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Przedsiębiorstwo Córka «Zakłady odlewnicze» Spółka z dodatkową odpowiedzialnością 
"PIERWOMAJSKDIZELMASZ" - lider ukraińskiego przemysłu budowy maszyn rolniczych w zakresie 
produkcji walców polnych.

Przedsiębiorstwo Córka "Zakłady odlewnicze" założono w 1999 r. przez na bazie na bazie działu 
odlewni żeliwa Spółki z dodatkową odpowiedzialnością "PIERWOMAJSKDIZELMASZ". Podstawowe 
rodzaje działalności - odlewów z żeliwa różnych marek i produkcja maszyn rolniczych.
Przedsiębiorstwo Córka "Zakłady odlewnicze" opanowało i seryjnie produkuje ponad 40 modeli wałów 
polnych, że czyni go liderem w danym segmencie krajowego przemysłu budowy maszyn rolniczych.

Przedsiębiorstwo niejednokrotnie nagradzano złotymi medalami i dyplomami międzynarodowych 
targów rolniczych w różnych nominacjach:

u Wały polne w asortymencie modeli KZK-9.2H, KKSh-9.2H, KN-9.2H na «AGRO 2013» w 
nominacji "Najlepsze maszyny rolnicze";

u Wał polny 5KKSh-10H na «AGRO 2014» w nominacji "Najlepsze maszyny rolnicze";
u Wał 5KKSh-10H na «AGRO TEST-DRAIW 2014 po udanym pokazie demonstracyjnym w 

terenie;
u Wał polny «Golta-6» na «AGRO 2015» w nominacji "Innowacyjne technologie i maszyny w 

rolnictwie";
Wał polny «Golta-6» na «AGRO 2016» w nominacji "Najlepsze maszyny rolnicze";

u Wał polny «KR-6P (KR-6P-01)» na «AGRO 2017» w nominacji w nominacji "Innowacyjna 
technologia uprawy roli";

u za udział w «AGROEXPO» w latach 2014, 2015, 2016, 2017.
Na europejskim rynku nasze wały polne są już dawno znane pod marką handlową «Gołta». Wały 

polne produkcji Przedsiębiorstwo Córka "Zakłady odlewnicze" wyróżniają się wysoką jakością, są 
przystępne cenowo i łatwym przystosowaniem do różnorakich potrzeb współczesnych producentów 
sprzętu rolniczego.

Maszyny rolnicze, wyprodukowane w ciągu tych lat, z powodzeniem sprawdzają się w działaniu 
zarówno na Ukrainie, jak i na Litwie, Łotwie, w Estonii, Mołdawii, Kazachstanie, Rumunii, Rosyjskiej 
Federacji.

Pozyskiwanie wysokiej jakości materiałów, surowców i komponentów odbywa się bezpośrednio od 
ukraińskich i zagranicznych producentów lub ich oficjalnych przedstawicieli, co umożliwia ustalenie 
przystępnych cen dla konsumentów i zapewnia niezawodność produkowanych urządzeń.

O osiągnięciach załogi naszego przedsiębiorstwa świadczą też i nasze nagrody:
- ZŁOTO W RANKINGU «EKSPORTER ROKU 2016»;
- «LIDER W GAŁĘZI 2007»;
- «LIDER W GAŁĘZI 2010»;
- «LIDER W GAŁĘZI 2012»;
- «LIDER W GAŁĘZI 2014»
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Glebę uszczelniają wałami przed i po wysiewie. Przed siewem należy wyrównać 
powierzchnię pola rozbijając duże frakcje, uszczelniając niektórą nie osiadłą, późno uprawioną 
glebę. Uszczelniając górną warstwę po siewie, polepszamy kontakt nasion z glebą i zwiększamy 
dopływ wilgoci z dolnych horyzontów, w rezultacie czego nasiona szybciej kiełkują. W obszarach 
suchych przez walcowanie straty wilgoci są redukowane poprzez zmniejszenie parowania, którego 
intensywność jest większa aniżeli w przypadku luźnej gleby, a mniejsza po uszczelnieniu.
Na polu walcowanym zwiększa się równomierność pracy agregatów, dzięki czemu prędkość 
robocza może być większa.

Konstrukcja walów naszej produkcji pozwala lekko kopiować relief, co zabezpiecza optymalny 
kontakt z glebą po całej szerokości zagarnięcia, nawet przy złożonych reliefach.

