на дійна техніка , якісний сервіс
ТОВ «Ерідон Тех» пропонує весь спектр сільськогоспода рської техніки світових виробників, які відомі
не тільки за кордоном, а та кож за робили позитивний імідж і на полях Укра їни. Вся, пропонова на на ми,
техніка за довольнить потреби сільгоспвиробників. Ми а бсолютно впевнені в якості това ру, який
поста вляємо на шим клієнта м. На всю прода ну на ми техніку на да ється га ра нтійне та сервісне
обслуговува ння. Будь-коли, на ші ква ліфікова ні сервісні інженери, готові виїха ти в господа рство для
усунення непола док та комп’ютерної діа гностики Ва шої техніки. Та кож у на с Ви можете придба ти
оригіна льні за пча стини на всю техніку, яку ми пропонуємо.
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Зернозбира льні комба йни
LEXION
LEXION за вжди був ета лоном високої продуктивності. Нові
ЛЕКСІОН 700-ї серії, не будучи винятком, ла ма ють всі ста рі
уявлення про ефективне зниження витра т збира ння врожа ю.
Якісною рисою оста ннього покоління цих зернозбира льних
комба йнів є неймовірно збільшений потенціа л продуктивності.
Підвищення продуктивності досягнуто на 20% за вдяки системі
обмолоту APS. APS + ROTOPLUS = APS HYBRID SYSTEM:
уніка льна пропозиція від CLAAS. Нова комфорта бельна ка біна
га ра нтує підвищений комфорт та концентра цію під ча с роботи.
Системи CEBIS, CEMOS, CRUISE PILOT, а втома тичне рульове
упра вління та CLAAS TELEMATICS за безпечують уніка льний
комфорт упра вління та контролю.
Велика кількість різнома нітних приста вок до комба йнів за безпечує викона ння на йскла дніших за вда нь при збира нні
врожа ю. Жа тка VARIO з шириною за хва ту до 12 м за безпечує підвищення продуктивності на 10% за вдяки
оптима льному розподіленню ма си. «Інтелектуа льна жа тка » з системою AUTO CONTOUR компенсує нерівності
площі в повздовжньому та поперечному на прямка х. Високу універса льність за безпечують ста нда ртні жа тки, а та кож
спеціа лізова ні жа тки VARIO, MAXFLEX, CONSPEED, SUNSPEED, RAKE UP та MAXFLO.

Система обмолоту/ширина
Діа метр молотильного ба ра ба ну
Сепа ра ція за лишкового зерна
Кут охоплення підба ра ба ння
Площа основного підба ра ба ння
Вентилятор очистки
Площа очистки
Ємність зернового бункера
Продуктивність вива нта ження
Ма ксима льна потужність двигуна (ECE R 120)

мм
мм
о
м2
шт
м2
л
л/сек
кВт/к.с.

760
770
APS/1700 мм APS/1420 мм
600
600
ROTO PLUS
142
142
1,26
1,26
6 турбін
8 турбін
6,2
5,8
11000
12500
110
110
385/524
339/461

670
APS/1700 мм
600
6 кла віш
142
1,26
6 турбін
5,8
11000
110
308/419

TUCANO
Зернозбира льні
комба йни
кла су
TUCANO
повністю
відповіда ють
вимога м,
що
висува ються
суча сними
хлібороба ми до техніки та кого кла су. Ці ма шини ма ють високу
потужність, відрізняються універса льністю при мініма льному
обслуговува нні, що є передумовою для виключної
рента бельності. Система обмолоту APS, що за стосовується в
моделях 400-тої серії, ста ла спра вжнім проривом в технології
обмолоту зернових. Прискорення необмолоченої ма си перед
молотильним ба ра ба ном – це одна з на йбільш передових
розробок інженерів компа нії CLAAS.

T320

T440

T570

T580

Система обмолоту
Ширина молотильного ба ра ба ну

мм

1320

1580

1580

1580

Діа метр молотильного ба ра ба ну

мм

450

450

450

450

Сепа ра ція за лишкового зерна
шт

5/4

6/4

ротор

ротор

м

4,40

4,40

4,20

4,20

Площа соломотрясу

м2

5,80

7,00

5,65

5,65

Площа решета

м2

4,25

5,65

5,65

5,65

л

6500

9000

10000

10000

к.с.

204

279

326

378

Кількість хорд/ступенів перепа ду соломотрясу
Довжина соломотрясу

Зерновий бункер
Потужність двигуна (ECE R 120)
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Кормозбира льні комба йни
JAGUAR
JAGUAR – світовий лідер з прода жу кормозбира льних
комба йнів. Якщо при розробці нового модельного ряду
PROFISTAR орієнтиром був рубіж в 20 км/год., то швидкість
JAGUAR SPEEDSTAR сяга є 40 км/год. Тепер ви зможете за
ра хунок швидшого збира ння на одній ділянці та переміщення
між полями швидше переходити на іншу ділянку, що є
джерелом кра щого денного за ва нта ження за ра хунок
більшої швідкості ма шини. Для спожива ча це озна ча є перш
за все кра щу за ва нта женість, більший оборот, вищу
продуктивність за день, тобто ряд перева г, які збільшують
Ва ш прибуток.
Компа нія CLAAS - являється безперечним лідером у
виробництві кормозбира льних комба йнів.
Потужність двигуна
Об’єм двигуна
Ба к для консерва ту (спецреа гентів)
Ширина пода ючої ка мери
Ширина /діа метр подрібнюючого ба ра ба ну
Кількість ножів
Кукурудзяна приста вка суцільного зрізу
Ширина підбира ча
Ширина коса рки DIRECT DISC

к.с.
л
л
мм
мм
шт
м
м
м

850
428
12,8
410
730
750/630
24
4,5
3,0
5,2

860
476
15,93
410
730
750/630
24
6,0/4,5
3,0/3,8
5,2

870
476
16
410
730
750/630
24
4,5
3,0/3,8
5,2

Прес-підбира чі
ROLLANT та QUADRANT
ТОВ «Ерідон Тех» пропонує на Ва ш вибір широкий ряд рулонних і тюкових
прес-підбира чів. Тут ви зна йдете оптима льне рішення для Ва ших умов
експлуа та ції, а та кож га ра нтова ну якість і продуктивність. Кожен
прес-підбира ч увібра в в себе ба га торічний досвід експлуа та ції та
виробництва , що є великим плюсом для за безпечення на дійності
конструкції, спрямова ної на безвідмовну роботу протягом ба га тьох років.
Можливе дообла дна ння
прес-підбира чів
подрібнюва чем ROTO
CUT, дообла дна ння
рулонних прес-підбира чів обмотчика ми рулонів UNIWRAP, що
за безпечує, та ким чином, за доволення будь-яких Ва ших потреб.

Ширина за хва ту підбира ча
Необхідна потужність
Розміри тюків/рулонів
Діа метр
Довжина
Ширина
Висота

мм
к.с.
м
м
м
м
м

Rollant
260

Rollant
350 RC

Quadrant
4000

Quadrant
4200

Quadrant
5200

Quadrant
5300

1800
70-80

2100
80-90

2000
150

2350
200

2350
240

2350
260

1,50

1,25

1,2

1,2

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
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Тра ктори
ARION та AXION
Великі сільськогоспода рські підприємства
висува ють до техніки ма ксима льні
вимоги. Ідеа льний тра ктор для та ких умов
вирізняється виключним комфортом,
високою
на дійністю
і
гра ничною
продуктивністю, тобто якостями, які
зібра ні воєдино в тра ктора х від CLAAS.
Якна йбільше пра цюва ти, якна йменше стояти – основна вимога до тра кторів. Довгі інтерва ли між за міною фільтрів і
ма сла , а та кож великий об’єм па ливного ба ка є передумова ми для реа ліза ції цього принципу. Зручний доступ і
нескла дні регла ментні роботі в сукупності з бездога нним за безпеченням за па сними ча стина ми є за порукою
мініма льного простою і на йвищої на дійності техніки.
ARION 430

ARION 640

AXION 850

AXION 930

AXION 940

AXION 950

л/к.с.

