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Întreprinderea fiică „Liteinîi zavod” a Societății cu răspundere limitată SRL „Pervomaiskdizelmaş” – 
lider în producția tăvălugilor agricoli din Ucraina.

„Liteinîi zavod” a fost fondată în 1999 în locația fostei turnătoriei de fier a SRL „Pervomaiskdizelmaş”. 
Activitățile principale sunt producția componentelor din fontă pentru diferite mărci și producția de 
echipamente agricole. 

Uzina „Liteinîi zavod” a proiectat și produce în serie mai mult de 40 de modele de tăvălugi, ceea ce o 
face lider în acest segment de mașini agricole.

Întreprinderea a câștigat în mod repetat medalii de aur și diplome la expoziții agricole internaționale în 
diferite categorii:

џ Tăvălugii din gama de modele KZK-9,2H, KKSH-9,2H, KN-9,2H la „AGRO 2013” în nominalizarea 
„Cele mai bune mașini agricole”;

џ Tăvălugul 5KKSH-10H la „AGRO 2014” la nominalizarea „Cele mai bune mașini agricole”; 
џ Tăvălugul 5KKSH-10H la „AGRO 2014 TEST-DRIVE 2014” pentru demonstrații cu succes pe 

câmp;
џ Tăvălugul „Golta-6” la „AGRO 2015” la nominalizarea „Tehnologii și echipamente inovatoare în 

agricultură”;
џ Tăvălugul „Golta-6” la „AGRO 2015” la nominalizarea „Cele mai bune mașini agricole”;
џ Tăvălugul „KR-6P (KR-6P-01)” la „AGRO 2015” la nominalizarea „Tehnologii și echipamente 

inovatoare în agricultură”;
џ pentru participarea la „AGROEXPO” în anii 2014, 2015, 2016, 2017.
Pe piața europeană, tăvălugii noștrii sunt deja cunoscuți sub denumirea comercială „Golta”. Tăvălugii 

produși de „Liteinîi zavod” sunt de înaltă calitate, au prețuri accesibile și sunt adaptabili la diversele nevoi 
ale producătorilor agricoli.

Echipamentele produs de-a lungul anilor au funcționat cu succes atât în Ucraina, cât și în Lituania, 
Letonia, Estonia, Moldova, Kazahstan, România și Federația Rusă.

Achiziția de materiale, materii prime și componente de înaltă calitate se realizează direct de la 
producători ucraineni și străini sau reprezentanții lor oficiali, ceea ce permite menținerea unor prețuri 
accesibile pentru consumatori și asigurarea producției unor echipamente fiabilitate.

Despre realizările echipei noastre vorbesc, de asemenea, decorațiile noastre:
џ  AURUL LA CATEGORIA „EXPORTATORUL ANULUI 2016”;
џ  „LIDER ÎN DOMENIU 2007”;
џ  „LIDER ÎN DOMENIU 2010”;
џ  „LIDER ÎN DOMENIU 2012”;
џ  „LIDER ÎN DOMENIU 2014”.
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TĂVĂLUGI. Solul este compactat cu tăvălugi înainte și după însămânțare. Înainte de 
însămânțare, are loc nivelarea solului, distrugerea bolovanilor, compactarea solului prelucrat târziu. 
Compactarea stratului superior după însămânțare duce la îmbunătățirea contactului semințelor cu 
solul și creșterea debitului de umiditate din straturilee inferioare ale solului, conducând la germinarea 
mai rapidă a semințelor. În zonele uscate, compactarea reduce pierderea de umiditate prin reducerea 
evaporării, a cărei intensitate este mai mare cu solul aerat și mai puțin cu cel compactat.

Pe solul compactat, crește uniformitatea mersului utilajelor, astfel încât viteza de lucru poate fi 
mai mare.

Construcția tăvălugilor produși de noi permite copierea cu ușurință a suprafeței, ceea ce asigură 
un contact optim cu solul pe întreaga lățime de lucru, chiar și cu reliefuri dificile.

TĂVĂLUGII CU INELE ZIMȚATE. Inele cu diametre de 
360/370 mm, 460/470 mm şi 520/530 mm din fontă, sunt completate 
cu inele în forma cu diametru mai mic și cu cele dințate cu diametru 
mai mare.