Wał zębowo-kolczasty. Organy robocze ze średnicami 
360/370 mm, 460/470 mm, 520/530 mm z żeliwa, kompletuje się 
pierścieniami stożkowatymi mniejszej średnicy i zębatymi - o 
większej średnicy.

Stosowany jest przed wysiewem i dla wyrównywania 
powierzchni, rozbicia brył i przywróceniem struktury gleby. 
Stosowany jest również po wysiewie, co przyczynia się do 
produkcji bardziej sprzyjającego kiełkowania i przyspiesza wegetację.
Przydatny dla wszystkich typów gleb.

Przewagi w wykorzystaniu:
wyrównywanie powierzchni pole i rozbijanie brył;
ulepszenie kontaktu nasion z glebą;
utrzymanie wilgoci;
zmniejszanie erozji gleby, jak również polepszenie struktury gleby.

Wał kolczasto-pierścieniowy. Tarcze o średnicy 460 
mm (żeliwo), 520 mm (żeliwo lub stal).

Po przejściu walcem, gleba charakteryzuje się sypką 
strukturą i zapobiega tworzeniu się skorupy powierzchniowej. 
Tarcze skutecznie niszczą bryły, nie zatrzymując lepkiej 
gleby. Po przejściu gleba staje się dobrze skruszona. Wał 
dzięki wąskim odstępom między tarczami i ich szczególnemu 

profilowi szczególnie przydatny jest dla ciężkich i średnio ciężkich 
gleb.

Wał zębato-pierścieniowy Crosskill. Organy robocze 
Crosskill o średnicach 470 mm i 530 mm wykonane są z żeliwa. Wał 
o natarczywym profilu, czyni pulchną, odporną na zaskorupienie 
powierzchnię gleby. Sprawdzone w ciężkich glebach suchych. Wał 
rozbija duże frakcje, jednocześnie tworząc uszczelkę taśmową, 
zachowując optymalną cyrkulację powietrza w górnych warstwach 
gleby. Stateczny na kamienistych glebach.
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Wał zębato-pierścieniowy. Zastosowanie 
kombinacji dwóch elementów roboczych - tarczy 
pierścieniowej o średnicy 520 mm (żeliwo) i pierścienia 
zębatego o średnicy 550 mm (żeliwo), pozwoliło uczynić 
wał uniwersalnym i wysokoefektywnym agregatem w 
związku z większą mikronizacją grudek ziemi. Między 
tarczami pierścieniowymi ustawiono pierścień zębaty dla 
samooczyszczenia organów roboczych dzięki 

wibracyjnym obrotom pierścienia zębatego.
Po przejściu gleba charakteryzuje się sypką 

strukturą i zapobiega formowaniu powierzchniowej skorupy.
Wał jest przydatny dla ciężkich i średnio ciężkich 

gleb.

Wał gładki napełniany wodą przeznaczony do 
uszczelniania powierzchniowej warstwy gleby przed lub po 
wysiewie i przygniatania użyźniających resztek roślin przed orką 
lub po siewie. Walce zapełniają wodą. Zmieniając ilość wody, 
regulują właściwy nacisk walca na glebę.

Wał drobiący, rąbiąco (tnący) napełniany wodą. 
Przeznaczony jest dla rozdrobnienia resztek roślinnych po 
słoneczniku, kukurydzy, poziomowania i częściowego 
ściółkowania powierzchni pola.

Rozdrobnienie resztek roślin i częściowe 
ściółkowanie gleby zatrzymuje wyparowywanie wilgoci, reguluje 
temperaturę warstwy powierzchniowej, powstrzymuje wzrost 
chwastów, chroni od wywietrzania i przed wpływem czynników 

atmosferycznych, wzbogaca glebę w elementy organiczne.

Wał kompaktowy. Tarcza o średnicy 700 mm z 
żeliwa.

