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Котки польові торгової марки "Голта" виготовляються по єдиній технічній документації на
підприємствах: ДП «Ливарний завод» ТДВ "Первомайськдизельмаш", ТОВ "Сервіс-трактор» та ТОВ
«Голта Агротех».
Під торговою маркою "Голта" серійно виробляється більше ніж 40 моделей котків польових, що
робить її лідером в даному сегменті вітчизнянного сільгоспмашиннобудування.
Підприємства неодноразово нагороджувались золотими медалями та дипломами міжнародних
сільськогосподарських виставок в різних номінаціях:
u Котки польові модельного ряду КЗК-9,2Г, ККШ-9,2Г, КН-9,2Г на «АГРО 2013» в номінації «Краща
сільськогосподарська техніка».
u Коток польовий 5ККШ-10Г на «АГРО 2014» в номінації «Краща сільськогосподарська техніка».
u Коток 5ККШ-10Г на «АГРО ТЕСТ-ДРАЙВ 2014 за успішний демонстраційний показ в полі.
u Коток польовий «Голта-6» на «АГРО 2015» в номінації «Інноваційні технології і техніка в
сільському господарстві».
u Коток польовий «Голта-6» на «АГРО 2016» в номінації «Краща сільськогосподарська техніка».
u Коток польовий «КР-6П (КР-6П-01)» на «АГРО 2017» в номінації «Інноваційна технологія
обрабітку ґрунту».
u За участь в «AGROEXPO» в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 р.р.
u Учасник колективного стенду "Українські виробники " AgriPlanta - RomAgroTec в 2019 р.
Румунія.
u Учасник колективного стенду "Українські виробники ExpoService в 2019 р. Польща .
Котки польові під торговою маркою «Голта» добре відомі і на європейському ринку.
Котки польові ТМ «Голта» відрізняються високою якістю, доступністю цін і адаптивністю під
різноманітні потреби сучасних виробників сільськогосподарської продукції.
Техніка, вироблена за ці роки, успішно працює як в Україні, так і на полях Литви, Латвії, Естонії,
Молдови, Казахстану, Румунії.
Придбання якісних матеріалів, сировини і комплектуючих здійснюється безпосередньо в
українських та іноземних виробників або їх офіційних представників, що дозволяє встановлювати
доступні для користувачів ціни і забезпечити надійність вироблених агрегатів.

Про досягнення колективу підприємства говорять і наші нагороди:
- ЗОЛОТО РЕЙТИНГУ «ЕКСПОРТЕР РОКУ 2016»;
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2007»;
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2010»;
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2012»;
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2014»

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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Вибір котків польових
КОТКИ ПОЛЬОВІ. Ущільнююча дія котків полягає в тому, що за натискання на грунт його пори
стискаються, що приводить як до збільшення щільності, так і до зміни фізико-механічних
властивостей ґрунту. При цьому рекомендованими наближеними величинами щільності ґрунту за
прикочування посівів є 0,90–0,95 кг/см3 для спушеної складової на поверхні; 1,1–1,2 кг/см3 для
ущільненого котком шару з насінням; >1,2 кг/ см3 для кореневмістного горизонту.
Різні технологічні операції обробітку ґрунту вимагають відповідних підходів до вибору котків.
Зокрема, під час оранки, за різних умов і стадій її проведення, є необхідність розбивання брил,
кришення грудок, знищення великих пустот; за передвисівного обробітку — це вирівнювання поля
ущільненням поверхневих горизонтів; за післявисівного — ущільнення підповерхневого шару з
покриттям його дрібнодисперсною фракцією для вологозабезпечення зони насіннєвого ложа і
протидії випаровуванню вологи з поверхні поля, руйнування ґрунтової кірки; на сходах озимих
культур — весняне прикочування для відновлення спученої морозами прикореневої структури
ґрунту, відновлення капілярності та доступу вологи до сходів.
Тому правильне своєчасне використання котків забезпечить змогу досягти виробничого успіху.
Коток зубчато-кільчатий. Робочі органи діаметрами
360/370 мм, 460/470 мм, 520/530 мм із чавуну, комплектуется
кільцями клинчатими меньшого діаметру і зубчатими більшого діаметру.
Використовується перед посівом та для вирівнювання
поверхні ґрунту, розбивання комків і відновлення структури
ґрунту. Також використовувати після сівби, що спричиняє
отриманню більш дружніх сходів та прискорює вегетацію.
Придатний для всіх типів ґрунтів.
Переваги використання:
џ вирівнювання поверхні поля і розбивання грудок;
џ поліпшення контакту насіння з грунтом;
џ утримання вологи;
џ зменшення ерозії ґрунту, а також поліпшення структури
грунту.
Коток кільчато-шпоровий. Диски діаметрами 460 мм
(чавун), 520 мм (чавун або сталь). Маса диска (520) – 37,65 кг
Має підвищені проникаючу здатність та тиск на ґрунт в
порівнянні з КЗШ 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 вик онання технол огічного процесу
досягається за оптимальної вологості грунту.