Se utilizează înainte de însămânțare și pentru nivelarea 
suprafeței, spargerea bolovanilor și restabilirea structurii solului. De 
asemenea, se utilizează după însămânțare, ceea ce contribuie la o 
răsărire mai uniformă și accelerează vegetaţia.

Este potrivit pentru toate tipurile de sol.
Avantajele utilizării:
џ nivelarea suprafeței solului și rspargerea bolovanilor;
џ îmbunătățirea contactului semințelor cu solul;
џ retenție de umiditate;
џ reducerea eroziunii solului și îmbunătățirea structurii solului.

TĂVĂLUGI CU INELE CU COLȚI . Diametrul discului 
de 460 mm (fontă), 520 mm (fontă sau oțel).

După trecerea cu tăvălugul, solul se caracterizează 
printr-o structură fărâmițată și previne formarea unei cruste de 
suprafață. Discurile distrug efectiv bulgări fără a se înfunda din 
cauza lipirii solului. După trecere a tăvălugului, solul devine bine 

fragmentat. Tăvălugul, datorită distanței mici dintre discuri și profilul lor 
special, este potrivit în mod special pentru solurile grele și moderate.

TĂVĂLUG CU ZIMȚI ŞI COLȚI 
CROSSKILL. Inelele de lucru Crosskill cu diametre de 470 mm și 530 
mm sunt din fontă. Tăvălugul cu profil agresiv care lasă o suprafață a 
solului rezistentă la formarea crustei. A avut rezultate foarte bue pe 
soluri grele și uscate. Tăvălugul zdrobește fracțiunile grosiere şi 
simultan asigură etanșarea în benzi și menține circulația optimă a 
aerului în straturile superioare ale solului. Rezistent la solurile 
pietroase.
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TĂVĂLUG CU ZIMȚI ŞI COLȚI. Folosirea unei 
combinații a două corpuri de lucru – un disc cu colți cu 
diametrul de 520 mm (fontă) și un disc dinţat cu 
diametrul de 550 mm (fontă) a făcut posibilă realizarea 
tăvălugului ca un agregat universal și foarte eficient. 
Datorită măcinării mai fine a bolovanilor de pământ. Între 
discurile cu colțuri există un inel dințat de angrenaj 
pentru auto-curățarea corpurilor de lucru datorită rotației 
oscilante a inelului de angrenaj.

După trecere a tăvălugului, solul se caracterizează 
printr-o structură fărâmițată și previne formarea crustei 
superficiale.

Tăvălugul este potrivit pentru soluri grele și 
moderate.

TĂVĂLUGUL NETED UMPLUT CU APĂ este destinat 
pentru compactarea suprafeței solului înainte sau după 
însămânțare. Compactarea îngrășămintelor verzi înainte de arat. 
Cilindri sunt umpluți cu apă. Prin schimbarea cantității de apă, se 
reglează presiunea tăvălugului pe sol.

TĂVĂLUGUL DE TOCARE PRIN SPARGERE 
(TĂIERE) UMPLUT CU APĂ. Este destinat pentru fărâmițarea 
resturilor vegetale după recoltarea florii-soarelui şi a 
porumbului, pentru nivelare parțială a suprafeței câmpului.

Tocarea resturilor vegetale și amestecarea acestor 
resturi întârzie evaporarea umidității, reglează temperatura 
stratului de suprafață, inhibă creșterea buruienilor, protejează 
împotriva eroziunii, îmbogățește solul cu materii organice.

TĂVĂLUG DE COMPACTARE. Disc cu un diametru 
de 700 mm din fontă.

Când se ara, plugurile aereaza și fărâmițarea solului, 
rezultând astfel creșterea numărului de pori de mai multe ori 
în stratul prelucrat. Întimpul aratului, compactarea naturală a 
stratului superior al solului este perturbată, iar capilaritatea 
internă e distrusă, ca urmare, stratul lucrat este saturat cu aer 
și se încălzește mai repede. De regulă, în rotațiile intensive 
ale culturilor nu este suficient timp pentru lăsarea solului și 
pentru consolidarea în mod natural a solului. Din acest motiv, este 
necesar să se prevină uscarea stratului arat.