4,15/121

6,7/155

6,8/230

8,71/350

8,71/380

8,71/410

мото/год
шт

500

500

500

600

600

600

16 п.х/16 з.х
40

24 п.х/24 з.х
40

24 п.х/ 24з.х
40

Безступін.
40

Безступін.
40

Безступін.
40

Об’єм двигуна /потужність
Інтерва л зміни ма сла
Число переда ч
Ма ксима льна швидкість
Ча стота оберта ння ВВП
Фронта льний ВВП (опція)

км/год
об/хв
об/хв

Продуктивність гідрона соса
Робочий тиск

л/хв
ба р

Ма ксима льна число керова них а грега тів
Ма ксима льне підйомне зусилля на віски
Ва га

400

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

1000
60

1000
110

1000
110

1000
200

1000
200

1000
200
220

195

200

200

220

220

шт

4

5

5

8

8

8

кг

6500

8000

11330

10950

11250

10950

т

4,9

6,3

8,9

13,06

13,06

13,06

XERION
XERION 5000 уніка льна ма шина в своєму кла сі потужності,
концепції якої нема а на логів. Це універса льний енергоза сіб,
який може використовува тися як тягова одиниця в полі,
системний енергоза сіб, а бо тра нспортний за сіб для
перевезення ва нта жів. Адже цей тра ктор розвива є
швидкість 50 км/год. при повній ма сі 18 тонн. Його
па ра метри та можливості вра жа ють і говорять са мі за себе.

Об’єм двигуна /ма ксима льна потужність
Двигун
Тип КПП
Ма ксима льна швидкість вперед і на за д
Ча стота оберта ння ВВП
Пода ча ма сла при номіна льній кількості обертів
Ра діус повороту
Ма ксима льне постійне підйомне зусилля на віски
Ва га /кліренс
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4000

4500

5000

12,5/401

12,5/483

12,5/524

Perkins

Perkins

Perkins

ZF ECCOM 3.5

ZF ECCOM 4.5

ZF ECCOM 4.5

км/год

50

50

50

об/хв

1000

1000

1000

л/хв

190

205

205

м

7,5

7,5

7,5

л/к.с.

кг

11700

13600

13600

т/мм

12,6/800

13,4/800

13,4/800

Техніка для збира ння кормів
Збира ння кормів за кла да є фунда мент успіху на ступного року. Комплекс техніки CLAAS для за готівлі кормів включа є
в себе скошува ння, ворошіння, укла дку в ва лки і та к да лі а ж до пересува ння чи подрібнення, що за довольняє вимоги
будь-якої виробничої структури.

Телескопічні на ва нта жува чі SCORPION
В сільському господа рстві постійно потрібно щось перевезти, на ва нта жити чи
перева нта жити. Ми пропонуємо телескопічні на ва нта жува чі SCORPION, які
відповіда ють всім вимога м суча сного сільського господа рства і переконують
своєю продуктивністю, на дійністю та комфортом.
Ва нта жопідйомність
кг
Висота підйому
м
к.с.
Потужність двигуна
л/хв
Продуктивність гідра вліки
км/год
Швидкість

732
3200
6,93
102 а бо 122
110 а бо 150
30 а бо 40

635
3500
6,13
102
84 а бо 135
30 а бо 40

736
3600
6,93
122 а бо 136
110 а бо 150
30 а бо 40

1030
3300
9,75
112 а бо 140
150
30 а бо 40

Коса рки DISCO
Дискові коса рки DISCO від фірми CLAAS досягли оптима льного копіюва ння рельєфу поверхні грунту неза лежно від
умов збира ння. Чистого і енергоекономного скошува ння, з плющилкою а бо без неї, з розподілом по ширині за хва ту
з укла да нням одного ва лка в два проходи. Техніка DISCO вра жа є якістю і на дійністю в експлуа та ції. ТОВ «Ерідон Тех»
пропонує коса рки DISCO з шириною за хва ту від 3,5 до 12,5 метрів.
Вид на віски
Спосіб на віски
Ширина за хва ту
Висота зрізу
Діа па зон висоти зрізу
Ширина ва лка
Ва га
Кількість дисків
Кількість ножів на кожному диску
Ча стота обертів ВОМ
Питома потужність (не менше)

м
мм
мм
м
кг
шт
шт
к.с.

3600 RC
3200 RС
За дня прич.
За дня прич.
Бокова на віска Центра льне дишло
3,00
3,40
40
40
30-70
30-70
1,2-1,8
1,4-2,0
1280
1280
7
8
2
2
540
540
95
95

Ворошилки VOLTO
Призна чення VOLTO – звести до мінімуму ча с висиха ння і за безпечити хорошу якість корму. CLAAS пропонує серію
ворошилок VOLTO, суча сних виробів з робочою шириною від 4,50 до 13,0 м; причіпні а бо на вісні, ці ворошилки
за довольнять будь-які вимоги до продуктивності, якості в роботі і зручності в обслуговува нні.
1300T
За дня
13,00
2100
540
100
10
7

800T
За дня
7,70
1800
540
60
6
7

На вісна , вид на віски
Ширина за хва ту, м
Ва га , кг
Ча стота обертів ВОМ
Питома потужність (не меньше), к.с.
Кількість роторів, шт
Кількість гра блин, шт

Ва лкоутворюва чі LINER
Почина ючи з однороторного ва лкоутворюва ча , через двороторні а грега ти з центра льною а бо бічною укла дкою
ва лків і до чотирьохроторних ва лкоутворюва чів для великих площ – у фірми СLAAS зна йдетья що за пропонува ти
для будь-яких за вда нь, що стоять перед Ва ми. Ва лкоутворюва чі LINER фірми CLAAS повністю відповіда ють Ва шим
очікува нням.
На півна висний вид на віски
Ширина за хва ту, м
Кількість робочих орга нів, шт
Укла дка ва лку
Утворюва ч ва лку
Кількість гра блин ротора , шт
Ча стота обертів ВОМ

1600
Ка т. ІІ
6,20
2
Зліва
Фа ртух
11
540

1700
Ка т. ІІ
6,60
2
Зліва
Фа ртух
12
540

1900
Ка т. ІІ
8,05
2
Зліва
Фа ртух
14
540

www.eridon-tech.com.ua

Компа нія LEMKEN є визна ним спеціа лістом в сфері виготовлення сільськогоспода рських ма шин для обробітку
ґрунту і посівної техніки. Ба га торічний досвід, дослідження і розробки, орієнтова ні на пра ктичне за стосува ння,

Універса льний а грега т RUBIN
RUBIN ідеа льно підходить для обробки ґрунту на площа х із
за лишка ми високих стебел кукурудзи і соняшника , з великою
ма сою сидера та , використовува ного на зелене добриво.
RUBIN за безпечує рівномірне перемішува ння ґрунту і
рослинних за лишків на віть на мініма льну глибину від 7 до 18 см.
Висока ра мна конструкція (80 см) і рота ційні диски
за безпечують роботу без за бива ння робочих орга нів на віть
при великій кількості орга нічної ма си. RUBIN ма є 2 ряди
зубча тих на півсферичних дисків діа метром 620 мм, що
подрібнюють і інтенсивно перемішують рослинні рештки з
ґрунтом, на віть в умова х за тверділої поверхні. Два ряди дисків
розта шова ні в ша ховому порядку по відношенню один до
одного на відста ні 12,5 см, в результа ті чого досяга ється суцільний обробіток ґрунту по всій поверхні. Розта шова ні за
диска ми штрігелі за безпечують рівномірний розподіл оброблюва ного ша ру. RUBIN є універса льним а грега том, що
за один прохід тра ктора виконує всі функції, необхідні для обробки ґрунту і передпосівної підготовки по стерні чи
неора ному полю. За мінює і перевершує дискову борону.

RUBIN виконує на ступні функції:
•
•
•
•
•
•

підріза ння й обробка пожнивних за лишків на глибині від 5 до 18 см;
перемішува ння ґрунту з рослинними за лишка ми;
розпушува ння;
вирівнюва ння;
прикочува ння й ущільнення ґрунту;
передпосівна підготовка .

RUBIN ча сто використовують за мість плуга у та к зва ній технології безвідва льного обробітку ґрунту. Випуска ється
шириною за хва ту від 3 до 12 м. Гідра влічно скла да ється для тра нспортува ння до ширини 3 м. Оптима льна якість
роботи на швидкостях від 10 до 16 км/год.
Ширина за хва ту, м

Необхідна потужність тра ктора , к.с.