Коток зубчато-шпоровий Crosskill (спеціалізований).
Маса дисків – 55,00 кг . Діаметр дисків – 480 /540мм (чавун).
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 ґрунту після різних видів основного чи
глибокого обробітку.
Ефективно може використовуватися і в інших ситуаціях
* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
коли потрібно подрібнити грудки та інтенсивно
грунт.
залишає за собою ущільнити
право на технічні зміни.
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Вибір котків польових
Коток зубчато-шпоровий.
Маса диска – 39,15кг. Діаметр дисків – 515 /530мм.
Коток добре ущільнює як верхній, так і нижній
горизонти ґрунту, виносить на поверхню мало вологи, має
середній грудкобійний ефект, може бути рекомендований
для широкого діапазону робіт, але першочерговим його
призначенням є обробіток ґрунту після сівби; як
компромісне рішення може бути використаний для
передвисівного обробітку з добрими показниками якості.
Завдяки хорошій ущільнюючій дії як на поверхню так і
на нижні горизонти ґрунту є достатньо універсальним
знаряддям.
Якісно вик онує 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.
Коток гладкий водоналивний призначений для
ущільнення поверхні шару грунту до або після посіву,
прикочування зелених добрив перед оранкою. Циліндри
заповнюють водою. Змінюючи кількість води, регулюють
питомий тиск котка на ґрунт.
Коток-подрібнювач рублячий (ріжучий) водоналивний.
Призначений для подрібнення рослинних залишків після
соняшнику, кукурудзи, вирівнювання і часткового мульчування
поверхні поля.
Подрібнення рослинних залишків і часткове мульчування
грунту затримує випаровування вологи, регулює температуру
поверхневого шару, стримує ріст бур'янів, захищає від
вивітрювання, збагачує грунт органікою.
Коток ущільнювальний.
Диск діаметром 700 мм з чавуну.
При здійсненні оранки плуги роблять розпушування ґрунту і його інтенсивного подрібнення,
внаслідок чого в обробленому шарі багаторазово
збільшується обсяг порів. В процесі оранки порушується
природне ущільнення верхнього шару грунту, і руйнуються
внутрішні капіляри, внаслідок чого оброблений шар
насичується повітрям і швидше прогрівається. Як правило,
в інтенсивних сівозмінах немає достатнього часу для
осідання грунту і природного ущільнення грунту. Через це
необхідно запобігати висушування зораного шару.
Пропонується при проведенні оранки разом з
плугом використовувати ґрунтоущільнювачі. Спільне
застосування плуга з котками забезпечує прикочування обробленого шару саме в
той час, коли ґрунт знаходиться ще у вологому стані і може бути ущільнений на всю
глибину оранки. При цьому забезпечується хороше подрібнення пласту з
формуванням мілкої структури, що дозволяє відновити капіляри і забезпечити
підхід вологи до насіннєвого ложу, а також виключити висушування ґрунту.
Особливо він ефективний для підготовки грунту під ріпак, коли дуже важливо зберегти
при
відсутності
опадів.
* вологу
Всі дані, розміри
і вагові
характеристики знаходяться
в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КЗК-6П

Коток зубчато-кільчатий

При виробництві котка були реалізовані конструктивні зміни, спрямовані на підвищення надійності і
довговічності:
- регулювання осьових зазорів робочих органів без розбирання підшипникового вузла;
- зміцнення рами в високонавантажених вузлах;
- підвищення жорсткості конструкції котка за рахунок розтяжок;
- використання швидкоз’ємів;
- застосування вдосконаленої конструкції шарнірного вузла рами.
Перспективно застосування котка в поєднанні з дисковою бороною, сівалкою або культиватором.
КЗК-6П-02
Основні технічні характеристики *
КЗК-6П-01
КЗК-6П

6,0

Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр диска клинчатого, мм

460 (чавун)

Діаметр диска зубчатого, мм

470 (чавун)

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

360(чавун)
370 (чавун)
напівпричіпний

530 (чавун)

від 80

Габаритні розміри в робочому положенні
(довжина, ширина, висота)

3580х6100х1010

Габаритні розміри в транспортному положенні
(довжина, ширина, висота)

4700х2280х1500

Маса в базовій комплектації, кг

520 (чавун)

2800

2300

3000

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

6

6

Коток зубчато-кільчатий

Основні технічні характеристики *

КЗК-9,2П

КЗК-9,2П-01

КЗК-9,2П
9,2

Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 11

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр диска клинчатого, мм

460 (чавун)

360 (чавун)

Діаметр диска зубчатого, мм

470 (чавун)

370 (чавун)

Спосіб агрегатування

напівпричіпний

Необхідна потужність трактора, к.с.

від 100

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина,
висота)

3580х9380х1025

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

6500х2280х1600

Маса в базовій комплектації, кг

4350

3500

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КЗК-10П
КЗК-12,5П

Коток зубчато-кільчатий

Коток зкомплектований з центральною секцією (в транспортному виді - задня частина
котка), складається з трьох меньших за розмірами котків.
Основні технічні характеристики *

КЗК-10П

Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га

КЗК-10П-02 КЗК-12,5П КЗК-12,5П-02
10,0

12,5

до 12

до 15
до 12

Швидкість робоча, км/год
Швидкість транспортна, км/год
Діаметр диска клинчатого, мм
Діаметр диска зубчатого, мм
Спосіб агрегатування

до 20
460 (чавун) 520 (чавун) 460 (чавун)
470 (чавун) 530 (чавун) 470 (чавун)
напівпричепний
від 120

Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні
(довжина, ширина, висота)
Габаритні розміри в транспортному положенні
(довжина, ширина, висота)
Маса в базовій комплектації, кг

7000х10300х1000
6900х2290х1400
5350

5900

520 (чавун)
530 (чавун)