Este recomandat să se utilizeze la arat împreună cu plug 
dispozitive pentru compactarea solului. Utilizarea combinată a 
plugului cu tăvălugi asigură compactarea stratului arat exact în 
momentul în care solul este încă umed și poate fi compactat la 
adâncimea arăturii. Acest lucru asigură destrămarea bună a stratului cu formarea unei structuri cu 
bolovani mici, care permite să fie reconstituită capilaritatea și să fie asigurată apropierea umidității de 
patul de semințe, precum și să fie împiedicată uscarea solului arat.

Acest tăvălug este deosebit de eficient în pregătirea solului pentru rapiță, când este foarte 
important să se rețină umiditatea în absența precipitațiilor.
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Tăvălug cu inele zimțate

Caracteristici tehnice principale * KZK-6P KZK-6P-01 KZK-6P-02

Lățimea de lucru, m 6,0

Productivitatea ha/ora până la 7,2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø460 (fontă) Ø360 (fontă) Ø520 (fontă)

Inel dinţat, mm Ø470 (fontă) Ø370 (fontă) Ø530 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

3580х6100х1010 3580х6100х1010 3580х6100х1010

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport 
(lungime, lățime, înălțime)

4700х2280х1500 4700х2280х1500 4700х2280х1500

Masa în configurație de bază, kg 2800 2300 3000

KZK-6P

Pe parcurs s-au făcut modificări constructive pentru a îmbunătăți fiabilitatea și durabilitatea acestuia:
џ reglarea distanțelor axiale ale corpurilor de lucru fără dezasamblarea ansamblului cu rulment;
џ consolidarea cadrului în locuri de mare solicitare;
џ creșterea rigidității construcției tăvălugului datorită nervurilor;
џ utilizarea conexiunilor cu detașare rapidă;
џ utilizarea unor construcții îmbunătățite a unității cu balamale a cadrului.

Utilizarea tăvălugului în combinație cu o grapă cu discuri, o semânătoare sau un cultivator este realizabilă.
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Caracteristici tehnice principale * KZK-9,2P KZK-9,2P-01

Lățimea de lucru, m 9,2

Productivitatea ha/ora până la 11

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø460 (fontă) Ø360 (fontă)

Inel dinţat, mm Ø470 (fontă) Ø370 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 100

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

3580х9380х1025 3580х9380х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport 
(lungime, lățime, înălțime)

6500х2280х1600 6500х2280х1600

Masa în configurație de bază, kg 4350 3500

KZK-9,2PTăvălug cu inele zimțate
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O caracteristică distinctivă a tăvălugului este folosirea unei plăci de nivelare (CrossBoard) pentru 
zdrobirea bolovanilor, umplerea brazdei și nivelarea suprafeței.

Placa de nivelare (CrossBoard) este alcătuită din arcuri în formă de S, fabricate din oțel special 
elastic, de dimensiuni 80x10 și piese din oțel, cu conținut de bor rezistent la uzură.

Controlul plăcii de nivelare (trecerea acesteia în poziția de lucru și de transport, stabilirea adâncimii 
de prelucrare prin schimbarea unghiului de atac pe suprafața solului) se realizează de către tractorist, 
prin acționare hidraulică din cabina tractorului.

Construcția tăvălugului are un mecanism original de urmărire care asigură o copiere perfectă a 
reliefului.

Folosind lăzile instalate pe cadrul tăvălugului, puteți încărca o cantitate mare de pietre, adică curățați 
câmpul în procesul de pregătire pentru însămânțare, astfel încât să nu vă faceți griji cu privire la 
eventualele deteriorări ale echipamentelor din cauza pietrelor.

Legarea tăvălugului la tractor ese face printr-un inel cizelat care se rotește în jurul axei sale.