Przy dokonywaniu orki pługi wykonują spulchnianie 
gleby i jej intensywne kruszenie, wskutek czego w urobionej 
warstwie wielokrotnie powiększa się objętości porów. 
Podczas orki następuje naturalne pękanie górnej warstwy 
gleby i ulegają zniszczeniu wewnętrzne kapilary, wskutek 
czego urobiona warstwa nasyca się powietrzem i szybciej 
się nagrzewa. Z zasady, w intensywnych płodozmianach nie ma 
dostatecznej ilości czasu dla osiadania gleby i naturalnego 
zagęszczania gleby. Z tego powodu konieczne jest zapobieganie 
wysychaniu zaoranej warstwy.
Zaleca się, aby przy orce stosować pługi wraz z glebo ugniataczami.

Wspólne zastosowanie pługa z rolkami przygniatającymi 
gwarantuje to, że wałowanie obrobionej warstwy następuje właśnie 
wtenczas, kiedy gleba znajduje się jeszcze w stanie wilgotnym i może być zagęszczana na całą 
głębokość orki. Przy tym zabezpiecza się należyte kruszenie warstwy z formowaniem drobnoziarnistej 
struktury, co pozwala odbudować kapilary i zapewnia podejście wilgoci do nasiennego łoża, jak 
również wyklucza wysuszanie zaoranej gleby.

Szczególnie jest efektywny przy przygotowaniu gleby pod rzepak, kiedy bardzo z powagą 
przechować wilgoć przy nieobecności osadów.
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Wał zębato-kolczaste

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK-6P KZK-6P-01 KZK-6P-02

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu 
pracy, ha

do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 460 360 520

Średnica pierścień zębaty, mm 470 370 530

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, 
szerokość wysokość)

3580х6100х1010 3580х6100х1010 3580х6100х1010

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, 
szerokość wysokość)

4700х2280х1500 4700х2280х1500 4700х2280х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 2800 2300 3000

KZK-6P

Przy produkcji wału wdrożono mające na celu zwiększenie niezawodności i długowieczności: 
џ regulacja luzów osiowych części roboczych bez demontażu węzła łożyskowego;
џ umocnienie ramy w węzłach o dużym obciążeniu;
џ zwiększeni usztywnienia konstrukcji wału dzięki rozstępom;
џ używanie szybkozłączek;
џ zastosowanie udoskonalonej konstrukcji zespołu łożyska zawiasów ramy.
Perspektywicznie zastosowanie walca w połączeniu z broną tarczową, siewnikiem lub kultywatorem.
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Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK-9.2P KZK-9.2P-01

Konstruktywna szerokość robocza, m 9.2

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 11 

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 460 360

Średnica pierścień zębaty, mm 470 370

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp od 100

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość 
wysokość)

3580х9380х1025 3580х9380х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość 
wysokość)

6500х2280х1600 6500х2280х1600

Masa w podstawowej kompletacja, kg 4350 3500

KZK-9.2PWał zębato-kolczaste



8 8

* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał jest skompletowany ze centralną sekcją (w postaci transportowej - tył wału), składającą się z 
trzech wałów o mniejszych rozmiarach.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK-10P KZK-10P-01 KZK-10P-02

Konstruktywna szerokość robocza, m 10.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego 
czasu pracy, ha

od 12

Prędkość robocza, km/ godz. od 12

Prędkość transportowa km/ godz. od 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 460 360 520

Średnica pierścień zębaty, mm 470 370 530

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp do 120

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, 
szerokość wysokość)

7000х10300х1000 7000х10300х1000 7000х10300х1000

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, 
szerokość wysokość)

6900х2290х1400 6900х2290х1400 6900х2290х1400

Masa w podstawowej kompletacja, kg 5350 4300 5900

KZK-10P Wał zębato-kolczaste
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Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK-12.5P KZK-12.5P-02

Konstruktywna szerokość robocza, m 12.5

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 15

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 460 520

Średnica pierścień zębaty, mm 470 530

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp 220-300

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość 
wysokość)

8300х12900х1100 8300х12900х1100

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość 
wysokość)

8100х2300х1500 8100х23000х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 6700 7400

KZK-12.5P

Charakterystyczna właściwość wału - instalowanie centralnej sekcji, składającej się z trzech 
wałów o mniejszych rozmiarach.

Wał zębato-kolczaste
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Charakterystyczna osobliwość walca - zastosowanie wyrównującej deski (CrossBoard) dla kruszenia 
grud, wypełniania bruzd i wyrównywania powierzchni.