220-300
8300х12900х1100
8100х2300х1500
6700

7400

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

8

8

Коток зубчато-кільчатий

КЗК-12,5ПТ
КЗК-12,5ПТ

Особливість даного катка - установка передньої колісної пари для зручності транспортування і
центральної секції, що складається з трьох менших за розміром котків.
Установка передньої колісної пари з двома гідроциліндрами практично знімає навантаження
на навіску трактора, що дозволяє агрегатувати коток в зчепленні з іншими
сільськогосподарськими агрегатами.
Основні технічні характеристики *

КЗК-12,5ПТ

Конструктивна ширина захвату, м

12,5

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 15

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр диска клинчатого, мм

520 (чавун)

Діаметр диска зубчатого, мм

530 (чавун)

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

напівпричепний
від 220

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)

11800х12740х1100

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина, висота)

11600х2300х1500

Маса в базовій комплектації, кг

8000

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КЗК “ГОЛТА"-4,5
КЗК “ГОЛТА"-6

Коток зубчато-кільчатий

КЗК "ГОЛТА"-6
Даний коток комплектується вирівнюючою дошкою (CrossBoard) для подрібнення грудок,
засипки борозен і вирівнювання поверхні грунту.
Вирівнююча дошка (CrossBoard) складається з S-образних стійок, виготовлених зі спеціальної
високопружні ресорної сталі розміром 80х10 і змінних зносостійких (містять бор) деталей.
Управління вирівнюючою дошкою (переведення її в робоче і транспортне положення,
встановлення глибини обробки шляхом зміни кута впливу на поверхню поля) проводиться
трактористом за допомогою гідравлічного приводу з кабіни трактора.
В конструкції котка встановлений оригінальний механізм стеження, який забезпечує ідеальне
копіювання рельєфу поверхні поля.
Використовуючи ящики, розташовані на рамі котка, можна завантажувати велику кількість
каменів, тобто звільнити від них поле в процесі приготування до посіву, щоб потім не турбуватися
про можливе ушкодження техніки об каміння.
Зчеплення котка з трактором забезпечує обертаюча навколо своєї осі «сережка» з поковки (в
1-у рядку 3-є фото).
Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га
Швидкість робоча, км/год
Швидкість транспортна, км/год

КЗК "ГОЛТА"-4,5

КЗК"ГОЛТА"-6

4,5
до 5,4

6,0
до 7,2
до 12
до 20

Діаметр диска клинчатого, мм

520 (чавун)

Діаметр диска зубчатого, мм

530 (чавун)
напівпричепний

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина,
висота)

3700х4700х850

3400х6200х850

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

4780х2360х2100

5720х2300х2200

3100

3820

Маса в базовій комплектації, кг

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

10

10

Коток зубчато-кільчатий

КЗК “ГОЛТА"-4,5
КЗК “ГОЛТА"-6

КЗК "ГОЛТА"-4,5

КЗК "ГОЛТА"-6

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КЗК "ОЛЬВИЯ"-6
КЗК "ОЛЬВИЯ"-6А

Коток зубчато-кільчатий

КЗК "ОЛЬВІЯ"-6А

Основні технічні характеристики *

КЗК "ОЛЬВІЯ"-6

Конструктивна ширина захвату, м
Вирівнюючі планки (S-образна стійка 80х10)

КЗК "ОЛЬВІЯ"-6

КЗК "ОЛЬВІЯ"-6А
6
+

-

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2
до 10
до 20

Швидкість робоча, км/год
Швидкість транспортна, км/год
Діаметр диска клинчатого, мм
Діаметр диска зубчатого, мм
Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

520 (чавун)
530 (чавун)
напівпричепний
від 120

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)
Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина,
висота)
Маса в базовій комплектації, кг

4100х6300х1300
3900х2400х2630

3890х2400х1435

4000

3450

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

12

12

КЗК "ОРЛИК"-6
КЗК "ОРЛИК"-6А

Коток зубчато-кільчатий

Основні технічні характеристики *

КЗК "ОРЛИК"6

КЗК "ОРЛИК"6-02

6

Конструктивна ширина захвату, м
Вирівнюючі планки (S-образна
стійка 80х10)

КЗК "ОРЛИК"- КЗК "ОРЛИК"6А
6А-02

-

-

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год
Швидкість транспортна, км/год

до 10
до 20

+

+

Діаметр диска клинчатого, мм

460 (чавун)

520 (чавун)

460 (чавун)

520 (чавун)

Діаметр диска зубчатого, мм
Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні
(довжина, ширина, висота)
Габаритні розміри в транспортному
положенні (довжина, ширина, висота)
Маса в базовій комплектації, кг

470 (чавун)

53 (чавун)
470 (чавун)
напівпричепний
від 120

530 (чавун)

3580х6100х1010

3580х6100х1500

4700х2280х1500

4700х2280х1500

3100

3500

3800

4200

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ККШ-6Г

Основні технічні характеристики *

Коток кільчато-шпоровий

ККШ-6Г

Конструктивна ширина захвату, м

ККШ-6Г-01
6,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр диска шпорового, мм

520 (сталь)

460 (чавун)

520 (чавун)

напівпричепний

Спосіб агрегатування

від 80

Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні
(довжина, ширина, висота)

3580х6110х1010

Габаритні розміри в транспортному положенні
(довжина, ширина, висота)

4700х2280х1500

Маса в базовій комплектації, кг

ККШ-6Г-02

1950

2060

2250

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

14

14

Коток кільчато-шпоровий

ККШ "ОРЛИК"-6
ККШ "ОРЛИК"-6-02

Основні технічні характеристики *

ККШ "ОРЛИК"-6

ККШ "ОРЛИК"6-02

6,0

Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр диска шпорового, мм
Спосіб агрегатування

