
Напівнавісна дискова борона PRESTO  
зі складаною рамою

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

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

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

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

мінімум 2 шт.
 � Вага 6-метрової версії з трубчастим катком – 4 440 кг



Обробка дисками дає 
певні переваги з агро-
номічної точки зору. 
PRESTO подрібнює і 
розподіляє у верхньому 
горизонті рослинні за-
лишки, сприяючи при 
цьому їх швидкому роз-
кладанню і накопичен-
ню поживних речовин в 
ґрунті, а також проводить 
аерацію (насичення кис-
нем родючого шару) для 
кращої роботи аеробних 
бактерій.

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

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

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

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

ОСОБЛИВОСТІ: 

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

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

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

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

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

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

посівного горизонту.

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

них решток.

МОДЕЛЬ PRESTO 600

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

Робоча ширина, см 600

Транспортна ширина, см 300

Глибина обробки, см 10

Диски, Ø/шт. 48/510

Вага без катка, кг 3 990

Гумовий, Ø 500 mm

Трубчастий, Ø 450 mm

Спіральний,  Ø 600 mm

Фланцевий, Ø 500 mm  
або ущільнюючий, Ø 500 mm 