Продуктивність, га /год

RUBIN 9/300 U

3,0

120-150 (МТЗ-1221, Т-150)

3,8

RUBIN 9/400 U

4,0

170-210 (ХТЗ-170)

5,0

RUBIN 9/500 KU

5,0

220-250 (К-700)

6,4

RUBIN 9/600 KUA

6,0

280-310 (К-701)

7,2

GIGANT 10S/800 RUBIN 9U

10,0

370-420

10,0

Агрега т для передпосівної
підготовки ґрунту по ора нці
KOMPAKTOR
За один прохід тра ктора робить усі необхідні для передпосівної
підготовки опера ції по зора ній поверхні: подрібнює, вирівнює,
розпушує, створює на сіннєве ложе на точно за да ну глибину
(від 2-3 см до 12 см), зберіга є вологу в ґрунті, прикочує
ґрунтовий ша р на д на сіннєвим ложем.
Розпушува ння по поверхневому ша рі ґрунту на точно за да ну
глибину здійснюється стрілча стими ла па ми, що вста новлені
горизонта льно до поверхні, в результа ті чого вони не
торка ються нижнього вологонесучого ша ру, зберіга ючи при
цьому вологу під на сіннєвим ложем. Два трубча то-пла стинча тих котки подрібнюють і криша ть ґрунт, який
вирівнюється спеціа льними бруса ми. Кільча сто-шпоровий коток на кочує й ущільнює ґрунтовий ша р на д на сіннєвим
ложе. В результа ті за безпечується швидкий і рівномірний схід на сіння. Фа хівцями доведено, що використа ння
KOMPAKTOR’а дозволяє отрима ти збільшення врожа ю на 15 %. Він може пра цюва ти в одній зчіпці із сіва лкою,
виконуючи за один прохід тра ктора передпосівну підготовку і посів. Гідра влічно скла да ється до ширини 3 м.
Оптима льна швидкість 10-12 км/год. Випуска ється шириною за хва ту від 3 до 10 м.
Система KOMPAKTOR S 400
Система KOMPAKTOR S 600 A
GIGANT 800 Система KOMPAKTOR
GIGANT 1000 Система KOMPAKTOR
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Ширина за хва ту, м
4,0
6,0
8,0
10,0

Необхідна потужність тра ктора , к.с.
100-150 (ХТЗ-130, Т-150)
Від 170 (ХТЗ-170, К-700)
Від 240 (К-700)
Від 300 (К-701)

Продуктивність, га /год
3,5
5,2
7,0
8,8

На вісні та на півна вісні плуги
DIAMANT
Вимоги суча сних сільгосппідприємств до оборотних плугів
постійно ростуть. На півна вісні плуги DIAMANT та eurOPAL
повністю відповіда ють цим вимога м, особливо та ким, як
легкість в експлуа та ції, відмінна якість ора нки, висока
продуктивність. Плуги ма ють велику ма невреність, при
ма ксима льній продуктивності за безпечується швидкий
розворот на вузькій поворотній смузі, зручне регулюва ння
ширини за хва ту в за лежності від ґрунтокліма тичних умов.
Передплужники регулюються швидко, просто і пра ктично без
інструментів. Крім того, плуги DIAMANT та
eurOPAL можуть бути обла дна ні а втома тичною системою за хисту від перева нта жень для ка м’янистих ґрунтів.
Ширина за хва ту у DIAMANT регулюється безступінча то, з ка біни, ширина за хва ту плуга eurOPAL регулюється
ступінча то (33, 38, 44 та 50 см). Усі плуги можуть дообла днува тись системою OnLand для роботи поза борозною.
Кількість корпусів/ширина за хва ту, м

Необхідна потужність тра ктора , к.с.

EurOPAL 5

5(4+1)/(1,50-2,50)

96-130 (МТЗ 1221)

EurOPAL 8

6(5+1)/(1,80-3,00)

140-240 (ХТЗ)

DIAMANT 11 6+1

7/(2,31-3,50)

230-260 (К-700)

DIAMANT 11 7+1

8/(2,64-4,00)

270-300 (К-701)

DIAMANT 11 8+1

9/(2,97-4,50)

340-400

Культива тор передпосівної
пдготовки KOMPAKTOMAT
Компа нія Farmet пропонує до Ва шої ува ги культива тори
передпосівної підготовки грунту, та кий як Kompaktomat
шириною за хва ту від 2,5м до 15,7м.
Да ний культива тор за вдяки втіленню технічних рішень
конструкторів за воду виробника ма є компа ктні тра нспортні
розміри 3 м та велику ма невреність, неза лежно від ширини
за хва ту а грега ту.
Технологічні опера ції, котрі виконує Kompaktomat за один
прохід:
•
•
•
•
•
•
•

розрихлення слідів тра ктора (слідорозрихлюва чі);
первинне вирівнюва ння поверхні поля (вирівнюючий брус);
подрібнення грудок та ущільнення (пла нча тий ка ток діа метром 400 мм);
рихлення на вста новлену глибину для підготовки посівного ложа (стрілча та ла па );
вторинне вирівнюва ння поверхні поля після рихлення (вирівнюючий брус);
подрібнення грудок та ущільнення (кільча сто-шпоровий ка ток діа метром 400 мм);
третинне вирівнюва ння поверхні поля (вирівнюючий брус);

KOMPAKTOMAT за один прохід відновлює структури ґрунту з ущільненням посівного ложа на точно виста влену
глибину, відновлює ка пілярність ґрунту та ідеа льно вирівнює поверхню поля, що в свою чергу за безпечує
рівномірність сходів. Висока робоча швидкість ма шин KOMPAKTOMAT га ра нтує 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

Тра нспортна 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 тра ктора , 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 ла п
Ва га , кг
Висота ра ми, см
Глибина обробітку, см

85

85

85

85

85

85

0-10

3-15

3-15

3-15

3-15

3-15
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Дискова борона , лущильник
SOFTER
Дискова борона SOFTER, використовується для дрібного
боронува ння, відзна ча ється продума ною конструкцією, що не
вима га є обслуговува ння, та універса льністю за стосува ння.
Великою перева гою дискової борони є універса льність
за стосува ння почина ючи з першого лущення стерні і
за кінчуючи пода льшою підготовкою ґрунту перед посівом
після лущення а бо ора нки. SOFTER дозволяє здійснюва ти
підготовку ґрунту на глибину від 5 до 12 см. Глибина обробки
легко і швидко вста новлюється за допомогою розпірок.
Диски з діа метром 510 мм розта шова ні в два ряди. Кожен з
дисків у ра зі окремо ефективно за хищений на випа док на їзду
на перешкоду за вдяки гумовій поса дці. За вдяки дуже короткій конструкції ма шини за безпечено точне проходження
у глибині, відмінна стійкість під ча с роботи та швидке і ефективне оберта ння на миса х.

Ширина за хва ту, м
Діа метр дисків, мм
Глибина обробітку, см
Кількість дисків, шт
Тра нспортна ширина , м
Тра нспортна висота , м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га /год
Потужність тра ктора , к.с.
Тип на віски
Тра нспортна швидкість, кг/год
Ва га , кг
Ка ток

SOFTER 4,5
4,6
510
5-12
38
3
2,5
10-15
4,5-6,75
160-240
ІІІ ка т.
25
3600
Трубка /пла нка

SOFTER 6
6
510
3,5-12
50
3
3,3
10-15
6-9
220
ІІІ ка т.
25
4500
Трубка /пла нка

SOFTER 8
7,65
510
3,5-12
66
3
4,0
10-15
8-12
280
ІІІ ка т.
25
6000
Трубка /пла нка

Дискова борона
DISKOMAT
Дисковий лущильник DISKOMAT ма є дуже широке
за стосува ння в різних технологіях обробки ґрунту. Він
прида тний для викона ння кла сичного лущення після збору
врожа ю на глибину до 18 см, за вдяки великому діа метру дисків
620 мм, а та кож для різних інших видів обробки.
Ма шина є іннова ційною як що до за га льної концепції
конструкції та диза йну, та к і до рішення різних технічних
компонентів та використа ння спеціа льних технологій
ма теріа лу. Великою перева гою концепції ма шини є ефект
вирівнюва ння – са ме тому дисковий лущильник підходить
та кож для передпосівної обробки ґрунту. За дні ка тки
відзна ча ються високою якістю ущільнення ґрунту.