520 (сталь)

напівпричепний
від 80

Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина,
висота)
Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина,
висота)
Маса в базовій комплектації, кг

520 (чавун)

3580х6240х1025

4930х2290х1670
2300

2600

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ККШ-9,2Г

Основні технічні характеристики *

Коток кільчато-шпоровий

ККШ-9,2Г

ККШ-9,2Г-01
9,2

Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 11

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр диска шпорового, мм

520 (сталь)

460 (чавун)

520 (чавун)

напівпричепний

Спосіб агрегатування

від 80

Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні
(довжина, ширина, висота)

3580х9380х1025

Габаритні розміри в транспортному положенні
(довжина, ширина, висота)

6500х2280х1670

Маса в базовій комплектації, кг

ККШ-9,2Г-02

2900

3150

3660

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

16

16

Коток кільчато-шпоровий

5ККШ-10Г

Універсальний п'ятисекційний, напівпричіпний коток, також з успіхом використовується в зчепленні з
дисковими боронами, культиваторами. Можливо виготовлення котків з шириною захвату 11; 12,5; 13,5.
Застосування двох валів в секції з дисками шпоровими Ø520 мм (сталь), розташованими в шаховому
порядку, дозволило зробити коток універсальним і високоефективним агрегатом за рахунок:
- шарнірне з'єднання секцій і механізм стеження забезпечує чудове копіювання рельєфу грунту;
- самоочищення робочих органів через їх розташування в шаховому порядку.
Основні технічні характеристики *

5ККШ-10Г

Конструктивна ширина захвату, м

від 9,7

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 11,5

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Глибина ущільнення грунту, см

4-7

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)
Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина, висота)
Маса в базовій комплектації, кг

напівпричепний
від 80
3500х10000х1200
4400х3350х1800
3350

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ККШ-10Г 2ККШ-10Г
ККШ-12,5Г 2ККШ-12,5Г

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га

Коток кільчато-шпоровий

2ККШ-10Г

ККШ-10Г

ККШ-12,5Г

2ККШ-12,5Г

10

12,5

до 15

до 16

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр диска шпорового, мм

520 (сталь)

Спосіб агрегатування

напівпричепний
Агрегатування тракторами класу 14-20 кН

Габаритні розміри в робочому положенні
(довжина, ширина, висота)
Маса в базовій комплектації, кг

8300х10000х1000

8300х12500х1000

5100

6000

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

18

18

Коток зубчато-шпоровий

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

КЗШ-6Г

КЗШ-6Г
6,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр диска шпорового, мм

520 (сталь)

Зовнішній діаметр диска зубчатого, мм

550 (чавун)

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

напівпричепний
від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)

3580х6240х1025

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина, висота)

4930х2290х1670

Маса в базовій комплектації, кг

2300

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КЗШ-6Г-01

Коток зубчато-шпоровий

Кільчато-зубчатий коток КЗШ-6Г-01 характеризується застосуванням поєднання двох кільчатошпорових дисків "Crosskill" Ø470 мм і Ø530 мм з агресивним профілем. Диск Ø530 мм вільно
обертається на втулці, що забезпечує самоочищення котка і більш тонкого подрібнення грудки.
Після проходу котка грунт характеризується добре ущільненим нижнім шаром і верхнім
розпушеним шаром.
Також коток використовується ранньою весною для руйнування твердих поверхонь і крижаної
кірки.
Характеризується унікальною здатністю самоочищення навіть на відносно вологому грунті.
Велика різниця в діаметрі дисків не тільки дає ефект самоочищення, але також і переваги
офсетного розташування лунок зі зміщенням відносно один одного, дозволяючи обробляти більше
грунту в звичайних умовах.
Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

КЗШ-6Г-01
6,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр кільчато-шпорового диска КО-001, мм

470 (чавун)

Зовнішній діаметр кільчато-шпорового диска КО-002, мм

530 (чавун)

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

напівпричепний
від 100

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)

3580х6240х1025

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина, висота)

4930х2290х1670

Маса в базовій комплектації, кг

2600

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

20

20

КЗШ-9,2Г
КЗШ-9,2Г-01

Коток зубчато-шпоровий

Застосування поєднання двох робочих органів - диска шпорового діаметром 520 мм зі сталі та диска
зубчастого діаметром 550 мм з чавуну дозволило зробити коток КЗШ-9,2Г універсальним і
високоефективним агрегатом за рахунок: більш тонкого подрібнення грудок землі, самоочищення робочих
органів через осьового і радіального руху диска зубчатого.
Кільчато-зубчатий коток КЗШ-9,2Г-01 характеризується застосуванням поєднання двох кільчатошпорових дисків з чавуну "Crosskill" Ø470 мм і Ø530 мм з агресивним профілем. Диск Ø530 мм вільно
обертається на втулці, що забезпечує самоочищення котка і більш тонкого подрібнення грудок землі.
Перспективно застосування котка в поєднанні з дисковою бороною, сівалкою або культиватором.
Основні технічні характеристики *

КЗШ-9,2Г-01

КЗШ-9,2Г

Конструктивна ширина захвату, м

9,2

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 13

Швидкість робоча, км/год

до 15

Швидкість транспортна, км/год
Робочий орган, мм

до 20
Диски шпор./зубчат.,
Диски Crosskill
Ø520/550, сталь/чавун Ø470/530 мм, чавун

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

напівпричепний
від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина,
ширина, висота)

3580х9200х970

Габаритні розміри в транспортному положенні
(довжина, ширина, висота)

6480х2280х1500

Маса в базовій комплектації, кг

3400

3900

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КР-3,2М
КР-3,2М-01

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

Коток-подрібнювач рублячий
(ріжучий) водоналивний

КР-3,2М (ножі
рядами)

КР-3,2М-01 (ножі в
шахматному порядку

3,2

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 4,5

Швидкість робоча, км/год

до 18

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр циліндра, мм
Способ агрегатирования
Необхідна потужність трактора, к.с.

