоматичне відключення секцій
Довжина/ширина/висота
Подільники колії
OSS+, автоматичний вибір форсунки

к.с.
м
м

м
км/год

м
л
л
л
л

л

LASER 3228 HLE
196 Deutz
28-36
7
опція
4
1,8 (фіксований)
гідростатична
0-18, 0-25, 0-40

LASER 4200 HVC
270 Deutz
28-36
8
встановлено
4

LASER 4200 XL
275 Cummins
30-32
до 18
встановлено
4

1,25-1,80 (гідравлично-змінний) 1,5-1,80 (гідравлично-змінний)

гідростатична
0-17, 0-25, 0-40

з блокуванням діференціалу

з блокуванням діференціалу

300/95 R52, 4 поворотні осі

300/95 R52, 4 поворотні осі

2,50-3,05
290
3200+5%
450
15
8 ламп
3 форсунки
340
I-TOP
опція
встановлено
9,4/2,55/4,05
опція
опція

2,80-3,50
380
4200+5%
450
15
8 ламп
4 форсунки
340
I-TOP
встановлено
встановлено
9,4/3,00/4,05
опція
опція

гідростатична
0-35, 0-50
ABS-ASR
380/90 R46
3,00-4,00 (гідравл.)
380
4200+5%
450
15
8 ламп
4 форсунки
490
I-TOP
встановлено
встановлено
9,5/3,50/4,00
встановлені
встановлені

Причіпний обприскувач
Tecnoma GALAXY

Штанга оснащена :
• Гідравлічним підняттям, опусканням завдяки
паралелограмній підвісці з азотними акумуляторами;
• Коректуючи пристроєм з амортизатором для роботи
на нерівній місцевості;
• Консольна підвіска Albatross;
• DPAE - постійна норма витрат робочої рідини,
незалежно від швидкості руху.
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Ширина штанги обприскування, м
Кількість секцій штанги
Інжекторні керамічні форсунки
Тримачі форсунок (з відсікачем крапель)
Система контролю внесення робочої рідини
Супер фільтрація
Пневматична підвіска
Кліренс, см
Колеса
Колія по центрам, м (обертання колісного диску)
Насос мембранно-поршневий РМ 500, л/хв
Бак робочої рідини, л
Бак для промивки, л
Бачок для миття рук, л
Міксер для заправки хімікатівта промивки каністр
Бортовий комп’ютер NOVATOR
Система промивки баку LAV TON
Карданний вал
Довжина / ширина / висота, м
Вага, кг

GALAXY 3000
24
6
2 (сіра, фіолетова)
PENTAJET
DPAE
2 додаткові фільтри
SOFTAIR/AXAIR
70
230/95 R48
1,60 або 1,80
240 л/хв - 15 бар
3000
250
15
LAV BOX
SPRAYTRONIC
3
8 шліців
4,4/2,52/3,91
2900

Кукурудзяні жатки Ziegler
Кукурудзяні жатки Corn Champion від компанії Ziegler
поєднують в собі функціональність, легкість та міцність
конструкції, простоту управління і налаштувань, а також
забезпечують безперебійний процес збору врожаю при
різних умовах комбайнування.
Чіткий зріз та якісне подрібнення запобігають появі в
рослинних рештках шкідників та унеможливлюють їх
перезимівлю.
Спеціальні ножі гарантують бездоганну роботу, навіть при
наявності великої кількості зелені, довгі подаючі ланцюги,
разом
з
автоматичними
натяжними
пристроями,
забезпечують тривалий термін служби.
Нова конструкція вальців з 8 ножами, які точно налаштовуються, дозволяє
якісно та без втрат відділяти качани.
Пристрій для відділення качанів має вільний доступ для проведення технічного
обслуговування.
Можна придбати додаткове обладнання та приладдя: візок для жниварки,
адаптер, бокові конічні шнеки для збирання врожаю в тяжких умовах при полеглих
стеблах кукурудзи.