Ширина за хва ту, м
Діа метр дисків, мм
Глибина обробітку, см
Кількість дисків, шт
Тра нспортна ширина , м
Тра нспортна висота , м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га /год
Потужність тра ктора , к.с.
Тип на віски
Тра нспортна швидкість, кг/год
Ва га , кг
Ка ток
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DISKOMAT 5
5
620
До 18
40
3
3,3
10-15
5-7,5
205-300
ІІІ ка т.
25
6200
Трубка /пла нка

DISKOMAT 6
6
620
До 18
48
3
3,2
10-15
5-8
250-300
ІІІ ка т.
25
6950
Трубка /пла нка

DISKOMAT 8
7,8
620
До 18
60
3
4,0
10-15
7-10
290-340
ІІІ ка т.
25
8650
Трубка /пла нка

Глибинний культива тор
DIGGER
Глибокорозпушува ч DIGGER використовується в якості
а льтерна тиви
ста нда ртній
ора нці,
для
підвищення
продуктивності та скорочення експлуа та ційних витра т.
Відмінно виконує глибоке розпушува ння ущільнених ша рів
грунту з вирівнюва нням поверпхні і подрібненням грудок.
Відновлює ка пілярне сполучення грунту на глибині до 50 см.
Та кокж за безпечує руйнува ння плужного ущільнення без
ризику перемішува ння родючого ша ру з біологічно
неа ктивним грунтом.
DIGGER 3 DIGGER 4
Ширина обробітку, м
3,0
3,9
Глибина обробітку, см
25-50
25-50
7
9
Кількість ла п, шт
Відста нь між ряда ми ла п, мм
950
950
Відста нь між ла па ми, мм
425
425
Висота ра ми, мм
750
750
Тра нспортна ширина , м
3,0
3,9
За га льна 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 тра ктора , к. с.
240-360
330-450
Тип на віски, ка т
III
III
Комплекта ція
2700
2700
Ка ток
Зубовий
Зубовий
Меха нічний Меха нічний
За хист стійок
(болт)
(болт)

Перева ги Farmet DIGGER:
• за міна ора нки з великою продуктивністю і скороченням витра т
• інтенсивне розпушува ння
• 2 ряди ла п з гідра влічним за хистом кожної стійки
• можливість пра цюва ти лише з одним рядом ла п
• дроблення грудок

Сіва лка STRIP-TILL технології
CLAYDON HYBRID T-серії
Система CLAYDON створює ідеа льні умови для пророста ння
кожної на сінини та розвитку її кореневої системи, а конструкція
робочих орга нів дозволяє одноча сно виконува ти посів та
внесення мінера льних добрив. Обробіток грунту проводиться
лише смуга мив рядка х для висіву, а міжряддя при цьому
лиша ється не обробленим, що сприяє на копиченню вологи та
зменшенню впливу вітрової ерозії. Ша р мульчі з подріблених
рослинних решток зменшує витра ти вологи через
випа ровува ння та покра щує прогріва ння грунту. Система
CLAYDON є енерго- і ресурсозберіга ючою, та к як обробіток
виконується за один прохід а грега ту, а ефективність її
використа ння підтвердження протягом ба га тьох років.
Тип сіва лки
Потреби в потужності тра ктора , 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
Формува ння технологічної колії
Можливість регулюва ти норму
висіву та внесення мін. добрив
“на ходу”
За хист від ка міння
Робочі орга ни для висіву

Т4
Причіпна
Від 200
13
На сіння:Добрива
3500
4
320/120
До 150
10-70
підкоренева система ;
ра зом з на сінням
Та к

Т6
Причіпна
Від 300
19
На сіння:Добрива
5500
6
320/120
До 150
10-70
підкоренева система ;
ра зом з на сінням
Та к

Та к

Та к

Основні перева ги:
•

•

•

•

•

Меха нічний
Меха нічний
Зернових/Бобових/Ріпа ку Зернових/Бобових/Ріпа ку

•
•

ефективне на копичення
та збереження вологи
точне внесення мінера льних
добрив
економія використа ння па ливних
ресурсів
зменшення вітрової ерозії
та вимива ння грунту
кра ще прогріва ння поверхні
висів безпосередньо в стерню
робота на будь яких типа х грунтів
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ТОВ «Ерідон Тех» пропонує до Ва шої ува ги модельний ряд техніки фра нцузької фірми KUHN, яка на йбільш
продуктивно за рекомендува ла себе в господа рства х Укра їни.

Причіпна коса рка -плющилка
Це причіпна коса рка -плющилка з шириною за хва ту 3 метри і
шевронними ва льцями, яка ідеа льно підходить для та ких тра в
як люцерна , вико-вівсяна суміш і всіх м'якостебельних тра в.
За стосува ння оригіна льних ва льців за безпечує збереження
всього листя в за готовленому кормі і за безпечує його
ма ксима льну поживність. За вдяки на йпростішій у за стосува нні
(одна ручка ) системі регулюва ння тиску на грунт, робочу
швидкість ма шини можна збільшува ти до 20 км/год,
відповідно збільшується і продуктивність. Рівень зрізу теж
регулюється однією рукояткою і безступінча то. Центра льне
розта шува ння дишла дозволяє пра цюва ти як спра ва , та к і зліва
від тра ктора , що зна чно економить ча с та кошти.

Робоча ширина , м
Кількість косилочних дисків
ВВП
Ширина ва лка , м
Вимоги потужності до ВВП, к.с.
Тра нспортна ширина , м
Тип сцепки
Ва га , кг

FC 3160TCR
3,10
7
1000
0,9-2,30
75
3,0
По центру з поворотом
2505

Прес-підбира ч ремінного типу
VB 3155
Да на модель за вдяки своїм технічним можливостям,
ущільненню за ра хунок стрічкових ременів, що да є змогу
формува ти тюк, контролюючи якість пресува ння почина ючи
від центру, і за кінчуючи за да ним ва ми діа метром, відмінно себе
за рекомендува ла на пресува нні тюків сухої соломи. Не
за лежно від ступені її вологості.
Діа метр тюка , мін.-ма кс., м
Ширина ка мери пресува ння, м
Регулюва ння щільності
Терміна л керува ння AutoPlus
Формува ння рулону
Ширина підбира ча , м
Кількість рядів зубів
Система обв’язки
Потужність тра ктора , к.с.
Швидкість ВВП (мін-1)
Ка рда ний ва л зі зрізним болтом
Ва га , кг
Виштовхува ч тюка
Гіра влічні муфти
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VB 3155 Open Throat (без подрібнення)
0,80 – 1,60
1,20
Система PROGRESSIVE DENSITY
Ста нда ртно
5 стрічкових ременів + 3 ролика
2,10
4
Шпа га том
80
540
Ста нда ртно на 6 шліців
2500
Включено
3 шт. Включено

Сіва лки точного висіву
Сіва лки PLANTER і MAXIMA створені для однона сіннєвого
точного висіву. Вдоскона лена конструкція на да є їм виключну
універса льність. В основу конструкції сіва лок покла дений
принцип ба га тофункціона льності, ма ксима льної ефективності і
простоти використа ння.
Широкий спектр дода ткового обла дна ння, та кого як
обла дна ння для внесення добрив, контролери висіву, диски і
сошники для висіву різних культур і т.д. за безпечують цим
сіва лка м універса льність і дозволяють а да птува ти їх до
будь-яких умов. Сіва лки MAXIMA створені для висіву по
мініма льно підготовленому ґрунту. Сіва лки PLANTER З з 5-ти
метровою ра мою а грега туються з тра ктора ми потужністю 90
к.с., що робить їх зручними для більшості господа рств, що використовують тра ктори МТЗ.

Розкида чі мінера льних добрив AXIS
з на ва нта жува чем мішків LEVSAK
Різна ширина за хва ту, різнома ніття добрив і способів розподілу (в повну
ширину, гра ничне, пізнє підживлення) вима га ють, щоб розкида ч добрив був
ба га тофункціона льним і, в той же ча с, легко підла штовува вся під різнома нітні
умови роботи. Концепція конструкції розкида чів АКСІС відповіда є цим вимога м.
Легкість використа ння, точність внесення, простота , мініма льне обслуговува ння.
Дозуючі за слінки регулюються вручну одноча сно чи роздільно спра ва та зліва .
Та кож в комплекті з розкида чем добрив можливо за мовити на ва нта жува ч
біг.бегів ЛЕВСАК, ва нта жопідйомністю до 1000 кг.
20.2
12-28
1000/2300
240
2100
285
Від 3 кг/га

м
л
см
кг
кг
кг/га

Ширина за хва ту
Об’єм бункера (ста нд/ма кс.)
Ширина бункера
Ма ксима льне на ва нта ження
Ва га
Дозува ння

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

Мульчува чі RM
Та кож до ва шої ува ги пропонуються високоякісні і потужні мульчува чі для
подрібнення рослинних за лишків з різною шириною за хва ту.
Робоча ширина
Повна ширина
Ва га
Діа метр ротора
Потужність тра ктора
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 400P
480
520
2600
620
210
12
5,2