219 / 470
напівприцепний
від 40

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина,
ширина, висота)

1550х3200х1200

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

1950х3200х1200

Маса в базовій комплектації, кг

900

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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22

КР-6П
КР-6П-01

Коток-подрібнювач рублячий
(ріжучий) водоналивний

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

КР-6П (ножі
рядами)

КР-6П-01 (ножі в
шахматному порядку

6,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр циліндра, мм
Способ агрегатирования
Необхідна потужність трактора, к.с.

219 / 470
напівприцепний
від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина,
ширина, висота)

3580х6240х1025

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

4930х2290х1690

Маса в базовій комплектації, кг

1690

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КРТ-6М

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

Коток-подрібнювач рублячий
(ріжучий) водоналивний

КРТ-6М (ножі рядами)
6,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр циліндра, мм
Способ агрегатирования
Необхідна потужність трактора, к.с.

550 / 780
напівприцепний
від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина,
ширина, висота)

2270х6200х1500

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

4930х2290х1500

Маса в базовій комплектації, кг

4300

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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24

Коток-подрібнювач рублячий
(ріжучий) водоналивний

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

КРТ-6П
КРТ-6П-01

КРТ-6П (ножи
разм. рядами)

КРТ-6П-01 (ножи разм.
в шахмат. порядке

6,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр циліндра, мм

426 / 680

Спосіб агрегатування

напівприцепний

Необхідна потужність трактора, к.с.

від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина,
ширина, висота)

3580х6240х1145

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

4930х2290х1810

Маса в базовій комплектації, кг

2300

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КР-9,2П
КР-9,2П-01

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га
Швидкість робоча, км/год
Швидкість транспортна, км/год
Діаметр циліндра, мм
Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

Коток-подрібнювач рублячий
(ріжучий) водоналивний

КР-9,2П (ножі
рядами)

КР-9,2П-01 (ножі в
шахматному порядку

9,2
до 13,8
до 12
до 20
219 / 470
напівпричепний
від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина,
висота)

3580х9380х1025

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

6500х2290х1690

Маса в базовій комплектації, кг

2550

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КР-10П КР-12,5П
КР-10П-01 КР-12,5П-01

Коток-пдрібнювач рублячий
(ріжучий) водоналивний

Основні технічні характеристики *

КР-10П (ножі
рядами)

КР-10П-01
(ножи в
шахматному
порядку

КР-12,5П (ножі
рядами)

КР-12,5П-01
(ножі
шахматному
порядку

Конструктивна ширина захвату, м

10,0

12,5

Продуктивність за 1 годину основного
часу, га

до 20

до 30

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Діаметр циліндра, мм

219 / 470

Спосіб агрегатування

напівпричепний
від 150

Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні
(довжина, ширина, висота)

7000х10300х1000

8300х12900х1100

Габаритні розміри в транспортному
положенні (довжина, ширина, висота)

6900х2290х1400

8100х2300х1500

3425

4250

Маса в базовій комплектації, кг

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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К2У

Коток двохрядний ущільнюючий

Після проходу ущільнюючого котка відновлюються капілярні канали в кореневмісному шарі, в результаті
чого запобігається висушування грунту і активізується дія ґрунтових мікроорганізмів. Також руйнуються
великі грудки землі.
Особливість конструкції ущільнювального котка дозволяє регулювати робочу ширину захвату за
допомогою простого пригвинчування або відгвинчування дисків між собою, що дає можливість його
використання спільно з плугом будь-якої ширини. Велика товщина дисків в зоні основного зносу забезпечує
великий термін експлуатації котка ущільнюючого.
Форма дисків і їх профіль забезпечує унікальний спосіб з'єднання між собою, гарантуючи найвищу
міцність і надійність знаряддя, незначний знос навіть при роботі на кам'янистих грунтах. Так як в конструкції
ущільнюючого котка немає центральної осі, то це виключає забивання грунтом простору між дисками.

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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К2У
К2У

Коток двохрядний ущільнюючий

Крок дисків в одному ряду 200 мм, а крок сліду котка 100 мм.
Коток поставляється для роботи в зчепленні з оборотним плугом або на фронтальній навісці трактора
з діаметром дисків 700 мм і з профілем 45 градусів.
Причипне дишло котка має регулювання по довжині і висоті. Висота точки приєднання дишла до
уловлювача котка регулюється і може встановлюватися для різних глибин оранки.
Коток ущільнювальний К2У експлуатується з поворотними плугами.