Кукурудзяна жатка фіксована
Рядів
Міжряддя
Ширина

см
мм

8
70
5 950

Висота
Глибина
Вага

мм
мм
кг

1 220
2820
2529

Опції
- Універсальна адаптація для підключення до комбайнів різних типів і моделей;
- Попереджувальна табличка для транспортування вкл. освітлення;
- Захисні «лижі» для запобігання пошкодження коліс комбайна;
- Бокові конічні шнеки (правий і лівий) для використання на полеглій кукурудзі;
- Опори для кукурудзяної жниварки і візку Ziegler.

Соняшникові жатки Maizco
Інженери Maizco розробили нову модель жатки для збирання
соняшника, слідуючи вимогам аграріїв підвищити продуктивність
збирання. Результатом чого було досягнуто велику швидкість
збирання врожаю, практично повну відсутність втрат, підвищена
надійність і збільшені проміжки часу між сервісним
обслуговуванням. Основні переваги жатки Maizco: висока
швидкість прибирання, зрізає тільки капелюшки, мінімум втрат,
економія пального. Адаптери під будь-який комбайн.
Кількість рядків
Відстань між рядками
Ширина захвату

см
м

8/9/10/12/14/16
70
від 5,6 до 12,6

Барабан, обертаючись легко і акуратно нахиляє стебла, щоб
мотовило підштовхнув рослини до ріжучої частини. Це
зменшує тряску суцвіття і втрату насіння.
Нижній стебловідводчик стягує зайву рослинну масу вниз.
Знижує тим самим навантаження на молотильний апарат
комбайна. Це зменшує витрату палива.

Висока швидкість збирання
(10-14 км/год)

Привід шумахера

Нова форма ліфтерів ще гостріше і
довше колишніх, глибше проникає і
дає максимальне підхоплення і
акуратне переміщення кошиків. Краї
регулюються, щоб адаптувати жатку
до будь-якого сорту соняшнику.
Втрати між ліфтерами мінімальні.

Зубчатий вал
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Розкидачі мінеральних добрив
компанії STARA
Пропонуємо до Вашої уваги високопродуктивні розкидачі
мінеральних добрив бразильської компанії Stara. Розкидач має
розбірну поліетиленову високостійку структуру, яка дозволяє
легко проводити очищення та обслуговування. Деталі, що
взаємодіють з хімічними продуктами, вироблені з нержавіючої
сталі, що робить їх стійкими до корозії, гарантуючи довгий строк
експлуатації. Ширина розкидання від 18 до 36 метрів. На розкидачі
встановлена гідравлічна система відкривання заслінок.
Місткість бункера

л

Робоча ширина

м

Навіски

1340
18-36
Гідравлічна трьохточкова система Кат. ІІ

Оберти ВВП
Довжина/ширина/висота

об/хв

540

м

1,3/2,3/1,2

кг

Подвійний диск з нержавіючої сталі

к.с.

З гідравлічною системою підіймання до 2,0 т

Вага

260

Система розкидання
Рекомендований трактор

Бункери-протруювачі насіння
Stara Reboke 6000 TSI та 12000 TSI
Reboke 6000 TSI та 12000 TSI – практичний і зручний у
використанні мобільний сільськогосподарський бункер з
системою протруєння насіння, що дозволяє наносити інокулянти
та протруювники в день посіву. Конструкція Reboke проста в
эксплуатації і може эфективно поєднувати дві задачі: протруєння
насіння та нанесення інокулянта з послідуючим його
завантаженням в сівалку. Reboke 12000 TSI - єдина машина для
протруєння насіння, оснащена стрічковим транспортером з
поперечними перегородками і гофробортами. Така система
значно знижує ймовірність механічного пошкодження насіння в
процесі його перевантаження з бункера в сівалку.