Wyrównująca deska (CrossBoard składa się ze stojaków w kształcie litery S wykonanych ze 
specjalnej wysokoelastycznej stali sprężynowej o rozmiarze 80х10 i wymiennych części zużywalnych ze 
stali odpornej na ścieranie zawierającej bor.
Sterowanie deską wyrównującą (przestawienie jej w roboczą i transportową pozycję, ustawianie 
głębokości uprawy drogą zmiany kąta oddziaływania na powierzchniową warstwę pola) operator 
ciągnika dokonuje za pomocą napędu hydraulicznego z kabiny ciągnika.

W konstrukcji wału zainstalowano oryginalny mechanizm kontroli, który zabezpiecza idealne 
kopiowanie reliefu powierzchni pola.

Wykorzystując skrzynie, rozmieszczone na ramie wału, można załadować dużą ilość kamieni, tzn. 
zwolnić od nich pole w procesie przygotowania do siewu, by potem nie niepokoić się o możliwe 
uszkodzenie techniki o kamienie. 

Sczepienie wału z ciągnikiem zapewnia obracający się wokół swojej osi «kolczyk» z odkuwek.

KZK GOLTA-6
KZK GOLTA-4.5

KZK Golta-6

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK GOLTA-6 KZK GOLTA-4.5

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0 4.5

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2 do 5.4

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 520

Średnica pierścień zębaty, mm 530

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3400х6200х850 3700х4700х850

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość 
wysokość)

5720х2300х2200 4780х2360х2100

Masa w podstawowej kompletacja, kg 3820 3100

Wał zębato-kolczaste
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

KZK Golta-4.5

KZK Golta-6

Wał zębato-kolczaste
KZK GOLTA-6

KZK GOLTA-4.5
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK OLVIA-6 KZK OLVIA-6А

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wyrównująca deska (CrossBoard) - +

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 520

Średnica pierścień zębaty, mm 530

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp od 120

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 4100х6300х1300

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 3900х2400х2630 3890х2400х1435

Masa w podstawowej kompletacja, kg 3450 4000

Wał zębato-kolczasteKZK OLVIA-6
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK ORLIK-6
KZK 

ORLIK-6-02
KZK 

ORLIK-6А
KZK

ORLIK-6А-02

Konstruktywna szerokość robocza, m 6

Wyrównująca deska (CrossBoard) - - + +

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu 
pracy, ha

7,2

Prędkość robocza, km/ godz. 10

Prędkość transportowa km/ godz. 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 460 (żeliwo) 520 (żeliwo) 460 (żeliwo) 520 (żeliwo)

Średnica pierścień zębaty, mm 470 (żeliwo) 53 (żeliwo) 470 (żeliwo) 530 (żeliwo)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp od 120

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość 
wysokość)

3580х6100х1010 3580х6100х1500

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, 
szerokość wysokość)

4700х2280х1500 4700х2280х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 3100 3500 3800 4200

Wał zębato-kolczaste KZK ORLIK-6
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZK-12.5PT

Konstruktywna szerokość robocza, m 12,5

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 15

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza stożkowata, mm 520

Średnica pierścień zębaty, mm 530

Sposób sprzęgania przyczepowy

Required tractor power, hp od 220

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 11800х12740х1100

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 11600х2300х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 8000

Charakterystyczną właściwością danego wału jest zainstalowanie przedniej pary kół dla wygody 
transportowania i centralnej sekcji, składającej się z trzech wałów o mniejszych rozmiarach.

Ustawienie przedniej pary kół z dwoma siłownikami hydraulicznymi praktycznie usuwa obciążenie 
na zaczep ciągnika, co umożliwia montaż rolki w sprzęgu z innymi agregatami rolniczymi.

KZK-12.5PT Wał zębato-kolczaste
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KKSh-6H KKSh-6H-01 KKSh-6H-02

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu 
pracy, ha

do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa, mm 520 (stal) 460 (żeliwo) 520 (żeliwo)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, 
szerokość wysokość)

3580х6110х1010 3580х6110х1010 3580х6110х1010

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, 
szerokość wysokość)

4700х2280х1500 4700х2280х1500 4700х2280х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 1950 2060 2250

Wał kolczasto-pierścieniowe KKSh-6H
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KKSh ORLIK-6 KKSh ORLIK-6-02

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa, mm 520 (stal) 520 (żeliwo)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość 
wysokość)

3580х6240х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość 
wysokość)