Основные технические характеристики *
Рабоча ширина захвату, м
Число дисків, шт
Маса (розрахункова), кг
Число рядів
Діаметр диска ущільнюючого, мм
Крок сліду, мм
Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні:
довжина, мм
ширина, мм
висота, мм
Уловлювач

К2У
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
1,6
16
20
24
28
32
36
1530 1730 1930 2130 2330 2530
двохрядний
700
100
причепний
від 80
5890
1600 2000 2400 2800 3200 3600
1135
4УЗК

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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К1У
К1У

Коток однорядний ущільнюючий

К1У кріпиться на передній навісці, виконує ущільнення грунту, завдяки чому колеса трактора
не провалюються і між колесами не утворюються гребені. Таким чином, він забезпечує найкращі
умови для отримання точно і рівномірно підготовленого посівного ложа. Застосування на
одному тракторі котка К1У (передня навіска) і сівалки (задня навіска), дає високий ефект,
зменшує енерговитрати при посівах культур в два рази. К1У може застосовуватися при оранці і
при посіві.
Основні технічні характеристики *

К1У

Робоча ширина захвату, м

2,6

Число дисків, шт

14

Число рядів

однорядний

Діаметр диска ущільнюючого, мм

700

Крок сліду, мм

200

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)
Маса (розрахункова), кг

навесний
від 80
1100х2600х1135
930

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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Коток гладкий водоналивний

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

КН-6Г

КН-6Г
6,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 7,2

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр циліндра, мм
Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

470
напівпричепний
від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)

3580х6240х1025

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина, висота)

4930х2290х1670

Маса в базовій комплектації, кг

1460

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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КН-9,2Г
КН-9,2Г

Коток гладкий водоналивний

Основні технічні характеристики *
Конструктивна ширина захвату, м

КН-9,2Г
9,2

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 11

Швидкість робоча, км/год

до 12

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Зовнішній діаметр циліндра, мм
Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.

470
напівпричепний
від 80

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)

3580х9380х980

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина, висота)

6500х2280х1500

Маса в базовій комплектації, кг

1890

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ККН-2,8ПМ
ККН-2,8ПМ
2ККН-2,8ПМ
2ККН-2,8ПМ
ККН-6,7ПМ
ККН-6,7ПМ

Котки кільчато-зубчаті

ККН-2,8ПМ

2ККН-2,8ПМ

ККН-6,7ПМ

ККН-2,8ПМ

2ККН-2,8ПМ

ККН-6,7ПМ

Конструктивна ширина захвату, м

2,8

5,6

6,7

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

2,25

4,5

5,4

Швидкість робоча, км/год

до 8

до 8

до 8

Швидкість транспортна, км/год

до 9

до 9

до 9

Діаметр диска кільчатого, мм

350

350

350

Діаметр диска зубчатого, мм

360

360

360

причепний

прицепной

прицепной

від 80

от 80

от 80

2495х3100х515

2700х5900х515

3495х7000х515

750

1480

1710

Основні технічні характеристики *

Спосіб агрегатування
Необхідна потужність трактора, к.с.
Габаритні розміри (довжина, ширина, висота)
Маса в базовій комплектації, кг

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

LIT-ZAVOD.IN.UA

33

ККШ-6ПМ (01/02)
ККШ-6У (01/02)
ККШ-10ПМ (01/02)

Котки кільчато-шпорові

ККШ-6У (01/02)

ККШ-6ПМ (01/02)

ККШ-10ПМ (01/02)

Основні технічні характеристики *

ККШ-6ПМ (01/02)

ККШ-6У (01/02)

ККШ-10ПМ (01/02)

6,0

6,0

10,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 9,0

до 13,0

до 13,0

Швидкість робоча, км/год

до 15

до 15

до 13

Швидкість транспортна, км/год

до 20

до 20

до 15

Діаметр диска шпорового, мм

460 (чавун)
520 (сталь)
520 (чавун)

460(чавун)
520(сталь)
520(чавун)

460 (чавун)
520 (сталь)
520 (чавун)

Конструктивна ширина захвату, м

причепний

Спосіб агрегатування
від 80

від 80

від 90

Габаритні розміри (довжина, ширина, висота)

5000х6240х460
(520/520)

3580х6390х460
(520/520)

7500х10240х460
(520/520)

Маса в базовій комплектації, кг

1800/1750/2000

1550/1500/1850

3050/3000/3500

Маса в базовій комплектації, кг

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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Коток-культиватор компактор

ККК-4

Агрегат призначений для передпосівної обробки грунту при вирощуванні сільськогосподарських
культур і виконує за один прохід розпушування грунту, підрізання бур'янів, вирівнювання поверхні
поля, коткування та ущільнення нижніх шарів ґрунту при вологості до 27%, з твердістю до 3,0 МПа,
по схилу до 6 градусів , що не засміченні камінням, а також купами рослинних залишків або бур'янів.
Обробка грунту на глибину від 0 мм до 100 мм.
Агрегат розрахований на роботу з тракторами класу 2 і 3, і іншими моделями аналогічного класу.
Основні технічні характеристики *
(параметри вказані загальні, тобто ходова частина з прицепною)

ККК-4

Робоча ширина захвату, м

4,0

Продуктивність за 1 годину основного часу, га

до 4

Швидкість робоча, км/год

до 14

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Кількість стойок - стрілчаті C

18 шт

Гранично допустимий схил, °

6

Потужність тягової техніки, к.с.