6000 TSI
Висота
Висота вивантаження
Ширина
Довжина
Місткість бункеру
Продуктивність системи протруювання насіння
Шини в базовій комплектації
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мм
мм
мм
мм
м3
кг/хв
дюйм

3 300
3 700
3 200
3 450 / 5 275
6
До 100
7,5 х 16

12000 TSI
3 520
4 600
3 399
6 247
12
До 350
23,1 x 26

Стаціонарні зерносушарки DELUX
Сильними сторонами зерносушарок DELUX є:
1) Зменшення витрат палива за рахунок унікальної системи
теплообміну. Сушарка спроектована таким чином, що повітря
для сушіння всмоктується вентилятором через нижню
частину сушарки охолоджуючи зерно та забираючи з нього
тепло для його повторного використання у верхній камері;
2) За рахунок того, що вентилятори сушарки розміщені в
середині сушарки, процес сушіння піддається мінімальному
впливу факторів зовнішнього середовища (температура та
вологість повітря, тощо);
3) Унікальне з’єднання елементів корпусу сушарки. Елементи
корпусу з’єднуються таким чином, що верхня частина у формі
гачка накриває нижню частину повністю закриваючи її. Таким
чином уникається можливість просипання зерна через
корпус. Крім того, це посилює жорсткість всієї конструкції;
4) Зовнішні сита виготовлені з алюмінію. Таким чином уникається можливість корозії при довготривалому використанні сушарки;
5) Металеві лопаті вентилятора. Крильчатка зі сплаву алюмінію посилює тиск повітря, яке нагнітається вентилятором;
6) Сушарки DELUX мають в стандартній комплектації автоматичну систему контролю швидкості вивантажувальних вальців. Таким
чином, коли Ви виставляєте температуру зерна, яку хочете мати на виході, швидкість вальців регулюється автоматично. При
цьому є також можливість переходу на ручний контроль швидкості вальців;
7) Зручна очистка вивантажувального шнека. Внизу сушарки є зручні поздовжні люки, які у випадку необхідності забезпечують
легкий доступ до шнека для його очистки й обслуговування;
8) Самоочистка сушарки. Конструкція сушарки за рахунок довгих отворів над вивантажувальним шнеком не дозволяє пилу та
бруду осідати у внутрішній камері сушарки;
9) Двигун регулювання подачі газу в систему пальника. Замість двоступінчастого регулювання подачі газу за допомогою
електроклапанів, компанія DELUX застосовує електричний двигун, який плавно й точно регулює подачу газу до пальника.

Місткість (по кукурудзі), тонн
Висота (без ніжок), м
Ширина, м
Довжина, м
Вид палива
Вага, кг
Потужність, кВт
Продуктивність 25% - 15%, кукурудза, тонн/годину
Продуктивність 18% - 13%, соя, тонн/годину
Продуктивність 18% - 13%, пшениця, тонн/годину
Продуктивність 15% - 10%, соняшник, тонн/годину
Мінімальні витрати зрідженого газу, літр/годину
Максимальні витрати зрідженого газу, літр/годину
Мінімальні витрати природного газу, м3/годину
Максимальні витрати природного газу, м3/годину

DPSL7040
16,13
5,19
2,44
6,28

DPSL8560
20,18
5,19
2,44
7,80

Природний або
зріджений газ
5443
33,00
10,69
13,35
17,17
12,70
5,5
18,8
53,4
181,6

Природний або
зріджений газ
6804
49,50
12,98
16,21
20,84
15,42
7,1
24,1
68,7
233,5
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Мобільні зерносушарки
Нове покоління зерносушильних машин AGRIMEC, вироблених в
місті Грізіньяно-ді-Цокко, поблизу Венеції, відрізняються високою
продуктивністю і однорідністю сушіння, низьким рівнем споживання
палива і шуму при роботі.
Мобільна зерносушарка AGRIMEC може застосовуватися для
сушіння зерна пшениці, ріпаку, ячменю, кукурудзи, рису, соняшнику,
сорго, сої та інших культур. У стандартну комплектацію зерносушарок
входять привід від вала відбору потужності трактора, електрична
панель управління і дизельний пальник. Завдяки унікальному
покриттю плит внутрішньої поверхні камери згоряння, зменшується
викид продуктів горіння і підвищується температура сушки, що
значно підвищує продуктивність зерносушарки. За бажанням клієнта,
мобільні зерносушарки можуть бути доукомплектовані системою аспірації, газовим пальником, приводом від електромережі і
дахом з нержавіючої сталі.
Додаткове обладнання:
• Комплектація з приводом від електромережі;
• Комплектація з приводом від електромережі і ВВП трактора;
• Комплектація з газовим пальником (природний або скраплений газ);
• Комплектація з теплообмінником;
• Комплектація з системою аспірації;
• Комплектація з дахом з нержавіючої сталі;
• Комплектація з централізованою системою змащення;
• Комплектація зі збільшеним завантажувальним лотком;
• Датчик заповнення (можливий тільки з опцією приводу від електромережі);
• Комплектація з фарами в задній частині сушарки.
3