4930х2290х1670

Masa w podstawowej kompletacja, kg 2300 2600

Wał kolczasto-pierścienioweKKSh-ORLIK-6
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KKSh-9.2H KKSh-9.2H-01 KKSh-9.2H-02

Konstruktywna szerokość robocza, m 9.2

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu 
pracy, ha

do 11

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa, mm 520 (stal) 460 (żeliwo) 520 (żeliwo)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, 
szerokość wysokość)

3580х9380х1025 3580х9380х1025 3580х9380х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, 
szerokość wysokość)

6500х2280х1670 6500х2280х1670 6500х2280х1670

Masa w podstawowej kompletacja, kg 2900 3150 3660

Wał kolczasto-pierścieniowe KKSh-9.2H
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał kolczasto-pierścieniowe

Podstawowe charakterystyki techniczne* 5KKSh-10H

Konstruktywna szerokość robocza, m do 9.7

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 11.5

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Głębokość zagęszczania gleby, cm 4-7

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3500х10000х1200

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 4400х3350х1800

Masa w podstawowej kompletacja, kg 3350

Uniwersalny pięcio-sekcyjny, półprzyczepny walec, również z powodzeniem można zastosować w sprzężeniu 
z bronami talerzowymi, kultywatorami. Możliwe jest wytwarzanie rolek o szerokości roboczej 11; 12,5; 13.5.

Zastosowanie dwóch wałów w sekcji z tarczami pierścieniowymi Ø 520 mm, rozmieszczonych w układzie 
szachowym, pozwoliło uczynić walec uniwersalnym i wysoce wydajnym urządzeniem dzięki:

џ obrotowemu, zawieszonemu na zawiasach połączeniu sekcji i mechanizmowi śledzenia 
zabezpieczającemu doskonałe kopiowanie reliefu gleby;

џ samooczyszczenia organów roboczych ze względu na ich rozmieszczenie w układzie szachowym.

5KKSh-10H
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał kolczasto-pierścieniowe
KKSh-10H / 2KKSh-10H

KKSh-12.5 / 2KKSh-12.5

Podstawowe charakterystyki techniczne* KKSh-10H 2KKSh-10H KKSh-12.5H 2KKSh-12.5H

Konstruktywna szerokość robocza, m 10 12.5

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu 
pracy, ha

do 15 do 16

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa, mm 520 (stal)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Agregarea prin tractoare de o clasă de 14-20 kN

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, 
szerokość wysokość)

8300х10000х1000 8300х12500х1000

Masa w podstawowej kompletacja, kg 5100 6000
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał zębato-pierścieniowe

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZSh-6H

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa, mm 520 (stal)

Średnica pierścień zębaty, mm 550 (żeliwo)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х6240х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 4930х2290х1670

Masa w podstawowej kompletacja, kg 2300

KZSh-6H

Zastosowanie połączenia dwóch elementów roboczych - tarczy pierścieniowo-wrzecionowej o średnicy 520 
mm wykonanej ze stali i pierścienia zębatego KZK o średnicy 550 mm wykonanego z żeliwa umożliwiło 
stworzenie wału jako uniwersalnego i wysoce wydajnego urządzenia ze względu na:

џ drobniejszą gradację grudek ziemi;
џ samoczyszczenie części roboczych dzięki osiowemu i promieniowemu ruchowi koła koronowego.
Bardziej perspektywiczne będzie zastosowanie wału w połączeniu z broną talerzową, siewnikiem lub 

kultywatorem.
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZSh-6H-01

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa “Crosskill” disc КО-001, mm 470 (żeliwo)

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa “Crosskill” disc КО-002, mm 530 (żeliwo)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 100

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х6240х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 4930х2290х1670

Masa w podstawowej kompletacja, kg 2600

Wał zębato-pierścieniowe KZSh-6H-01

Kolczasto-zębaty wał КЗШ-6Г-01 charakteryzuje się zastosowaniem połączenia dwóch pierścieni 
sprężynujących "Crosskill" Ø470 mm i Ø530 mm o profilu agresywnym. Tarcza Ø 530 mm obraca się 
swobodnie na piaście, co zapewnia samooczyszczanie się rolki i dokładniejsze drobienie grud.