RM 6010P
610
660
3090
620
230
12
6,7

Кормозмішува чі EUROMIX
Успіх у тва ринництві ба га то в чому за лежить від доходності і рента бельності
ста да . З метою підвищення ефективності годівлі, фірма KUHN розробила широку
га му змішува чів-корморозда ва чів, які відповіда ють на йвиба гливішим вимога м
тва ринників. За вдяки великому вибору змішува чів-корморозда ва чів з
бункера ми об’ємом від 8 до 27 м3, низькому рівню необхідної потужності і
широкому діа па зону комплектуючого обла дна ння, зба ла нсова ні ра ціони ста ли
доступні для всіх господа рств.
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На вісний оборотний плуг
MULTI-MASTER
Ма йбутнє
сільського
господа рства
за лежить
від
конкурентоспроможності та
рента бельності. Доскона лі
технології, що за стосовуються у плуга х KUHN Multi-Master, а
та кож їх суча сна конструкція допоможуть Ва м швидко
повернути інвестиції.
Зокрема , плуги Multi-Master дозволять Ва м:
•
Зберегти а грономічну цінність земель за горта ючи
орга нічні рештки в землю отримуючи при цьому
оптима льні результа ти ора нки компа ктним плугом
•

•

Збільшити робочу ширину та підвищити ма невреність для зменшення ва ших витра т
З успіхом за стосовува ти на пра ктиці суча сні технічні рішення, та кі як: підсилена ра ма , регулюємо ширина
за хва ту, гідра влічні а бо болтові за побіжники

Все це подовжує термін роботи техніки та знижує витра ти на технічне обслуговува ння.
Пра цюва ти з обла дна нням, на дійність та довготрива лий термін служби якого перевірені ба га торічним
використа нням, – це га ра нтія безперервної роботи та високої за лишкової ва ртості на вторинному ринку.
Обира ючи плуги KUHN лінійки MASTER Ви інвестуєте у ма йбутнє, а дже якісна ора нка це перший крок до високої
врожа йності та оптиміза ції фіна нсових результа тів.
123 (3+1)

123 (4+1)

153 (5+1)

125

175

270

Ма ксима льна дозволена
потужність тра ктора , к.с.
Ва га , кг
Робоча ширина , см

1450

1590

1985

30-50

30-50

35-40 і 45

Висота ра ми, см

80

80

80

Відста нь між корпуса ми, см

102

102

96

Глибокорозрихлюва ч
DMR
Комбінова ний а грега т для первинної обробки грунту КУН серії
DMR змінює підхід до осінньої грунтопідготовки. Нова
концепція виключа є необхідність дода ткових польових робіт.
За один прохід, DMR подрібвнює рослинні за лишки, і вирівнює
на сіннєве ложе. Та ким чином, ва ше поле готове до весняної
сівби і отрима ння ма ксима льного врожа ю.

Робоча ширина , м
К-ть 63,5 см култерів
К-ть ла п
Відста нь між ла па ми
Тра нспортна ширина , см
Тра нспортна висота , см
Ва га , кг
Глибина обробітку, мін./ма кс.
Реком. потужність тра ктора , к.с.
Реком. швидкість роботи, км/год

4855-7
3,2
15
7
4,2
1,9
5316
200-250

4855-9 4855-11 4855-13
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

Жорстка ра ма (7 та 9) - скла дна ра ма (11 та 13) - одноточкове гідра влічне
регулюва ння глибини - диски 63,5 см, з гедра влічним регулюва нням комбінова ні ла пи з пла нкою, що зношується - на кінечники з крила ми уніка льний диза йн розрівнюючих дисків - світлодіодні ліхта рі - за крива юча
боронка 24/7, зчіпний пристрій Guardian Hitch
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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

1340

Робоча ширина

м

18-36
Гідравлічна трьохточкова система Кат. ІІ

Навіски
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

260

Вага
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 протруювач в день посіву. Конструктори Reboke
піклувались про те, щоб він був простим в эксплуатації і міг
эфективно поєднувати дві задачі: протруєння насіння та
нанесення інокулянта з послідуючим його завантаженням в
сівалку. Reboke 6000 TSI та 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

мм
мм
мм
мм
м3
кг/хв
inch

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
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AG R A R T E C H N I K

Розкида ч орга ніки з висувною
передньою стінкою Fliegl ADS
Існуючі система ми для внесення гною пра ктично не ма ють
нічого спільного з гнійорозкида чем ADS із висувною
передньою стінкою від компа нії Fliegl.
За мість скребкового тра нспортера , який потребує
постійного ремонту і обслуговува ння, гнійорозкида ч Fliegl
осна щений на дійним ста левим, оцинкова ним кузовом і
міцною оригіна льною системою пода чі гною до розкида ча ,
розробленою компа нією Fliegl.
ADS це високопродуктивна система , яка пра ктично не
вима га є техдогляду і ремонту та є довговічною ма шиною.
ADS 200 Tandem

ADS 120
Допустима повна ма са

12000

20000

Нижнє причеплення

Нижнє причеплення

кг

Причепне
Га льмівна система
Вла сна ма са

кг

Кузов Д x Ш x В

мм

Місткість

м

+

+

5300

6300

5000×1450/2200x1600

6500×1450/2100x1600

14

19

23,1/26

550/60 – 22.5

3

Ста нда ртні шини

Причепи з висувною передньою
стінкою Fliegl ASW
Причіп-ва гон з висувною стінкою - це універса льна техніка :
за вдяки підпресува нню він економить тра нспортну
логістику. Його за стосува ння різнома нітне з на явністю
великого
вибору
на вісного
обла дна ння.
Швидке
вива нта ження ва нта жу можливе на будь-якій поверхні, і в
полі, і в за критому приміщенні. За вдяки на вісному
уста ткува нню
він
може
використовува тися
як
гноєрозкида ч, перева нта жува ч зерна , перевізник силосу,
тюків, кормів, снігу, тирси та ін.

ASW 271

ASW 381

20000

29000

2

3

Опорне на ва нта ження

кг

2000

2000

Вла сна ма са

кг

6800

7780

Довжина кузова включа ючи за дній борт

мм

7100

8100

Ширина кузова

мм

2380

2380

Висота бічних бортів

мм

2000

2000

Висота пла тформи на серійних шина х

мм

1350

1350

Ширина колії*

мм

2050-2150

2050-2150

Об'єм без спресовува ння

м3

35

40

Об'єм із спресовува нням силосу

м3

56

64

л

21

28

Ма ксима льно допустима за га льна ма са

кг

Кількість осей

Необхідна кількість гідра влічного ма стила
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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 інших компаній, зупинила свій вибір на телескопічних навантажувачах італійської компанії DIECI.
Телескопічні навантажувачі - це машини для тих, хто рахує гроші та орієнтований на найкоротші строки виконання
робіт.
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 (вика, чина,
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 сільськогоспода рського ма шинобудува ння - а мерика нської
компа нії Great Plains. Ми ра ді за пропонува ти Ва м будь-яку техніку цієї провідної компа нії.

Дискова тори
Лише за один прохід дискова тор компа нії GREAT PLAINS
обробляє землю диска ми, культивує, боронує, готуючи
ґрунт. Ра ма дискова тора , що ма є легенда рну міцність,
спроектова на та ким чином, щоб щона йкра ще обробляти
великі площі. Безліч опцій дозволяють створити
універса льний а грега т, який за довольнить вимоги
будь-якого господа рства . Компа нія GREAT PLAINS,
ба жа ючи утрима ти лідерство в обробітку землі за один
прохід, розробила нову 8000 серію дискова торів, що
скла да ється з семи а грега тів, шириною за хва ту від 8,1 до 15,9
метрів.
8326DV

8328DV

8333DV

8537DV

8544DV

8548DV

8552DV

Робоча ширина

м

8,10

8,80

10,20

11,30

13,40

14,50

15,90

Тра нспортна ширина

м

4,30

4,30

4,90

4,30

4,30

5,10

5,10

Тра нспортна висота

м

3,60

4,00

4,10

3,95

4,10

4,30

4,30

Від 320

Від 340

Від 375

Допустима глибина обробітку

см

0-15

Необхідна потужність тра ктора к.с.