KZK GOLTA-6
KZK GOLTA-4,5

KZK Golta-6

Caracteristici tehnice principale * KZK GOLTA-6 KZK GOLTA-4,5

Lățimea de lucru, m 6,0 4,5

Productivitatea ha/ora până la 7,2 până la 5,4

Viteza de lucru, km/h până la 12 

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø520 (fontă)

Inel dinţat, mm Ø530 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, 
înălțime)

3400х6200х850 3700х4700х850

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, 
înălțime)

5720х2300х2200 4780х2360х2100

Masa în configurație de bază, kg 3820 3100

Tăvălug cu inele zimțate
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KZK Golta-4.5

KZK Golta-6

Tăvălug cu inele zimțate
KZK GOLTA-6

KZK GOLTA-4,5
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KZK OLVIA-6A KZK OLVIA-6

Caracteristici tehnice principale * KZK OLVIA-6 KZK OLVIA-6A

Placa de nivelare (CrossBoard) - +

Lățimea de lucru, m 6.0

Productivitatea ha/ora până la 7.2

Viteza de lucru, km/h până la 12 

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø520 (fontă)

Inel dinţat, mm Ø530 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, 
înălțime)

4100х6300х1300

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, 
înălțime)

3890х2400х1435 3900х2400х2630

Masa în configurație de bază, kg 3450 4000

KZK GOLTA-6
KZK GOLTA-4,5

Tăvălug cu inele zimțate
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Tăvălug cu inele zimțate
KZK ORLIK-6

KZK ORLIK-6A

Caracteristici tehnice principale * KZK OLVIA-6 KZK OLVIA-6-02 KZK OLVIA-6A KZK OLVIA-6A-02

Placa de nivelare (CrossBoard) - - + +

Lățimea de lucru, m 6.0

Productivitatea ha/ora până la 7.2

Viteza de lucru, km/h până la 12 

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø460 (fontă) Ø520 (fontă) Ø460 (fontă) Ø520 (fontă)

Inel dinţat, mm Ø470 (fontă) Ø530 (fontă) Ø470 (fontă) Ø530 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 120

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
lucru (lungime, lățime, înălțime)

3580х6100х1010 3580х6100х1500

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

4700х2280х1500 4700х2280х1500

Masa în configurație de bază, kg 3100 3500 38050 4000
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Tăvălugul este realizat cu secția centrală (în forma pentru transport – partea din spate a 
tăvălugului), constând din trei tăvăluguri de dimensiuni mai mici.

Caracteristici tehnice principale * KZK-10P KZK-10P-01 KZK-10P-02

Lățimea de lucru, m 10,0

Productivitatea ha/ora până la 12

Viteza de lucru, km/h  până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø460 Ø360 Ø520

Inel dinţat, mm Ø470 Ø370 Ø530

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 120

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

7000х10300х1000 7000х10300х1000 7000х10300х1000

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

6900х2290х1400 6900х2290х1400 6900х2290х1400

Masa în configurație de bază, kg 5350 4300 5900

KZK-10P Tăvălug cu inele zimțate
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Caracteristici tehnice principale * KZK-12,5P KZK-12,5P-02

Lățimea de lucru, m 12,5

Productivitatea ha/ora până la 15

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø460 Ø520

Inel dinţat, mm Ø470 Ø530

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. 220-300

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, 
lățime, înălțime)

8300х12900х1100 8300х12900х1100

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport 
(lungime, lățime, înălțime)

8100х2300х1500 8100х23000х1500

Masa în configurație de bază, kg 6700 7400

KZK-12,5P

O caracteristică distinctivă a tăvălugului este instalarea unei secțiuni centrale formate din trei 
tăvălugi de dimensiuni mai mici.

Tăvălug cu inele zimțate
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * KZK-12,5PT

Lățimea de lucru, m 12,5

Productivitatea ha/ora până la 15

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc în forma de clin , mm Ø520

Inel dinţat, mm Ø530

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 220

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 11800х12740х1100

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 11600х2300х1500

Masa în configurație de bază, kg 8000

O particularitate distinctivă a acestui tăvălug este instalarea setului de două roți din față pentru o 
transportare ușoară și o secțiune centrală formată din trei tăvălugi de dimensiuni mai mici.

Montarea ansamblului frontal de două roți cu doi cilindri hidraulici elimină practic sarcina de pe 
proțapul tractorului, ceea ce permite cuplarea tăvălugului cu alte utilaje agricole.