Po przejściu wału gleba charakteryzuje się dobrze zagęszczoną dolną warstwą i górną rozpuszoną 
warstwą.
Ponadto, wał jest używany wczesną wiosną do niszczenia twardych powierzchni i warstw lodu.

Charakteryzuje się też unikatową zdolnością samooczyszczania nawet na stosunkowo wilgotnej glebie.
Duża różnica w średnicy pierścieni nie tylko stwarza efekt samooczyszczania pierścieni, ale także ma 

zalety przesunięcia offsetowego wnęk, pozwalające na większą obróbkę gleby w normalnych warunkach.
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KZSh-9.2H KZSh-9.2H-01

Konstruktywna szerokość robocza, m 9.2

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 13

Prędkość robocza, km/ godz. do 15

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica tarcza kolczasto-pierścieniowa, mm 520 (stal) 520 (żeliwo)

Średnica pierścień zębaty, mm 550 (żeliwo) 550 (żeliwo)

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х9200х970 3580х9200х970

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 6480х2280х1500 6480х2280х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 3400 3900

Wał zębato-pierścienioweKZSh-9.2H

Zastosowanie połączenia dwóch elementów roboczych - tarczy pierścieniowo-wrzecionowej o średnicy 520 
mm wykonanej ze stali i pierścienia zębatego КZК o średnicy 550 mm wykonanego z żeliwa umożliwiło 
stworzenie wału jako uniwersalnego i wysoce wydajnego urządzenia ze względu na:

џ drobniejszą gradację grudek ziemi;
џ samooczyszczanie części roboczych dzięki osiowemu i promieniowemu ruchowi koła koronowego.
Bardziej perspektywiczne będzie zastosowanie wału w połączeniu z broną talerzową, siewnikiem lub 

kultywatorem.
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał drobiąco-rąbiący napełniany wodą
KR-3.2M

KR-3.2M-01

Podstawowe charakterystyki techniczne*
KR-3.2M

(cuțite în rânduri)
KR-3.2M-01

(cuțite în carouri)

Konstruktywna szerokość robocza, m 3.2

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 4.5

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica wału z nożami, mm 219 / 470

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 1550х3200х1200

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość 
wysokość)

1950х3200х1200

Masa w podstawowej kompletacja, kg 900
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał drobiąco-rąbiący napełniany wodą

Podstawowe charakterystyki techniczne* KR-6P; KR-6P-01

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica wału z nożami, mm 219 / 470

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х6240х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 4930х2290х1690

Masa w podstawowej kompletacja, kg 1690

KR-6P
KR-6P-01

KR-6P-01

KR-6P
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

KRT-6P
KRT-6P-01

Wał drobiąco-rąbiący napełniany wodą

Podstawowe charakterystyki techniczne* KRT-6P; KRT-6P-01

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica wału z nożami, mm 426 / 680

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х6240х1145

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 4930х2290х1810

Masa w podstawowej kompletacja, kg 2300
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KRT-6M

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica wału z nożami, mm 550 / 780

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 2270х6200х1500

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 4930х2290х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 4300

KRT-6M Wał drobiąco-rąbiący napełniany wodą
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał drobiący, rąbiąco (tnący) napełniany wodą KR-9.2P
КR-9.2P-01

Podstawowe charakterystyki techniczne*
КR-9.2P

(cuțite în rânduri)
KR-9.2P-01

(cuțite în carouricuțite)

Konstruktywna szerokość robocza, m 9.2

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 13.8

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica wału z nożami, mm 219 / 470

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х9380х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość 6500х2280х1600

Masa w podstawowej kompletacja, kg 2550
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Podstawowe charakterystyki techniczne*
КR-10P KR-12.5H KR-10P-01 KR-12.5P-01

cuțite în carouricuțitecuțite în rânduri

Konstruktywna szerokość robocza, m 10 12.5 10 12.5

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 20 do 30 do 20 do 30

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica wału z nożami, mm 219 / 470

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 120

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość 
wysokość)

7000
10300
1000

8300
12900
1100

7000
10300
1000

8300
12900
1100

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość 
wysokość)

6900
2290
1400

8100
2300
1500

6900
2290
1400

8100
2300
1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 3425 4250 3425 4250

Wał drobiąco-rąbiący
napełniany wodą

KR-10P / KR-10P-01
KR-12.5P-01 / KR-12.5-01
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Basis technical specifications* K1U