Від 200

Від 225

Від 250

Від 280

Культива тори
Польові культива тори компа нії GREAT PLAINS за воюва ли
міцну репута цію в сільському господа рстві за відмінну якість
обробітку землі при конкурентній ціні. Глибина за нурення
всього культива тора регулюється з одного місця попереду
а грега ту. Ексклюзивно сконструйова не дишло дозволяє
витримува ти обра ну глибину за нурення. Стійки Ма гнум
ма ють доста тню міцність для за глиблення та дотрима ння
глибини на високих швидкостях, без зна чних бічних
колива нь. Спеціа льна конструкція та розта шува ння стійок
Ма гнум мінімізує утворення ва лків та грудок, ма ксима льно
розрівнює оброблюва ну площу.

Кількість ла п
Робоча ширина
Тра нспортна
ширина
Тра нспортна
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

Сіва лки по мініма льній технології
серій 2S та 3S
Ма ксима льна продуктивність – це са ме те, чого Ви можете
очікува ти від сіва лок компа нії GREAT PLAINS. Да ні сіва лки
розроблені для середніх і великих площ, що дозволяє
якомога довше продовжува ти процес висіву. Широкі
підніжки і великі водонепроникні кришки бункерів
дозволяють за повнюва ти бункери швидше і безпечніше.
Якщо Ва м потрібна високопродуктивна сіва лка , ра димо
вибра ти модель 3S-4000. Да на сіва лка розроблена та ким
чином, щоб по всій ширині за хоплення за безпечува ти
бездога нну копіюва ння рельєфу. Бічні секції можуть
відхилятися до 20 гра дусів вгору і до 15 вниз, відмінно копіюючи схили. У тра нспортному положенні сіва лка ма є
ширину всього 4,6 м
2S-2600

2SF30

3S-3000

Міжряддя

см

15; 19; 25

15,4; 17,8; 19,1: 20,3; 25,4

15; 19; 25

15; 19; 25

Кількість сошників

шт

52, 42, 32

60; 52; 48; 44; 36

60, 48, 36

78, 63, 48

кг

5.344

4,17-4,490

5.393

7.983

л

3044

2114

3425

4510

12,2

Ва га
Місткість бункерів
Глибина висіву

см

3S-4000

0-8

Тиск на сошник

кг

Робоча ширина

м

8

9,1

9

Тра нспортна ширина

м

4,6

4,3

4,6

4,6

к.с.

Від 125

Від 140

Від 150

Від 200

Необхідна потужність тра ктора

40-81

Стерневі сіва лки шириною за хва ту
від 3,6 до 6 м
Для да них сіва лок компа нія GREAT PLAINS пропонує 2
види сошників: серія «00» з прямим ва желем сошника
(ста нда ртне обла дна ння) а бо сошник серії «10»
па ра лепогра много типу, який ма є більший робочий хід. 4-х
швидкісна коробка переда ч за безпечує бездога нну зміну
та підтримку норм висіву великої кількості видів та розмірів
на сіння. Широка підніжка та зручна дра бина за безпечують
зручний доступ до сіва лки по всій її ширині. V-подібні
розподілюва чі зерна за безпечують рівномірне та повне
спорожнення бункера . Потужні скла да ні ма ркери зда тні пра цюва ти в будь-яких умова х. При ба жа нні перетворити
сіва лку з на вісної в причіпну, можливе дообла дна ння спеціа льними зчіпними а грега та ми CPH, PFH, SSH.
1200

1500

2000

15; 17,8; 19; 20; 25

Міжряддя

см

Ва га

кг

1206

1457

1950

Робоча , тра нспортна ширина

м

3,6

4,5

6

Ємність бункерів

л

1014

1057

1691

Від 110

Від 150

Глибина висіву

см

Необхідна потужність тра ктора

к.с.

0-8
Від 90
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Просапна причіпна сівалка
Просапна 8-рядна причіпна сівалка Great Plains призначена
для висіву рядних культур (кукурудза, соняшник, соя, сорго)
з міжряддям 70см.
Сівалка обладнана пристроєм для внесення сухих
гранульованих добрив в міжряддя, нижче зони висіву
насіння. Сівалка також може комплектуватися дисковими
турбо-ножами для обробки грунту в зоні висіву, що робить її
універсальною сівалкою для використання в нульовій
технології грунтообробки. Контроль параметрів висіву
(кількість насіння на гектар, швидкість руху, площа посіву)
здійснюється за допомогою монітора Dickey-John.
Висіваючі апарати з механічним приводом комплектуються одним з трьох типорозмірів скидачів насіння і двох типів
прапорців і забезпечують точний і акуратний висів насіння.
При необхідності, можна додатково укомплектувати сівалку висівними апаратами дискового типу для висіву сої,
сорго і бавовни. Широкий вибір дисків під необхідну Вам норму висіву забезпечить точний посів цих культур. При
роботі та вологих грунтах сівалка обладнується чистками приводних коліс і опорних дисків сошника. Сівалка
агрегатується тракторами 100-140 к.с.

Сівалка точного висіву
Особливістю нової 16-рядної сівалки точного висіву з
міжряддям 70 см є великий бункер для сухих добрив з
центральним завантаженням і об’ємом 3500 літрів.
Пластиковий бункер обладнаний надійними і перевіреними у
використанні на багатьох моделях сівалок дозатором сухих
добрив з валом зі змінними зірочками і безступінчатим
редуктором Zero-Max, що дозволяє точно і легко
налаштовувати необхідну норму внесення добрив. Сівалка
має гнучку 2-х секційну раму, на якій встановлені опорні
колеса привода валів механічних висівних апаратів і бункери для насіння обємом 70 літрів на кожен ряд. Система
контролю висіву оснащена монітором Dickey-John PM400 вже в базовій комплектації і дозволяє стежити за
параметрами висіву насіння і внесення сухих добрив – ще один інноваційний елемент цієї сівалки. Дводискові
сошники 30-ї серії, що відмінно зарекомендували себе на 8-ми рядних моделях, обладнання зміщеними на 13 мм
дисками товщиною 4 мм і діаметром 38 см, а також підшипниками 205 серії з потрійним захистом від пилу і бруду. На
сошника встановлені V-подібні прикочуючі катки. Незважаючи на 12-метрову робочу ширину захвату, в
транспортному положенні сівалка складається до 4-метрової ширини і 4,2 м за наявності опціональних турбо-дисків
на сошниках. Додатково сівалка може бути обладнана системою внесення інсектицидів (з 35-літровими баками на
кожен ряд) загальним обсягом 560 літрів. Така високопродуктивна сівалка Great Plains із завантаженням 1120 л
насіння і 3500 л сухих добрив здатна задовольнити найвищі вимого фермерів у всьому світі.

Робоча ширина
Кількість рядків / ширина міжряддя
Глибина висіву

PD8070F

YP825А

YP1630F

YP1625AHD

м

5,6

6,1-6,5

12

12

шт/см

8/70

8/70

16/70

16/70

см

0-10

0-10

0-10

0-10

л

560/1000

560/1000

1120/3500

1120/3500

Діапазон руху сошника

см

25

25

25

25

Тиск на сошник

кг

До 70

До 70

До 111

До 111

Об’єм насіннєвих бункерів / бункерів для добрив

Транспортна ширина

м

6,4

6,5

4,2

4,2

Вага

кг

3114

3090

11700

13000

к.с.

110

110

Від 230

Від 230

Необхідна потужність трактора
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Ма ксима льний вертика льний
обробіток MAX CHISEL
Якщо Ва м потрібен а грега т для основного обробітку грунту,
який за лиша є по собі рівну поверхню, і при цьому пра цює не
та к глибоко, як дисковий культива тор, тоді ми пропонуємо
Ва м лінійку нових визна них грунтообробних а грега тів Ма кс-Чизель.
Ма кс-Чизель обла дна ний двома ряда ми злегка вигнутих
дисків за мість передніх турбо-дисків.
Диски а гресивно руйнують ущільнення, які виника ли
на вколо коренів рослин, та перемішують і рівномірно
розподіляють рослинні за лишки на глибину 10-13 см, пришвидшуючи процес розкла да ння.
Диски діа метром 61,2 см, з відста нню 38 см, на
MC 5109
MC 5111
індивідуа льних С-подібних стійка х, на да ють ба га то
38
Відста нь між стійка ми, см
38
простору для роботи по рослинним за лишка м. Всі диски
Відста нь між диска ми, см
19
19
обла дна ні необслуговува ними конічними підшипника ми,
Робоча
ширина
,
м
4,19
3,43
у литих корпуса х, та 6-ти проша рковими ущільнюва ча ми
для збереження зма зки та зпобіга ння потра плянню
Тра нспортна ширина , м
4,34
3,51
бруду всередину.
Потужність тра ктора , к. с.
385
315
Відста нь між стійка ми у 38 см та сегментова ний ріжучий
Ва га (середня), кг
4461
3665
коток пра цюють ра зом, на пра вляючи грунт між стійуа ми,
при цьому за лиша ючи по собі івне, вертика льно оброблене, поле.
Агрега т Ма кс-Чизель доступний у нескла да ному (2 моделі від 3,5 м до 4,3 м). Всі а грега ти обла дна ні гідра влічним
регулюва нням робочої глибини ба та реї дисків та за побіжним меха нізмом стійок, які можуть пра цюва ти на глибину
до 31 см. Із вертика льним на ва нта женням у 1 111 кг та кі стійки будуть чудово пра цюва ти на ва жких грунта х.
ОСОБЛИВА КОНСТРУКЦІЯ
ПІДШИПНИКІВ
Уніка льне ущільнення, конічні підшипники не
вима га ють обслуговува ння, та ма ють більш
довготрива лий термін служби, ніж
ша рикопідшипники.

