
Дискова борона UFO із складаною рамою

UFO – це універсальна дискова борона з робочою шириною від 2,50 м до 6,00 м, робота якої націлена на широкий спектр технологічних 
операцій. Досить велика вага та 610 мм діаметр дисків роблять її особливо придатною для роботи на твердих ґрунтах і з високою робочою 
швидкістю – до 15 км/год.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Двохточковий тягово-зчіпний пристрій ІІІ категорії
 � 2 ряди дисків Ø 610 мм на незалежних пружинних стійках
 � Регульовані бічні обмежувачі (лівий і правий)
 � Гідравлічна складана рама
 � Транспортні колеса 500/45-22,5

ПРИЗНАЧЕННЯ:

 � Комплект освітлення та попереджувальні таблички
 � Подвійний трубчастий каток
 � Необхідна кількість гідравлічних розподільників трактора – 

мінімум 2 шт.
 � Вага версії з подвійним трубчастим катком – 7 470 кг

Підготовка до посіву після 
збирання

Подрібнення і заробляння  
рослинних рештків

Підготовка до посіву після 
культивації

Підготовка під посів після 
оранки



МОДЕЛЬ UFO 600

Робоча ширина, см 600

Транспортна ширина, см 300

Глибина обробки, см 6 - 12

Кількість дисків 48

Тип дисків 610

Необхідна потужність трактора, к.с. 260-360

Робоча глибина регулюється швидко і просто за допомогою мета-
левих обмежувальних пальців на катку. Для UFO доступні кілька 
різних видів прикочуючих катків, що дозволяє пристосовуватися до 
різних умов і типів ґрунтів, таким чином досягаючи ідеального ви-
рівнювання і ущільнення для отримання рівномірних сходів в опти-
мальні терміни.

Подвійний трубчастий каток (Ø 400 мм) гарантує ідеальне вирівню-
вання ґрунту та створення дрібногрудочкової структури грунту. Си-
стема маятникового шарніра забезпечує постійний контакт катка з 
поверхнею поля, через що рівномірно розподіляється вага агрегату 
та точне регулювання глибини, навіть на нерівній поверхні.

ОСОБЛИВОСТІ:

Робочий орган – ромашкоподібний диск 
діаметром 610 мм.

Горизонтальний кут атаки (22°) і верти-
кальний до ґрунту (10°) надають диску 
агресивне робоче положення, підсилю-
ючи ефект змішування ґрунту/залишків.

Двоточковий шарнір забезпечує пово-
ротний кут понад 180° і гарантує чудову 
маневреність при транспортуванні по 
дорогам та розворотах на краю поля.

Великий кліренс рами 700 мм та від-
стань між рядами в 1000 мм дає мож-
ливість пропускати та заробляти велику 
кількість рослинних решток з чудовою 
якістю обробки та робочої швидкості до 
15км/год.

Необслуговуюча система кріплення 
стійки забезпечує вертикальний хід до 
200 мм, горизонтальний до 80 мм і по-
здовжній до 50 мм, гарантуючи безпеку 
підшипника і диска від пошкоджень, які 
виникають в результаті наїзду на камін-
ня або інші перешкоди. Під час роботи 
пружина створює ефект безперервної 
вібрації, що покращує обробку ґрунту і 
подрібнення рослинних залишків.

Зносостійкість підшипника забезпечується за допомогою:

 � більших ніж у конкурентів кутів контакту
 � на 20% більшого ніж у конкурентів завантажувального коефі-

цієнту 
Трубчастий каток (зовнішній Ø 550 mm)

Гумовий каток (Ø 600 mm)

Фланцевий (Ø 600 mm) або ущільнюю-
чий каток (Ø 600 mm)

Кільцевий каток (Ø 600 mm)

Подвійний трубчастий каток (Ø 400 mm)

Нова ступиця HUB: надійність і міцність
Здатність працювати у важких, брудних і запилених умовах.

Подвійний похилий підшипник
Подібні підшипники використовуються для виробничого облад-
нання, такого як екскаватори, трактори, і т. д. (Caterpillar, Komatsu, 
Liebherr, CASE, тощо). Тривалість роботи - більш ніж 5 000 годин.

Робота в масляній ванній
Дозволяє використовувати оливу замість змащування. Ступиця за-
повнена оливою, з ущільнювачем Duo-Cone для більшої надійності. 
Тому немає необхідності в постійному змащуванні.


