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Характеристики Од. вим. AGK 3 AGK 4 AGK 5.4 AGK 6

Робоча ширина км/год 3 4 5,4 6

Транспортна ширина м 3,5 4,4 3,4 3,4

Транспортна висота м 1,65 1,65 3,9 4

Продуктивність га/год 3,0 - 3,6 4,0 - 4,8 5,4 - 6,4 6 - 7,2

Діаметр диска мм 610 / 650 610 / 650 610 / 650 610 / 650

Відстань між дисками мм 250 250 250 250

Кут нахилу диска град 6 6 6 6

Кут атаки диска град 15 15 15 15

Робоча швидкість км/год 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12

Глибина обробітку см 10 - 17 10 - 17 10 - 17 10 - 17

Кількість дисків шт 24 32 44 48

Кількість робочих органів шт 12 16 22 24

Вага кг 3 450 4 156 7 500 8 250

Необхідна потужність к.с. 100 - 120 170 - 220 240 - 300 300 - 350

м. Одеса
Миколаївська дорога, 253
+38 (048) 716 14 19
+38 (067) 716 14 19
+38 (099) 716 14 20



Агрегати ґрунтообробні комбіновані призначені для обробітку ущільнених 
ґрунтів, знищення бур’янів і подрібнення рослинних залишків після збирання 
грубостеблевих просапних культур, атакож для основного обробітку і 
підготовки ґрунтів для посіву за технологією Mini-Till.

Амортизаційний коток 
для агрегатів AGK

Є можливість вибору 
того чи іншого котка, 
або як окрема 
додаткова консоль

Робочий орган AGK

Дискові агрегати серії AGK комплектуються 
двосекційними котками різного діаметру

Особливості:
- Двосекційні котки різного діаметру забезпечують якісне дроблення і  
   вирівнювання поверхні поля
- Посилена конструкція рами 
   (центральна балка виготовлена з товстостінної труби 300x300х18 мм)
- Пружинний вузол компенсує жорсткі навантаження на раму і дозволяє 
   долати перешкоди
- Диски агрегату виготовлені з борвмістної сталі

Конструктивне рішення полягає в тому, що на пружинних індивідуальних стійках встановлені 
дводискові секції, розташовані в два ряди на рамі агрегату. Відстань в 250 мм між суміжними 
дисками, 1300 мм між рядами при куті атаки 15 град. і куті нахилу дисків 6 град. забезпечує повне 
підрізання бур’янів, інтенсивне перемішування грунту і виключає забивання агрегату між рядами, при 
обробці засмічених агрофонів. При цьому тяговий  опір знижено в порівнянні з аналогічними 
знаряддями на 15-20%.

Під час обробітку ґрунту, підпружинені стійки ріжучого вузла плавно обходять перешкоду, 
здійснюючи низькочастотні коливальні рухи, за рахунок чого відбувається самоочищення дисків від 
рослинних залишків та налипання. Після обробки ґрунту комбінованим дисковим агрегатом серії 
AGK поверхня поля вирівняна, ущільнена і на ній збережено мульчуючий покрив, що оберігає 
родючий шар від осушення та ерозії
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