Зубова борона FLEX HAROW
Зубова борона від GREAT PLAINS – на йкра щий інструмент
для обробітку ґрунту.
Центра льна ра ма борони викона на зі ста лі 6,2 мм, що робить
її прида тною для поверхні будь-якого типу. Крила викона ні із
ква дра тного профілю 152 мм з посиленням на кута х. Для
підвищення строку служби та зниження зносу. Великі
циліндри, контрольова ні одним кла па ном, за безпечують
потужність для підійма ння та скла да ння. Основна ступиця
8-болтова , з тра нспортними шина ми 12.5Lx15. Шини для крил
- непроколюва ні а віа ційні для підвищення стійкості та
на дійності.
Якщо Ви шука єте ідеа льний а грега т для обробітку ґрунту зубова борона від GREAT PLAINS буде чудовим рішенням. Вона потребує низької тягової потужності та
неймовірно проста в роботі.
FH6851HD
Потужність тра ктора , к.с./м
К-ть секцій, шт
К-ть рядів, шт
Зубів на метр, шт

9-15
8
8; 12; 16
36; 52,5; 70

Робоча ширина , м

15,5

Тра нспортна ширина , м

3,9

Тра нспортна висота , м

3,3
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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 Deutz, потужність
Ширина штанги обприскування
Кількість секцій штанги
Система TOPFIELD II (паралель штанги)
Інжекторні керамічні форсунки
Кліренс
Трансмісія
Діапазон швидкостей
Рульове, привід
Колеса
Колія по центрам
Насос мембранно-поршневий
Бак робочої рідини
Бак для промивки
Бачок для миття рук
Система промивки баку LAV TON
Паливний бак
Бортовий комп’ютер
Автопілот
Автоматичне відключення секцій
Довжина / ширина / висота
Подільники колії

к. с.
м
м

м
км/год

м
л/хв
л
л
л
л

м

LASER 3240 HLE
175
28
7
опція
4
1,80 (фіксовано)
гідростатична
0-18, 0-25, 0-40
4 колеса (4х4)
300/95 R52
2,50-2,70
240
3200
440
15
3
310
NOVATOP
опція
встановлено
9,4/2,55/4,05
встановлено

LASER 4200 HVC
270
32
8
встановлено
4
1,25-1,80 (гідр змінний)
гідростатична
0-17, 0-25, 0-40
4 колеса (4х4)
300/95 R52
2,80-3,50
380
4200
450
15
4
360
ITOP NOVATOP
встановлено
встановлено
9,4/3,00/4,05
опція

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.
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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 фільтрація
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
4
2 (сіра, фіолетова)
PENTAJET
DPAE
2 додаткові фільтри
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

Причіпні обприскува чі FUTUR
Обприскува чі FUTUR, виробництва а ргентинської фірми METALFOR, призна чені для обробки великих площ.
Обприскува чі обла дна ні інжекторною форсункою, що дозволяє
більш точно та спрямова но розприскува ти суміш та га ра нтує її
точне попа да ння на рослину. Да ний вид форсунок да є
можливість пра цюва ти у вітряну погоду. Шта нга обприскува ча
ма є пневма тичну підвіску та а мортиза ційний ба ла нсир, що
дозволяє пра цюва ти на схила х, утримуючи одна кову висоту
шта нги на д рівнем поля.

Комп’ютер
Упра вління
Ширина за хва ту
Місткість: ба ку для робочої рідини / ба ку чистої води
Міксер для змішува ння хіміка тів
Омива ч та ри
На сос: мембра нний / продуктивність / тиск
На сос са моза пра вки
Висота шта нги
Колеса
Ширина колії
Кліренс
Робоча швидкість (рекомендова на )
Форсунки

FUTUR 2000
ARAG 180
Електричне, з ка біни
18 м
2000 л / 200л
Вста новлено
Вста новлено
UDOR / 110 л/хв / до 20 ба р
Мотопомпа HONDA
0,35-1,4
12-4х28
1,4-2,1 м
0,75
До 12 км/год
1 розпилюва ч

FUTUR 3000
ARAG 180
Електртчне, з ка біни
25 м
3000 л / 200 л
Вста новлено
Вста новлено
COMET / 265 л/хв / до 20 ба р
Мотопомпа HONDA
0,5-1,55
12-4х36
2,6-2,8 м
0,63
До 12 км/год
3 розпилюва чі, 1 інж.

Са мохідний обприскува ч
MULTIPLE
Са мохідний обприскува ч MULTIPLE 7040, виробництва
а ргентинської фірми METALFOR, розра хова но на довгоча сну
роботу з за стосува нням на великих площа х.
Диза йн ка біни підвищеної комфортності і комп’ютеризова не
упра вління всіма опера ціями, компоненти меха ніки, гідра вліки і
системи обприскува ння від кра щих світових виробників, об’єдна ні
продума ним конструкторським рішенням, потужний та на дійний
6-ти циліндровий двигун CUMMINS, а та кож на явність
інжекторних форсунок дозволяють здійснюва ти чітко дозова не та
високоякісне обприскува ння рослин на високих швидкостях. І це
все при витра ті па лива не більше 600 гра мів на гекта р. Системи на віга ції та освітлення дозволяють використовува ти
оприскува ч і в нічний ча с.
MULTIPLE 7040
Комп’ютер
Ширина за хва ту, м
Місткість: ба ку для робочої рідини / ба ку чистої води, л

InCommand 800
36
3500/250

Міксер для змішува ння хіміка тів

Вста новлено

Омива ч та ри

Вста новлено

На сос са моза пра вки, л/хв

540

Висота шта нги, м

2,30

Колеса
Ширина колії, м
Кліренс, м
Робоча швидкість (рекомендова на ), км/год
Продуктивність, км/год
Форсунки
Потужність двигуна , к. с.

12,4х46
2,73
1,80
12-22
55-60
3 розпилюва ча , 1 інж.
174
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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 :
WASS/EGNOS

GLIDE

TerraStar-C

RTK

+/-20 см

+/-15 см

+/-4 см

+/-2 см

Розміри діагоналі сенсорних дисплеївAgLeader:
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Compass

InCommand800

InCommand1200

17,8 см

21,3 см

30,7 см

7”

8,4”

12,1”

Ста ціона рні зерносуша рки DELUX
Сильними сторона ми зерносуша рок DELUX є:
1) Зменшення витра т па лива за ра хунок уніка льної системи
теплообміну. Суша рка спроектова на та ким чином, що повітря
для сушіння всмоктується вентилятором через нижню
ча стину суша рки охолоджуючи зерно та за бира ючи з нього
тепло для його повторного використа ння у верхній ка мері;
2) За ра хунок того, що вентилятори суша рки розміщені в
середині суша рки, процес сушіння підда ється мініма льному
впливу фа кторів зовнішнього середовища (темпера тура та
вологість повітря, тощо);
3) Уніка льне з’єдна ння елементів корпусу суша рки. Елементи
корпусу з’єднуються та ким чином, що верхня ча стина у формі
га чка на крива є нижню ча стину повністю за крива ючи її. Та ким
чином уника ється можливість просипа ння зерна через
корпус. Крім того, це посилює жорсткість всієї конструкції;
4) Зовнішні сита виготовлені з а люмінію. Та ким чином уника ється можливість корозії при довготрива лому
використа нні суша рки;
5) Мета леві лопа ті вентилятора . Крильча тка зі спла ву а люмінію посилює тиск повітря, яке на гніта ється вентилятором
та зміцнює конструкцію суша рки;
6) Суша рки DELUX ма ють в ста нда ртній комплекта ції а втома тичну систему контролю швидкості вива нта жува льних
ва льців. Та ким чином, коли Ви виста вляєте темпера туру зерна , яку хочете ма ти на виході, швидкість ва льців
регулюється а втома тично. При цьому є та кож можливість переходу на ручний контроль швидкості ва льців;
7) Зручна очистка вива нта жува льного шнека . Внизу суша рки є зручні поздовжні люки, які у випа дку необхідності
за безпечують легкий доступ до шнека для його очистки й обслуговува ння;
8) Са моочистка суша рки. Конструкція суша рки за ра хунок довгих отворів на д вива нта жува льним шнеком не
дозволяє пилу та бруду осіда ти у внутрішній ка мері суша рки;
9) Двигун регулюва ння пода чі га зу в систему па льника . За мість двоступінча стого регулюва ння пода чі га зу за
допомогою електрокла па нів, компа нія DELUX за стосовує електричний двигун, який пла вно й точно регулює пода чу
га зу до па льника .

