
Глибокорозпушувач ARTIGLIO

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

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

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

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

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



ЧУДОВЕ ЗАРОБЛЯННЯ  
ТА ПОДРІБЛЕННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК

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

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

ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ 
НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

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

НОВА «HEAVY DUTY» НАДПОТУЖНА РАМА

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

ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ 
ҐРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ 
РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

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

ІДЕАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

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

МОДЕЛЬ ARTIGLIO 
300/7

ARTIGLIO 
400/7

ARTIGLIO 
400/9

Необхідна 
потужність  
трактора, к.с.

260 - 310 300 - 340 340 - 380

Робоча  
ширина, см 300 400 400

Глибина  
обробки, см 55 55 55

Кількість робо-
чих органів, шт. 7 7 9


