
Плуг MIRCO

Напівнавісний оборотний плуг з гідравлічною (VARIO SYSTEM) або механічною зміною робочої ширини і системою захисту «зрізний болт». 
Кількість корпусів – від 5 до 9.

КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCO 7+1:

 � Рама: 160x160x10 мм
 � Система захисту зрізним болтом
 � Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному 

колесі
 � Відстань між корпусами: 105 см
 � Кліренс рами: 87 см
 � Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
 � Паркувальні стійки
 � Механічне регулювання першого корпусу
 � Корпуси із смуговими відвалами MP4N
 � Кукурудзяні передплужники
 � Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшен-

ня бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
 � Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
 � Ніж польової дошки на останньому корпусі

КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCO 8+1 ON-LAND:

 � Рама: 160x160x10 мм
 � Система захисту зрізним болтом
 � Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному 

колесі
 � Відстань між корпусами: 105 см
 � Кліренс рами: 87 см
 � Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
 � Паркувальні стійки
 � Механічне регулювання першого корпусу
 � Корпуси із смуговими відвалами MP4N
 � Кукурудзяні передплужники
 � Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшен-

ня бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
 � Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
 � Ніж польової дошки на останньому корпусі



Корпуси MP4N з полосовим від-
валом застосовуються на серед-
ніх та важких ґрунтах. Особливо 
ефективні на ґрунті, схильному 
до налипання, де забезпечують 
чудове розпушення.

Ножі польової дошки встанов-
лені на всіх корпусах, за рахунок 
чого збільшується площа опори 
та досягається ідеальне утри-
мання рівноваги плуга. 

Високі кукурудзяні передплуж-
ники ефективні при наявності 
на поверхні стебел кукурудзи, 
соняшнику чи великої кількості 
рослинних решток.

Збільшена довжина польової 
дошки на останньому корпусі 
для зменшення бокового крену 
на неоднорідних ґрунтах та схи-
лах.

МОДЕЛЬ MIRCO 7+1 MIRCO 8+1

Кількість корпусів, шт. 8 9

Робоча ширина, см 240-400 270-450

Вага, кг 4 300 4 500

Необхідна потужність 
трактора, к.с. 300-350 320-400

Ширина захвату, см 30-50 30-50

Відстань між корпусами, 
см 105 105

Кліренс рами, см 87 87