Загальний об’єм, м
Висота при транспортування, м
Робоча висота, м
Ширина, м
Довжина, м
Вид палива
Вага, кг
Потужність електродвигуна, кВт
Продуктивність 20%-14%, пшениця, тонн/доба
Продуктивність 20%-14%, пшениця, тонн/год
Продуктивність 25%-14%, кукурудза, тонн/доба
Продуктивність 25%-14%, кукурудза, тонн/год
Споживання дизельного палива, літр/тонна/%
Споживання природного газу, при 22%-15%, м /тонну
Необхідна потужність ВВП трактора, к.с.

28 | www.eridon-tech.com.ua

AS 600
12
4,21
5,71
2,55
7,70

AS 900
15,8
5,71
6,08
2,55
7,70

3200
23
69
2,9
54
2,3
1,2
12
40

3400
25
90
3,8
70
2,9
1,2
12
45

AS 1750 AS 2200
AS 1150
AS 2700
19,8
50
32
44
4,65
8,6
4,97
5,09
7,20
8,6
7,53
7,70
2,55
4
4
3,2
7,70
8,72
9,62
8,54
Дизель / Природний газ / Зріджений газ
3800
8100
7200
5500
31
70
60
42
113
286
238
183
4,71
11,9
9,9
7,6
89
199
169
144
3,7
8,3
7
6
1,2
1,2
1,2
1,2
12
12
12
12
100
50
120
75

AS 3500
70
11,15
11,15
4
8,72
9800
90
396
16,5
283
11,8
1,2
12
150

Обладнання для зберігання зерна
FRAME
На сьогоднішній день зберігання зерна в металевих
вентильованих силосах є найбільш сучасним і дешевим
способом тривалого зберігання зерна. Зберігання зерна в
металевих
силосах
дозволяє
забезпечити
повну
автоматизацію процесу і контроль якісних показників зерна
протягом всього терміну зберігання.
Зовні всі металеві силоси виглядають майже однаково, але
далеко не всі клієнти розуміють і знають, що ціна силосу
визначається
далеко
не
країною-виробником,
а
конструкційними особливостями, статикою, запасом міцності і
металоємністю - саме ці чинники визначають стабільність, якість і довговічність силосів.
Завод Frame (укр. – Фраме) випускає металеві силоси для зберігання зерна належить компанії AGI, розташований у місті Оцано
Емілія, в Італії.
Силоси Frame призначені для зберігання наступних культур – пшениці, кукурудзи, сої, соняшнику, ячменю, ріпаку.
АСОРТИМЕНТ СИЛОСІВ FRAME
Завод Frame випускає металеві силоси 2-х груп:
Силоси з плоским дном
Моделі силосів з плоским дном діаметром від 3.64 м до
31.83 м.
Моделі силосів з плоским дном розраховані для об’єму
зберігання від 50 м3 до більш ніж 24 717 м3 зерна.
Силоси з конусним дном, так звані «хопери».
Моделі силосів з конусним дном (хоперів) виготовляються із
кутом конуса 45° та 60° в діаметрах від 3 .64 м до 14,55 м.
Моделі силосів з конусним дном (хоперів) розраховані для
об’єму зберігання від 57 м3 (до 4 762 м3 зерна.
ОСОБЛИВОСТІ СИЛОСІВ FRAME З ПЛОСКИМ ДНОМ
• Всі силоси Frame виготовляються на вибір за стандартом
EROCODE або Північноамериканськомим ASEA/ANSI.
Стінові панелі та ребра жорсткості виготовляються зі сталі
із цинковим покриттям щільністю 450 г/м2 або 600 г/м2
при міцності сталі до 510 Н/мм2 і граничній напрузі
зрушення 350 Н/мм2 .
• Конструкція даху силосу дозволяє йому витримувати рівномірне снігове навантаження до 250 кгс/м2.
• Кут нахилу даху 31°.
• Вітрове навантаження: стандарт – 1000 Н/m2, що дорівнює швидкості вітру 144 км/год Максимальне значення – 260 км/год.
• Довжина хвилі стінового листа 2 .67 дюйма (67 .8 мм).
• Максимальне пікове навантаження пік силосу Frame – 15 000 кг.
• Конструкція силосу дозволяє обпирання транспортних галерей на стінки силосу.
• Для виробництва силосів Frame використовується найсучасніше власне обладнання. Якість виконання компонентів силосу
дозволяє економити до 30% часу, потрібного для його монтажу.
• Силоси Frame відповідають діючим в Україні сейсмічним нормам .
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ТОВ «Ерідон Тех» пропонує оригінальні запчастини безпосередньо від виробників
та професійну сервісну службу