KZK-12,5PT Tăvălug cu inele zimțate
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * KKSh-6H KKSh-6H-01 KKSh-6H-02

Lățimea de lucru, m 6,0

Productivitatea ha/ora până la 7,2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø520 (oţel) Ø460 (fontă) Ø520 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

3580х6110х1010 3580х6110х1010 3580х6110х1010

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

4700х2280х1500 4700х2280х1500 4700х2280х1500

Masa în configurație de bază, kg 1950 2060 2250

KKSh-6HTăvălug cu inele cu colți 
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * KKSh ORLIK-6 KKSH ORLIK-6-02

Lățimea de lucru, m 6.0

Productivitatea ha/ora până la 7.2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø520 (oţel) Ø520 (fontă)

Mod de cuplare напівпричепний

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, 
lățime, înălțime)

3580х6240х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport 
(lungime, lățime, înălțime)

4930х2290х1670

Masa în configurație de bază, kg 2300 2600

KKSh ORLIK-6
KKSh ORLIK-6-02

Tăvălug cu inele cu colți 
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * KKSh-9.2H KKSh-9.2H-01 KKSh-9.2H-02

Lățimea de lucru, m 9,2

Productivitatea ha/ora până la 11

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø520 (oţel) Ø460 (fontă) Ø520 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

3580х9380х1025 3580х9380х1025 3580х9380х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

6500х2280х1670 6500х2280х1670 6500х2280х1670

Masa în configurație de bază, kg 2900 3150 3660

Tăvălug cu inele cu colți KKSh-9.2H

Ø 
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Tăvălug cu inele cu colți 

Caracteristici tehnice principale * 5KKSh-10H

Lățimea de lucru, m până la 9,7

Productivitatea ha/ora până la 11,5

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Adâncimea de compactare a solului, cm 4-7

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 3500х10000х1200

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 4400х3350х1800

Masa în configurație de bază, kg 3350

Tăvălugul universal semipurtat cu cinci secții este, de asemenea utilizat cu succes în tandem cu grape cu 
discuri, cultivatoare. Este posibilă producția tăvălugilor cu o lățime de lucru de 11; 12,5; 13,5 m.

Utilizarea a doi arbori într-o secțiune cu discuri cu pinteni cu Ø520 mm, aranjate într-un model de tablă de 
șah, a permis realizarea tăvălugului drept o unitate universală și extrem de eficientă datorită:

- îmbinărilor pivotante a secțiunilor și unui mecanism de urmărire care asigură copierea excelentă a 
reliefului solului;

- autocurățirii corpurilor de lucru datorită amplasării lor într-un model de tablă de șah.

5KKSh-10H
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * KKSh-10H 2KKSh-10H KKSh-12.5H 2KKSh-12.5H

Lățimea de lucru, m 10 12.5

Productivitatea ha/ora până la 15 până la 16

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø520 (oţel)

Mod de cuplare semipurtat

Agregarea prin tractoare de o clasă de 14-20 kN

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

8300х10000х1000 8300х12500х1000

Masa în configurație de bază, kg 5100 6000

Tăvălug cu inele cu colți KKSh-10H / KKSh-12.5H
2KKSh-10H / 2KKSh-12.5H
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Tăvălug cu zimți şi colți 

Caracteristici tehnice principale * KZSh-6H

Lățimea de lucru, m până la 6.0

Productivitatea ha/ora până la 7.2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø520 (oţel)

Inel dinţat, mm Ø550 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 3580х6240х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 4930х2290х1670

Masa în configurație de bază, kg 2300

KZSh-6H

Folosirea unei combinații de două elemente de lucru – un disc cu inele şi dinți cu diametrul de 520 mm 
realizat din oțel și un inel dinţat KZK cu diametrul de 550 mm din fontă a făcut posibil ca tăvălugul să fie o 
unitate universală și extrem de eficientă datorită:

- măcinării mai fine a bolovanilor de pământ;
- autocurățirii corpurilor de lucru datorită mișcării axiale și radiale a inelului dințat.
Utilizarea unui tăvălug în combinație cu o grapă cu discuri, o semănătoare sau un cultivator este posibilă.
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * KZSh-6H-01

Lățimea de lucru, m 6,0

Productivitatea ha/ora până la 7,2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți „Crosskill” KO-001, mm Ø470 (fontă)

Disc cu inele şi colți „Crosskill” KO-002, mm Ø530 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 100

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 3580х6240х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 4930х2290х1670

Masa în configurație de bază, kg 2600

Tăvălug cu zimți şi colți KZSh-6H-01

Tăvălugul cu inele şi colți KZSH-6H-01 se caracterizează prin utilizarea unei combinații de două discuri 
inele şi colți „Crosskill” cu Ø470 mm și Ø530 mm cu un profil agresiv. Discul de Ø530 mm se rotește liber 
pe manșon, ceea ce asigură auto-curățarea tăvălugului și fărâmițarea mai fină a bolovanilor.