Rated working width, m 2.6

Ilość tarcz, szt. 14

Ilość rzędów One

Średnica koła ugniatającego, mm 700

Krok śladu, mm 200

Sposób sprzęgania навесной

Niezbędna moc ciągnika K.M. от 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 1100х2600х1135

Masa (szacunkowa), kg 930

К1U na przednim zawiasie uszczelnia glebę, dzięki czemu koła ciągnika nie zapadają się i między 
kołami nie utworzą się grzebienie. W ten sposób zapewnia najlepsze warunki do uzyskania dokładnie 
i równomiernie przygotowanego podłoża siewnego. Zastosowanie na jednym ciągniku wału К1У 
(przedni podnośnik) i siewnika (tylny podnośnik) daje duży efekt, zmniejsza zużycie energii przy 
siewach kultur w dwa razy. K1U może być używany do orki i siewu.

Wał kompaktowy jednorzędowy K1U
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Po przejściu wału zagęszczającego zostają przywrócone kanały kapilarne w warstwie korzeniowej, w 
wyniku czego zapobiega się wysuszaniu gleby i aktywuje się działanie mikroorganizmów glebowych. Rozpadają 
się także duże kępy ziemi.

Specyfika konstrukcji wału uszczelniającego umożliwia regulację szerokości roboczej sprzętu poprzez 
proste przykręcanie lub odkręcanie tarcz między sobą, co umożliwia ich użycie wraz z pługiem o dowolnej 
szerokości. Duża grubość tarcz w głównej strefie zużycia zapewnia długą żywotność zagęszczarki.

Forma tarcz i ich profil zabezpiecza unikatowy sposób połączenia między sobą, gwarantując najwyższą 
wytrzymałość i niezawodność przyrządu, nieznaczne zużycie nawet przy pracy na kamienistych glebach.

Ponieważ w konstrukcji wału uszczelniającego nie ma centralnej osi, to wyklucza to zapychanie glebą 
przestrzeni między pierścieniami. Ponadto, dodatkowe instalowanie sztywnych odpornych na zużycie

Wał kompaktowy dwurzędowy K2U
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał kompaktowy dwurzędowy K2U

Podstawowe charakterystyki techniczne* K2U

Szerokość robocza, m 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6

Ilość tarcz, szt. 16 20 24 28 32 36

Masa (szacunkowa), kg 1530 1730 1930 2130 2330 2530

Ilość rzędów dwurzędowy

Średnica koła ugniatającego, mm 700

Krok śladu, mm 100

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej:

długość, mm 5890

szerokość, mm 1600 2000 2400 2800 3200 3600

wysokość, mm 1135

oczyszczaczy, wykonanych w postaci taśmy z gumowanej tkaniny, zapewnia pracę wału bez zapychania. Skok 
tarcz w jednym rzędzie wynosi 200 mm, a krok śladu wału wynosi 100 mm.

Wał dostarczany jest do eksploatacji w połączeniu z pługiem obrotowym lub przednim podnośnikiem 
ciągnika o średnicy tarczy 700 mm i profilem 45 stopni.

Przyczepny ster wału ma nastawienie co do długości i wysokości. Wysokość punktu przyłączenia steru 
do uchwytu wału reguluje się i może być ustawiona dla różnych głębokości orki.

* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał gładkie napełniane wodą

Wał gładki napełniany wodą przeznaczony dla uszczelniania powierzchni warstwy gleby do lub 
po wysiewie, przygniatania użyźniających resztek roślin przed orką. Wał jest trzysekcyjny. Każda z 
sekcji jest zaopatrzona w obracający się gładki, pusty wewnątrz cylinder. Cylindry są wypełnione 
wodą. Zmieniając ilość wody, reguluje się nacisk wału na glebę.