Одним з головних напрямів ТОВ “Ерідон Тех” є надання нашим замовникам широкого спектру оригінальних запасних частин.
Вся номенклатура проходить жорсткий технічний контроль, оригінальні запчастини відповідають всім вимогам заводу
виробника, які сформувалися з багаторічного досвіду, випробувань в лабораторії, на полігоні і, нарешті, в експлуатації споживачів.
Продумана система контролю замовлень і складського планування гарантує, що замовники запчастин з фірмовим логотипом та
голограмою отримують високий рівень підтримки.
Загальна комп’ютерна мережа та система обліку товарів, дозволяють максимально скоротити час очікування запчастин з
моменту оформлення замовлення до його одержання.
Завдяки існування центрального і регіональних складів, замовники можуть бути впевнені в швидкій доставці запчастин.
Розгалужена схема розміщення сервісної служби по всій Україні.

Шини
Також
ТОВ
“Ерідон
Тех”
є
постачальником
сільськогосподарських та будівельних шин, для всіх типів
колісної техніки, виробників: Trelleborg, Mitas, Cultor, Michelin
та інших брендів.
Маємо в наявності та постачаємо під замовлення
оригінальні системи гумових гусениць TERRA TRAC
(Claas) 635 мм, 735 мм, 890 мм, системи гумових гусениць
SLY (Великобританія), гумові колісні камери KABAT
(Польща).
Пропонуємо колісні диски для тракторів та комбайнів,
системи здвоювання коліс, вузькі системи здвоювання
коліс для міжряддя.
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Сервіс-центри ТОВ “Ерідон Тех”
Працівники сервісних центрів ТОВ «Ерідон Тех» мають великий досвід в капітальних
ремонтах двигунів, коробок передач, передніх та задніх мостів техніки виробництва
фірми CLAAS та інших виробників.
Сервісні центри обладнано сучасним діагностичним та ремонтним обладнанням,
вкомплектовано високопрофесійними сервісними спеціалістами.
Ми готові приступити до ремонту бурякозбиральних комбайнів, тракторів, кормо- та
зернозбиральних комбайнів, прес-підбирачів та іншої сільськогосподарської техніки.
Ремонтні роботи проводяться з використанням оригінальних запасних частин та
мастильних матеріалів.
На території наших баз працюють професійні автоматичні мийки портального типу
KARCHER для вантажних та легкових автомобілів, пости шиномомонтажу і
балансування
для вантажних автомобілів (до R 56). Також ми можемо
запропонувати великий спектр запасних деталей по приємним цінам.
Можливий безготівковий розрахунок та співпраця на договірній основі.

