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Котки різних конструкцій виробництва
ДП «ЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (торгова марка ГОЛТА)
Нормовані

експлуатаційні

характеристики

(Рівень відносно кращого)

Завдяки хорошій ущільнюючій дії як на поверхню так і на
нижні горизонти ґрунту є достатньо універсальним знаряддям.
Якісно виконує операції передпосівного та післяпосівного
прикочування ґрунту, також може використовуватися і для
вирівнювання та ущільнення поля після основного обробітку.
Забезпечує високий рівень самоочищення і може працювати
в широкому діапазоні вологості грунту.
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Кільчато – шпоровий 3ККШ-6Г (класичний)
Маса диска – 39,15кг. Діаметр дисків – 515 /530мм

Кільчато – шпоровий ККШ – 6Г (модернізований)
Маса диска – 37,65 кг . Діаметр диска 520 мм
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Має підвищені проникаючу здатність та тиск на грунт в
порівнянні з класичним котком і одночасно забезпечує якісне
мульчування поверхні ґрунту.
Ідеально підходить для передпосівного, післяпосівного та
повсходового прикочування, при цьому максимально активно
ущільнює нижні горизонти ґрунту, не перемішуючи їх та не
виносить вологу на поверхню.
Найвища якість виконання технологічного процесу досягається
за оптимальної вологості грунту.

Зубово – шпоровий Croskill (спеціалізований)
Маса дисків – 55,00 кг . Діаметр дисків – 480 /540мм
]

Найменування показника
Ущільнення поверхні ґрунту
Ущільнення нижніх шарів ґрунту
Дрібнокомковата структура
поверхні
Збереження вологи в нижніх
шарах ґрунту
Грудобійний ефект
Стійкість до залипання
Проникаюча здатність
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Забезпечує високе притискне зусилля та завдяки
розгалуженим робочим поверхням має найбільшу проникаючу
здатність і максимально підґрунтове ущільнення.
Ідеально підходить для подрібнення великих комків,
усадки гранту та формування оптимального за структурою і
щільністю масиву грунту після різних видів основного чи
глибокого обробітку.
Ефективно може використовуватися і в інших ситуаціях коли
потрібно подрібнити грудки та інтенсивно ущільнити грунт.

Підготовлено з матеріалами випробувань ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Протокол фокус тесту № 01-44-2020 від 17.11.2020 р.
Умови випробувань:
Зона лісостепу України. Грунт – чорнозем типовий мало гумусний середньосуглинковий
Вологість -15-18%. Твердість – 0,7-1,2 мПа
смт Дослідницьке, Васильківський район, Київська обл. 08654, Україна
Тел. (045) 290-43-49 Е-mail: pogoriliy@ukr.net