Місткість (по кукурудзі), тонн
Висота (без ніжок), м
Ширина , м
Довжина , м
Вид па лива
Ва га , 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
Мініма льні витра ти зрідженого га зу, літр/годину
Ма ксима льні витра ти зрідженого га зу, літр/годину
Мініма льні витра ти природного га зу, м3/годину
Ма ксима льні витра ти природного га зу, м3/годину

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

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

Природний а бо
зріджений га з
5443
33,00
10,69
13,35
17,17
12,70
5,5
18,8
53,4
181,6

Природний а бо
зріджений га з
6804
49,50
12,98
16,21
20,84
15,42
7,1
24,1
68,7
233,5
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Мобільні зерносуша рки
Нове покоління зерносушильних ма шин AGRIMEC,
вироблених в місті Грізіньяно-ді-Цокко, поблизу Венеції,
відрізняється високою продуктивністю і однорідністю
сушіння, низьким рівнем спожива ння па лива і шуму при
роботі.
Мобільна зерносуша рка AGRIMEC може за стосовува тися
для сушіння зерна пшениці, ріпа ку, ячменю, кукурудзи, рису,
соняшнику, сорго, сої та інших культур. У ста нда ртну
комплекта цію зерносуша рок входять привід від ва ла відбору
потужності тра ктора , електрична па нель упра вління і
дизельний па льник. За вдяки силіконо-а люмінієвому
покриттю плит внутрішньої поверхні ка мери згоряння,
зменшується викид продуктів горіння і підвищується темпера тура сушки, що зна чно підвищує продуктивність
зерносуша рки. За ба жа нням клієнта , мобільні зерносуша рки можуть бути доукомплектова ні системою а спіра ції,
га зовим па льником, приводом від електромережі і да хом з нержа віючої ста лі.
Рекомендова не дода ткове обла дна ння:
• Комплекта ція з приводом від електромережі;
• Комплекта ція з приводом від електромережі і ВВП тра ктора ;
• Комплекта ція з га зовим па льником (природний а бо скра плений га з);
• Комплекта ція з теплообмінником;
• Комплекта ція з системою а спіра ції;
• Комплекта ція з да хом з нержа віючої ста лі;
• Комплекта ція з центра лізова ною системою зма щення;
• Комплекта ція зі збільшеним за ва нта жува льним лотком;
• Да тчик за повнення (можливий тільки з опцією приводу від електромережі);
• Комплекта ція з фа ра ми в за дній ча стині суша рки.
3

За га льний об’єм, м
Висота при тра нспортува ння, м
Робоча висота , м
Ширина , м
Довжина , м
Вид па лива
Ва га , 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
Спожива ння дизельного па лива , літр/тонна /%
Спожива ння природного га зу, при 22%-15%, м /тонну
Необхідна потужність ВВП тра ктора , к.с.
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AS 600
12
4,21
5,71
2,55
7,70
3200
23
69
2,9
54
2,3
1,2
12
40

AS 900
AS 1150
AS 1750 AS 2200 AS 2700
15,8
19,8
32
44
50
5,71
4,65
4,97
5,09
8,6
6,08
7,20
7,53
7,70
8,6
2,55
2,55
3,2
4
4
7,70
7,70
8,54
9,62
8,72
Дизель / Природний га з / Зріджений га з
3400
3800
5500
7200
8100
25
31
42
60
70
90
113
183
238
286
3,8
4,71
7,6
9,9
11,9
70
89
144
169
199
2,9
3,7
6
7
8,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
12
12
12
12
12
45
50
75
100
120

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

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. У разі відсутності запасних частин на складі ми привеземо їх в найкоротші терміни.

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.

www.eridon-tech.com.ua

Сервіс-центри ТОВ “Ерідон Тех”
Пра цівники сервісних центрів ТОВ «Ерідон Тех» ма ють великий досвід в
ка піта льних ремонта х двигунів, коробок переда ч, передніх мостів та
редукторів тра кторів виробництва фірми CLAAS та іншої техніки.
Сервісні центри обла дна но суча сним діа гностичним та ремонтним
обла дна нням,
вкомплектова но
високопрофесійними
сервісними
спеціа ліста ми.
Ми готові приступити до ремонту бурякозбира льних комба йнів, тра кторів,
кормо- та
зернозбира льних комба йнів, прес-підбира чів та іншої
сільськогоспода рської техніки.
Ремонтні роботи проводяться з використа нням оригіна льних за па сних
ча стин та ма стильних ма теріа лів.
На території на ших ба з пра цюють професійні а втома тичні мийки
порта льного типу KARCHER для ва нта жних та легкових а втомобілів, пости
шиномомонта жу і ба ла нсува ння для ва нта жних а втомобілів (до R 56).
Та кож ми можемо за пропонува ти великий спектр за па сних дета лей по
приємним ціна м.
Можливий безготівковий розра хунок та співпра ця на договірній основі.

РЕМОНТ

ШИНОМОНТАЖ

МИЙКА

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Адреси на ших сервісних центрів:
ЖИТОМИР

УМАНЬ

вул. Промислова , 16-а
с. Глибочиця (129 км. тра си Київ-Чоп)
Житомирський ра йон
Тел./фа кс: +380 (412) 55 34 51

вул. Степа на Ба ндери,21
м .Ума нь
Тел./фа кс: +380 (4744) 3 90 09

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

www.eridon-tech.com.ua

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, 08130
КИЇВ
ГОЛОВНИЙ ОФІС
т./ф.: +380 (44) 423 50 50
вул. Кришталева, 5
с. П. Борщагівка
Києво-Святошинський р-н
Київська обл.

ВІННИЦЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (432) 55 78 14
вул. Чехова, 7 Г
м. Вінниця

ДНІПРОВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (5693) 4 36 08
вул. Сучкова, 115/29
м. Новомосковськ
Дніпропетровська обл.

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

ЗАПОРІЗЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (6178) 4 27 72
т.: +380 (67) 513 67 73
вул. Ковальська, 49
м. Токмак
Запорізька обл.

КОНОТОПСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т.: +380 (522) 56 12 31
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 (522) 27 10 27
вул. Аджамська, 25
м. Кропивницький

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

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

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 (532) 66 85 52
пров. Перспективний, 11
м. Полтава

ПЕРВОМАЙСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (5161) 4 71 16
вул. Богопільська, 64 оф. 8
м. Первомайськ
Миколаївська обл.

РІВНЕНСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (67) 513 12 16
вул. Зелена, 36
с. Колоденка
Рівненський р-н
Рівненська 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
вул. Ерідону 1, с. Довжанка
Тернопільський р-н
Тернопільська обл.

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

ХАРКІВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т:+380 (67) 513 19 28
462-й км
траси Київ-Харків
с. Коротич
Харківський р-н
Харківська обл.

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
т./ф.: +380 (67) 512 96 89
вул. Вінницьке шосе, 54/1
м. Хмельницький

ЧЕРКАСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
тел./факс: +380 (472) 64 14 07
просп. Хіміків, 84
м. Черкаси

Луцьк
Рівне

Конотоп
Суми

Житомир

Львів

КИЇВ
Лубни
Полтава
Черкаси
Кременчук

Хмельницький
Вінниця
Тернопіль
Умань

Кропивницький

Харків

Дніпро

Первомайськ
Новий Буг
Миколаїв

Токмак

Одеса
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