Podstawowe charakterystyki techniczne* KN-6H

Konstruktywna szerokość robocza, m 6.0

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 7.2

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica cylindra, mm 470

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х6240х1025

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 4930х2290х1670

Masa w podstawowej kompletacja, kg 1460

KN-6H
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Wał gładkie napełniane wodą

Podstawowe charakterystyki techniczne* KN-9.2H

Konstruktywna szerokość robocza, m 9.2

Wydajność za 1 godz. podstawowego czasu pracy, ha do 11

Prędkość robocza, km/ godz. do 12

Prędkość transportowa km/ godz. do 20

Średnica cylindra, mm 470

Sposób sprzęgania przyczepowy

Niezbędna moc ciągnika K.M. od 80

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość wysokość) 3580х9380х980

Gabaryty w pozycji transportowej (długość, szerokość wysokość) 6500х2280х1500

Masa w podstawowej kompletacja, kg 1890

Wał gładki napełniany wodą przeznaczony dla uszczelniania powierzchni warstwy gleby do lub 
po wysiewie, przygniatania użyźniających resztek roślin przed orką. Wał jest pięciosekcyjny. Każda z 
sekcji jest zaopatrzona w obracający się gładki, pusty wewnątrz cylinder. Cylindry są wypełnione 
wodą. Zmieniając ilość wody, reguluje się nacisk wału na glebę.

KN-9.2H
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Dawca wodyVR-4P / VR-6P

Przeznaczony jest do transportu i dystrybucji (z możliwością samodzielnego zaopatrzenia) wody 
technicznej w obrębie fermy, magazynowania wody oraz pojenia zwierząt w fermach. Może służyć do 
mycia sprzętu rolniczego oraz transportu wody do gaszenia pożarów.

Podstawowe charakterystyki techniczne* VR-4 VR-6

Sposób sprzęgania прицепний

Pojemność, m3 4 6

Prędkość transportowa km/ godz, km/h 5

Pompa, marka
 SCL-00A (wir odśrodkowy)

 zasilanie pompy, l/s 6

 ciśnienie, m 30

 moc, kW, nie więcej 5

Gabaryty w pozycji roboczej (długość, szerokość 
wysokość), m

4.0х1.8х2.3 6.0х1.8х2.3

Waga (bez wody), kg 1200 1600
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Części zamienne

Tarcza stożkowata
Ø460 mm, Ø520 mm

(żeliwo)

Tarcza stożkowata
Ø350 mm
(żeliwo)

Tarcza stożkowata
Ø350 mm (żeliwo)

Pierścień zębaty
Ø470 mm, Ø530 mm, 

Ø550 mm (żeliwo)

Pierścień zębaty
Ø360 mm (żeliwo)

Tarcza kolczasto-
pierścieniowa

Ø520 mm (stal)

Tarcza kolczasto-
pierścieniowa

Ø460 мм, Ø520 mm 
(żeliwo)

Korpus łożyska 3KKSz 
zmontowany

Korpus łożyska KKSz w 
zbiorze

Nóż KP wału - drobiącego 
(stal 45G)

Tarcza kolczasto-
pierścieniowa “Crosskill” 

Ø470 mm (żeliwo)

Tarcza kolczasto-
pierścieniowa “Crosskill” 

Ø530 mm(żeliwo)

Tarcza kolczasto-
pierścieniowa

Ø400 mm (żeliwo)

Tarcza kolczasto-
pierścieniowa

Ø410 mm (żeliwo)

Korpus łożyska KZK 
w zbiorze

1 - Korpus łożyska КZК-6.02.004
2 - Tuleja КZК-6.20.009
3 - Kołnierz 2.2-65х90 GOST 8752-89
4 - Łożysko 3609 GOST 5721-75 
5 - Podkładka KZK-6.02.006
6 - Podkładka KZK-6.02.007
7 - Nakrętka М36-6Н.019 GOST 5915-70
8 - Oliwiarka 1.2.Ц6(М10х1) GOST 19853-74 
9 - Pokrywa korpusu łożyska KZK-6.02.005
10 - Śruba М8-6gх20.58.019 GOST 7798-70 

Piasta UD
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* Wszystkie dane, wymiary i charakterystyki masy są w procesie doskonalenia z uwagi na ciągły postęp techniczny, w związku z czym mogą ulegać zmianom. Dane dotyczące masy odnoszą się do wersji podstawowej. Firma 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Przedsiębiorstwo Córka «Zakłady odlewnicze»
55213, Ukraina, Mikolajew obwód, 
m.Pierwomajsk, wul.Gagarina, 17

Tel./fax:          +38 05161 5 57 28
mobilny tel.   +38 050 495 58 80
                         +38 067 51 03 720
www.lit-zavod.in.ua
e-mail: litzavodua@gmail.com