După trecerea tăvălugului, solul se caracterizează printr-un strat inferior bine compactat și un strat 
superior slăbit.

De asemenea, tăvălugul este folosit la începutul primăverii pentru a distruge suprafețe dure și cruste de 
gheața.

Se caracterizează printr-o capacitate unică de auto-curățare chiar și pe solul relativ umed.
Diferența mare în diametrul discurilor nu numai că dă efectul auto-curățării discurilor, dar și avantajele 

poziției de deplasare a orificiilor cu decalaj una față de cealaltă, permițând să fie prelucrat mai mult sol în 
condiții normale.
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * KZSh-9,2H KZSh-9,2H-01

Lățimea de lucru, m 9,2

Productivitatea ha/ora până la 13

Viteza de lucru, km/h până la 15

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø520 (oţel) Ø520 (fontă)

Inel dinţat, mm Ø550 (fontă) Ø550 (fontă)

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, 
înălțime)

3580х9200х970 3580х9200х970

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, 
înălțime)

6480х2280х1500 6480х2280х1500

Masa în configurație de bază, kg 3400 3900

Tăvălug cu zimți şi colți KZSh-9,2H

Folosirea unei combinații de două elemente de lucru – un disc inele şi colți cu diametrul de 520 mm realizat 
din oțel și un inel dințat cu diametrul de 550 mm din fontă a făcut posibil ca tăvălugul să fie o unitate universală 
și extrem de eficientă datorită:

џ măcinării mai fine a bucăților de pământ;
џ autocurățirii corpurilor de lucru datorită mișcării axiale și radiale a inelului dinţat.
Utilizarea tăvălugului în combinație cu o grapă cu discuri, o sămătoare sau un cultivator este posibilă.
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale *
KR-3.2M

(cuțite în rânduri)
KR-3.2M-01

(cuțite într-un model de șah)

Lățimea de lucru, m 3.2

Productivitatea ha/ora până la 4.5

Viteza de lucru, km/h până la 18

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø217 / 470

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 40

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

1550х3200х1200

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

1950х3200х1200

Masa în configurație de bază, kg 900

Tăvălug pentru tocat prin spargere cu apă KR-3.2M
KR-3.2M-01
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Tăvălug pentru tocat prin spargere cu apăKRT-6P

Caracteristici tehnice principale *
KRT-6P

(cuțite în rânduri)

Lățimea de lucru, m 6

Productivitatea ha/ora până la 7.2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø426 / 680

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

3580х6240х1145

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

4930х2290х1810

Masa în configurație de bază, kg 2300
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Tăvălug pentru tocat prin spargere cu apă KRT-6M

Caracteristici tehnice principale *
KRT-6M

(cuțite în rânduri)

Lățimea de lucru, m 6

Productivitatea ha/ora până la 7.2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø550 / 780

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru 
(lungime, lățime, înălțime)

2270х6200х1500

Dimensiunile de gabarit în poziția de 
transport (lungime, lățime, înălțime)

4930х2290х1500

Masa în configurație de bază, kg 4300



2626

* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Tăvălug pentru tocat prin spargere cu apă

Caracteristici tehnice principale * KR-6P, KR-6P-01

Lățimea de lucru, m 6,0

Productivitatea ha/ora până la 7,2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø470

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 3580х6240х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 4930х2290х1690

Masa în configurație de bază, kg 1690

KR-6P

KR-6P

KR-6P-01
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Tăvălugul de tocare prin spargere 
(tăiere) umplut cu apă

KR-9,2P
КR-9,2P-01

Caracteristici tehnice principale * КR-9,2P; КR-9,2P-01

Lățimea de lucru, m 9,2

Productivitatea ha/ora până la 13,8

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø470

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 3580х9380х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 6500х2280х1600

Masa în configurație de bază, kg 2550

Ø 
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Tăvălug pentru tocat prin spargere cu apăKR-10P
KR-12.5P

KR-12.5P-01

KR-10P-01

Caracteristici tehnice principale * КR-10P КR-12.5P

Lățimea de lucru, m 10 12.5

Productivitatea ha/ora până la 20 până la 30

Viteza de lucru, km/h până la 12 până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20 până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø219 / Ø470

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 150

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, 
înălțime)

7000х10000х1000 8300х12900х1100

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, 
înălțime)

6900х2290х1400 8100х2300х1500

Masa în configurație de bază, kg 3450 4250
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul de 
a efectua modificări tehnice.