90-125

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина, ширина, висота)

6200х2900х2770

Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина, ширина, висота)

6380х4060х1400

Маса (в залежності від комплектації), кг

3400

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ККК-9,3

Коток-культиватор компактор

ККК-6

ККК-9,3

Призначений для передпосівної обробки всіх типів мінеральних грунтів відразу після оранки або
інший основного обробітку грунту на глибину від 0 мм до 100 мм. За один прохід по полю забезпечує
повну підготовку грунту до посіву, поєднуючи культивацію, розпушування, вирівнювання та
передпосівний прикочування ґрунту зі створенням в посівному шарі ущільненого ложа для насіння.
Основні технічні характеристики *
Робоча ширина захвату, м
Продуктивність за 1 годину основного часу, га

ККК-3

ККК-4

ККК-6

ККК-8

ККК-9,3

3

4

6

8

9,3

до 5

до 6

до 9

до 11

до 12

Швидкість робоча, км/год

до 14

Швидкість транспортна, км/год

до 20

Вимоги до ТТН: відстань між нижніми шарнірами підвіски
(виміряно по осях шарнірів), мм

1010

Вимоги до ТТН: діаметр отвору нижніх шарнірів підвіски
для пальців підвіски культиватора, мм

Ø37,5
100

Потужність тягової техніки, к.с.

260...300
напівпричепний

Спосіб агрегатування
Габаритні розміри в транспортному положенні (довжина,
ширина, висота)

7000х3000 7000х4000 7000х3000
х700
х700
х3200

Габаритні розміри в робочому положенні (довжина,
ширина, висота)

7000х3000 7000х4000 7000х6000 7000х8000 7000х9300
х1800
х1800
х1800
х1800
х1800

Маса в базовій комплектації, кг

2300

3000

4700

7000х3000х4000

6250

7000

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ВР-4
ВР-4
ВР-6
ВР-6

Водороздавач

Призначений для транспортування і роздачі (з можливістю самозаправкі) технічної води в межах
господарства, зберігання води і напування тварин на фермах. Можливе використання для мийки
сільгоспмашин і транспортування води для гасіння пожеж.
Основні технічні характеристики *
Спосіб агрегатування
Емність, м3

ВР-4

ВР-6
прицепний
6

4
5

Транспортна швидкість по дорогах
без покриття, км / год

СЦЛ-00А (центробіжновихровий)
6

Насос, марка
подача насоса, л/сек
натиск, м

30

потужність, кВт, не більше

5

Габаритні розміри (без карданного валу)
(довжина, ширина, висота), м
Масса (без води), кг

4,0х1,8х2,3

6,0х1,8х2,3

1200

1600

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Диск клинчатий
Ø460 мм, Ø520 мм

Диск зубчатий
Ø470 мм, Ø530 мм,
Ø550 мм

Диск клинчатий
Ø350 мм

Диск
кільчато-шпоровий
Ø410 мм (чавун)

Диск клинчатий
Ø350 мм

Диск шпоровий
Ø520 мм (сталь)

Ніж КР
котка-подріднювача
(сталь)

Корпус підшипника
ККШ в зборі

Диск зубчатий
Ø360 мм

Диск
кільчато-шпоровий
Ø400 мм (чавун)

Диск
кільчато-шпоровий
Crosskill Ø470 мм (чавун)

Корпус підшипника
3ККШ в зборі

Диск шпоровий
Ø460 мм, Ø520 мм (чавун)

Диск
кільчато-шпоровий
Crosskill Ø530 мм (чавун)

Маточина УД
1 - Корпус підшипника КЗК-6.02.004
2 - Втулка КЗК-6.20.009
3 - Манжета 2.2-65х90 ГОСТ 8752-89
4 - Підшипник 3609 ГОСТ 5721-75
5 - Шайба КЗК-6.02.006
6 - Шайба КЗК-6.02.007
7 - Гайка М36-6Н.019 ГОСТ 5915-70
8 - Масленка 1.2.Ц6(М10х1) ГОСТ 19853-74
9 - Кришка корпуса підшипника КЗК-6.02.005
10 - Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70

Корпус підшипника
КЗК в зборі

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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ДИЛЕРИ
ТОВ "ТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ: 30976452)
Адреса: м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 113.
Тел: (0512) 42-49-34; 53-09-01
E-mail: info@technotorg.com
Сайт: www.technotorg.com
ТОВ "АГРОРЕСУРС" (ЄДРПОУ: 31919788)
Адреса: м. Кропивницький, вул. Мурманська, 29М.
Тел.: (0522) 35-90-46
E-mail: m@agro.kr.ua
Сайт: www.agro.kr.ua

ТОВ «ПАЛЬМІРА ДНІПРО» (ЄДРПОУ: 42512562)
Адреса: 49034, м. Дніпро, вул. Любарського, 98.
Тел.: (067) 643-06-01
E-mail: agroexpertplus@gmail.com
ПП «АГРОДІМ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ: 39133758)
Адреса: 25031, м. Кропивницький, пр-т Інженерів, 8.
Тел.: (0522) 35-77-83
E-mail: dtt1235@ ukr.net
Сайт: agrodim-center.prom.ua

ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" (ЄДРПОУ: 30722204)
Адреса: 02088, м. Київ, вул. 1-го травня, 1А.
Тел.: (044) 585-53-21; 390-56-58
E-mail: rechun@uaz-upi.com; secretarbaza@uaz-upi.com
Сайт: www.uaz-upi.com

ПП "АГРОТЕХЦЕНТР" (ЄДРПОУ: 32510422)
Адреса: 49044, м. Дніпро, пр-т Карла Маркса, 29.
Тел.: (056) 786-02-87
E-mail: alvas@atc.in.ua