РЕМОНТ

ШИНОМОНТАЖ

МИЙКА

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Адреси наших сервісних центрів:
ЖИТОМИР

вул. Промислова, 16-а
с. Глибочиця
(129 км. траси Київ-Чоп)
Житомирський район
Тел./факс: +380 (412) 55 34 51

УМАНЬ

вул. Степана Бандери,21
м .Умань
Тел./факс: +380 (4744) 3 90 09

РІВНЕ

вул. Зелена, 36
с. Колоденка
Рівненськи район
Тел.: +380 (67) 512 97 22

ПОЛТАВА

вул. Київська, 1-В
с. Супрунівка
Полавський район
Тел./факс +380 (67) 513 67 65
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тел./факс: +380 (44) 423 50 50
email: office@eridon-tech.com.ua
www.eridon-tech.com.ua
вул. Кришталева 5, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район,
Київська область, Україна, 08129
КИЇВ
ГОЛОВНИЙ ОФІС
т./ф.: +380 (44) 423 50 50
вул. Кришталева, 5
с. П. Борщагівка
Києво-Святошинський р-н
Київська обл.

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (67) 512 96 89
с. Богданівці
Масівське шосе, 6
Хмельницька обл.

ХЕРСОНСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (67) 513 67 48
вул. Фабрична, 6а
м. Нова Каховка

ЖИТОМИРСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (412) 55 34 51
вул. Промислова, 16 А
(125-й км. траси Київ – Чоп)
с. Глибочиця
Житомирський р-н
Житомирська обл.

МИКОЛАЇВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф: +380 (512) 48 92 04
вул. Київське шосе, 1
м. Миколаїв

КОНОТОПСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (67) 513 12 79
вул. Сумська, 16
м. Конотоп
Сумська обл.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (536) 77 58 56
вул. Ярославський
проїзд, 9
м. Кременчук
Полтавська обл.

КРОПИВНИЦЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (67) 407 48 65
вул. Мурманська, 8
м. Кропивницький

ЛУБЕНСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (67) 513 67 49
вул. Гагаріна, 3
с. Войниха,
Лубенський р-н
Полтавська обл.

РІВНЕНСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (362) 67 17 00
вул. Зелена, 36
с. Колоденка
Рівненська обл.

НОВОБУЗЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (512) 48 92 04
вул. Романа Шухевича, 53
м. Новий Буг
Миколаївська обл.

ОДЕСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (67) 516 88 08
т./ф.: +380 (48) 790 07 10
пров. Локомотивний, 14
м. Одеса

ПОЛТАВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (67) 513 67 65
вул. Київська, 1в
с. Супрунівка
Полтавська обл.

ПЕРВОМАЙСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (5161) 7 51 16
вул. Богопільська, 64 оф. 8
м. Первомайськ
Миколаївська обл.

ХАРКІВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т:+380 (57) 766 45 27
462-й км
траси Київ-Харків
с. Коротич
Харківська обл.

СУМСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (542) 61 54 67
вул. Путивльська, 3
м. Суми

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (67) 513 67 69
7-й км траси
Тернопіль-Львів
с. Довжанка
Тернопільська обл.

ЗАПОРІЗЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (61) 286 23 53
вул. Донецьке шосе, 9
м. Запоріжжя
Запорізька обл.

УМАНСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (4744) 3 90 09
вул. Степана Бандери, 21
м. Умань
Черкаська обл.

ЧЕРКАСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
тел./факс: +380 (472) 64 72 75
просп. Хіміків, 84
м. Черкаси

Чернігів
Луцьк
Рівне
Львів

Конотоп
Суми

Житомир

КИЇВ
Лубни
Полтава
Черкаси
Кременчук

Хмельницький
Тернопіль
Умань

Кропивницький
Первомайськ
Новий Буг
Миколаїв
Одеса

Харків

Дніпро
Запоріжжя

Нова Каховка