Caracteristici tehnice principale * K1U

Lățimea de lucru, m 2,6

Numărul discurilor, buc. 14

Numărul rândurilor unul

Diametrul inelului de compactare, mm 700

Pasul urmei, mm 200

Mod de cuplare rulotă

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 1100х2600х1135

Masa (calculată), kg 930

K1U pe tiranți frontali compactează solul, datorită acestui fapt roțile tractorului nu se scufundă și nu 
se formează crestele între roți. Astfel, acesta asigură cele mai bune condiții pentru obținerea unui pat 
de semințe precis și uniform pregătit. Utilizarea tăvălugului K1U (tiranți frontali) și a unei semănători 
în spate pe un tractor asigură un efect ridicat, reduce consumul de energie la însămânțare a culturilor 
de două ori. K1U poate fi folosit în timpul aratului și însămânțării.

Tăvălug compactor cu un singur rând K1U
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* Toate datele, dimensiunile și caracteristicile de greutate sunt în proces de îmbunătățire tehnică continuă și, prin urmare, se pot schimba. Datele privind greutatea se referă la varianta de bază. Compania își rezervă dreptul 
de a efectua modificări tehnice.

Tăvălug compactor cu două rânduriK2U

După trecerea tăvălugului de compactare, canalele capilare sunt retabilite în zona rădăcinii, ca urmare a 
faptului că este împiedicată uscarea solului și activarea microorganismelor din sol. De asemenea, sunt distruși 
bolovanii mari de pământ.

Construcția tăvălugului de compactare permite să fie reglată lățimea de lucru prin simpla înșurubare sau 
deșurubare a discurilor între ele, ceea ce face posibilă utilizarea acestuia împreună cu un plug de orice lățime. 
Grosimea mare a discurilor în zona de uzură principală asigură o durată lungă de viață a tăvălugului de 
compactare.

Forma discurilor și profilul lor asigură un mod unic de interconectare, asigurând cea mai mare rezistență și 
fiabilitate a utilajului, uzură neînsemnată chiar și atunci când se lucrează pe soluri pietroase. Deoarece nu există 
un ax central în construcția tăvălugului de compactare, aceasta elimină posibilitatea de înfundare cu pământ a 
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Tăvălug compactor cu două rânduri K2U

spațiului dintre inele. În plus, instalarea suplimentară de curățătoare cu rezistență mare la uzură, realizate sub 
forma unei benzi din pânză cauciucată, asigură funcționarea rolei fără înfundare. Pasul discurilor din același 
rând este de 200 mm, iar pasul tăvălugului este de 100 mm.

Tăvălugul este fabricat pentru a funcționa în tandem cu un plug sau pe o tiranți frontali pe un tractor cu un 
diametru al discului de 700 mm și un profil de 45 de grade.

Bara de tractare a tăvălugului este reglabilă pe lungime și înălțime. Înălțimea punctului de cuplare a barei 
de tracțiune la dispozitivul de prindere a tăvălugului este ajustabilă și poate fi reglată pentru diferite adâncimi de 
arătură.

* All data, dimensions and weight characteristics are subject to continuous technical improvement and thus may be altered. The weight data are for basic version. The company reserves the right of technical alterations.

Caracteristici tehnice principale * K2U

Lățimea de lucru, m 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

Numărul discurilor, buc. 16 20 24 28 32 36

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

Numărul rândurilor două rânduri

Diametrul inelului de compactare, mm 700

Pasul urmei, mm 100

Mod de cuplare rulotă

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru:

 lungime, mm 5890

 lățime, mm 1600 2000 2400 2800 3200 3600

 înălțime, mm 1135
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Tăvălugul neted umplut cu apă 

Tăvălugul neted umplut cu apă este destinat compactării unei suprafețe a stratului de sol înainte 
sau după însămânțare, o compactare a îngrășămintelor verzi înainte de arat. Tăvălugl cu trei secții. 
Fiecare secție este echipată cu un cilindru gol neted rotativ. Cilindri se umplu cu apă. Prin schimbarea 
cantității de apă, se reglează presiunea tăvăludului pe sol.