ПП "ПАЛАНДИН-АГРО" (ЄДРПОУ: 37343129)
Адреса: 66101, Одеська обл., м. Балта, вул. Уварова, 31–А.
Тел.: (0486) 62-18-65, 62-56-15
E-mail: optikon@meta.ua
Сайт: www.optikon.od.ua

ТОВ "АГРОДІЛЕР" (ЄДРПОУ: 33733795)
Адреса: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Жовтнева, 2.
Тел.: (050) 534-62-20
E-mail: agrodiler@ukr.net
Сайт: www.agrodiler.com

Філія "Агротехсервіс" ПрАТ "ПРОМАРМАТУРА" (ЄДРПОУ: 26141169)
Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17.
Тел.: (056) 785-29-17; (050) 220-26-09; (067) 725-69-37
E-mail: oblbaza1@ukr.net
Cайт: www.agroservice.dp.ua

ТОВ "ІНТЕРТЕХІНВЕСТ" (ЄДРПОУ: 37988349)
Адреса: 49040, м. Дніпро, вул. Мукаша Салакунова, 25, офіс 6.
Тел.: (050) 421-55-88, (095) 235-55-40, (06165) 5-00-90,
E-mail: iti@iti.com.ua
Сайт: www.iti.com.ua

ТОВ "АСТАРТА Т" (ЄДРПОУ: 39081033)
Адреса: 54025, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду,
91/1, офіс 503.
Тел.: (0512) 44-49-24
E-mail: ofﬁce.astartat@ukr.net
Сайт: www.astartat.com.ua

ТОВ «АГРОСИЛА 2017» (ЄДРПОУ: 41221869)
Адреса: 61172, Харківська обл., м.Харків, вул.Грицевця, 54-А, кв.39.
Тел.: 0984864265
E-mail: sila2017@ukr.net

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ:
30401456)
Адреса: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 16-А.
Тел.: (044) 254-30-10, 280-17-22
E-mail: info@ukragroleasing.com.ua
Сайт: www.ukragroleasing.com.ua
ТОВ «АГРОТЕХПАРТНЕР» (ЄДРПОУ: 41725244)
Адреса: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А, офіс 400.
Тел.: (044) 465-55-83
E-mail: agrotehpartner@ukr.net
Сайт: www.agrotehpartner.com
ТОВ «АРК-ГРУПП» (ЄДРПОУ: 40101001)
Адреса: 25014, м. Кропивницький, вул. Родникова, 77, кв. 90.
Тел.: 096-083-80-33
E-mail: 40101001@ukr.net
Сайт: www.arkgroupp.com.ua
ТОВ «НВП АЛЬТА» (ЄДРПОУ: 39169318)
Адреса: 61060, м. Харків, пр-т Московський, 140/1, офіс 6.
Тел.: (057) 779-84-06, (050) 401-05-93
E-mail: info@alta.ua
Сайт: www.alta.ua

ПП «Прим Агро» (ЄДРПОУ: 30547665)
Адреса: 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 82А.
Тел.: (0532) 50-67-38
E-mail: tkalich.evgeniy@gmail.com, prim_agro@bk.ru
ТОВ «ІНТЕХРЕСУРС» (ЄДРПОУ: 38878476)
Адреса: 61037, Харків, пр. Московський, 199, Д-5.
Тел.: (057) 760-48-72
E-mail: intexresurs.ua@gmail.com
Сайт: www.intexresurs.all.biz
ТОВ «ВІЛСАР Груп» (ЄДРПОУ: 43366276)
Адреса: 25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, селище Нове,
вул. Мурманська,15
Тел.: (050) 457-59-55 , (0522) 35-90-35
E-mail: ofﬁce@vilsar.com
ТОВ "ЛЕНДФАРМ" (ЄДРПОУ: 43576145)
Адреса: 65005, Одеська обл.,м.Одеса, вул.Бугаївська 21, офіс 908.
Тел.: (097) 960-90-90
E-mail: info@landfarm.com.ua
ТОВ «АГРО ШЛЯХ» (ЄДРПОУ: 37630010)
Адреса: 54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 69-а.
Тел.: (067) 520-35-65
E-mail: pervomaysk@tria-agro.com Сайт: www.tria-agro.com

ТОВ "УКРАГРОЗАПЧАСТИНА" (ЄДРПОУ: 25188223)
Адреса: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 1А.
Тел.: (050) 300-96-77
E-mail: sales@ukragrozapchast.ua
Сайт: www.ukragrozapchast.uа
METALO TECHNOLOGIJOS UAB
Литва, Kauno raj.
http://metalotechnologijos.lt
"Carvidon Service" SRL
Республіка Молдова
www.carvidon.md
STRONG MACHINERY
Румунія, NPK SOIL S.R.L., mun. Slobozia, judet Ialomita DN2 km 56+400 m
Mob.: 0739835915
e-mail: strong.machinery@yahoo.com
www.strongmachinery.ro
* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.

LIT-ZAVOD.IN.UA
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ДП «Ливарний завод»
вул. Гагаріна, 17, м. Первомайськ,
Миколаївська обл., Україна, 55213
Тел./факс: +38 05161 5 57 28
Тел. моб. +38 050 495 58 80
+38 067 51 03 720
www.lit-zavod.in.ua
e-mail: litzavodua@gmail.com

* Всі дані, розміри і вагові характеристики знаходяться в процесі постійного технічного вдосконалення, в зв'язку з чим вони можуть змінюватися. Маса відноситься до базового варіанту. Підприємство
залишає за собою право на технічні зміни.
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