Caracteristici tehnice principale * KN-6H

Lățimea de lucru, m 6,0

Productivitatea ha/ora până la 7,2

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø470

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. de la 80

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 3580х6240х1025

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 4930х2290х1670

Masa în configurație de bază, kg 1460

KN-6H
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Tăvălugul neted umplut cu apă 

Caracteristici tehnice principale * KN-9,2H

Lățimea de lucru, m 9,2

Productivitatea ha/ora până la 11

Viteza de lucru, km/h până la 12

Viteza de transport, km/h până la 20

Disc cu inele şi colți, mm Ø470

Mod de cuplare semipurtat

Puterea necesară a tractorului, c.p. 80 at least

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, înălțime) 3580х9380х980

Dimensiunile de gabarit în poziția de transport (lungime, lățime, înălțime) 6500х2280х1500

Masa în configurație de bază, kg 1890

KN-9,2H tăvălugul neted umplut cu apă este destinat compactării unei suprafețe a stratului de sol 
înainte sau după însămânțare, o compactare a îngrășămintelor verzi înainte de arat. Tăvălugl cu cinci 
secții. Fiecare secție este echipată cu un cilindru gol neted rotativ. Cilindri se umplu cu apă. Prin 
schimbarea cantității de apă, se reglează presiunea tăvăludului pe sol.

KN-9,2H
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Caracteristici tehnice principale * VR-4 VR-6

Mod de cuplare semipurtat

Capacitate, м3 4 6

Viteza de transport, km/h 5

Pompa, marca  SCL-00A (centrifugal-vortex)

 alimentarea pompei, l / sec 6

 presiune, m 30

 putere, kW, nu mai mult 5

Dimensiunile de gabarit (lungime, lățime, înălțime), m 4,0х1,8х2,3 6,0х1,8х2,3

Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru (lungime, lățime, 
înălțime)

1200 1600

Este destinat transportului si distributiei (cu posibilitate de autoalimentare) a apei 
tehnice in cadrul fermei, depozitarea apei si adaparea animalelor in ferme. Poate fi folosit 
pentru spalarea utilajelor agricole si transportul apei pentru stingerea incendiilor.

Dătătorul de apăVR-4 / 6
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Piese de schimb

Disc în forma de clin
Ø460 mm, Ø520 mm

(fontă)

Disc în forma de clin
Ø350 mm(fontă)

Disc în forma de clin
Ø350 mm (fontă)

Inel dinţat
Ø470 mm, Ø530 mm, 

Ø550 mm (fontă)

Inel dinţat
Ø360 mm (fontă)

Disc cu inele şi colți
Ø520 mm (oţel)

Disc cu inele şi colți
Ø460 мм, 

Ø520 mm (fontă)

Carcasa rulmentului 
3KKSH

Corpul rulmentului KKSH 
în ansamblu

Cuțit KP al tăvălugului de 
tocat (oțel)

Disc cu inele şi colți 
Crosskill Ø470 mm 

(fontă)

Disc cu inele şi colți 
Crosskill Ø530 mm

(fontă)

Disc cu inele şi colți
Ø400 mm (fontă)

Disc cu inele şi colți
Ø410 mm (fontă)

Corpul rulmentului 
KZK în ansamblu

1 - Corpul rulmentului KZK-6.02.004 
2 - Bucșa KZK-6.20.009
3 - Manșeta 2.2-65x90 STAS 8752-89
4 - Rulmentul 3609 STAS 5721-75
5 - Șaiba KZK-6.02.006
6 - Șaiba KZK-6.02.007
7 - Piulița M36-6Н.019 STAS 5915-70
8 - Gresor 1.2.Ț6 (M10x1) STAS 19853-74 
9 - Capacul corpului rulmentului KZK-6.02.005
10 - Şurubul М8-6gх20.58.019 STAS 7798-70

Butuc UD
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Tel. mob.   +38 050 495 58 80
                 +38 067 51 03 720
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