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HF AGRO - СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Компанія розробляє і виробляє безліч агрегатів - функціональну та надійну техніку для 
всіх видів ґрунту, для захисту і живлення рослин, техніку для упакування і зберігання 
продукції і багато іншого. Асортимент торгової марки широкий і призначений для про-
дуктивної роботи сучасного сільськогосподарського підприємства.

ВЕЛИКИЙ АСОРТИМЕНТ
У лінійку продукції HF Agro входять дискові та ротаційні борони, оборотні плуги та глибо-
корозпушувачі, культиватори та агрегати для передпосівної підготовки. 

Парк машин також включає в себе великий вибір розкидачів, аплікаторів-підкормщиків 
для рідких добрив, пакувальники і вивантажувачі зерна, польові котки для прикочування 
ґрунту. 

ЕКСКЛЮЗИВНІ РІШЕННЯ
Кожному аграрію HF Agro пропонує ексклюзивні рішення - техніку, адаптовану до роботи 
в місцевих умовах з урахуванням конкретних ґрунтово-кліматичних особливостей і під 
точні потреби кожного господарства. Знаряддя, які забезпечують високу продуктивність, 
мають низькі експлуатаційні витрати і якісно оброблюють ґрунт.

НАШІ ПРІОРИТЕТИ
Пріоритетний напрям HF Agro - прагнення до інновацій і створення нових унікальних 
продуктів за індивідуальними запитами аграріїв. В умовах постійно мінливих вимог до 
ведення сільського господарства в компанії готові забезпечити фермерів кращими ма-
шинами і стати надійним партнером для своїх клієнтів.

HFAGRO.COM.UA



КОРОТКІ
ДИСКОВІ БОРОНИ

GEKON
до 20 км/год2,75 - 6,25 м від 100 к.с



ЕРГОНОМІКА

GEKON НЕ ПОТРЕБУЄ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЛЕГКЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА
НАВІШУВАННЯ

Завдяки використанню надійно ущіль-
нених підшипникових вузлів та якісних 
підшипників ковзання у всіх шарнір-
них з’єднаннях, дискові борони GEKON 
не мають жодних точок змащування.

Не потрібно витрачати гроші на 
мастильні матеріали та дорогоцінний 
час на обслуговування машини.

Вам необхідно лише налаштувати гли-
бину обробітку ґрунту і до роботи!

Завдяки особливому розташуванню ро-
бочих органів GEKON-3 при своїй ши-
рині захвату вписується в транспортну 
ширину 3м без додаткового складання 
крайніх стійок.

Система навішування адаптована до 2-ї 
та 3-ї категорії трьохточкової навіски та 
комплектується всіма необхідними ком-
понентами.

ГІДРАВЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПОЛОЖЕННЯ СНИЦІ

Налаштування горизонтального положення машини викону-
ється за допомогою гідравлічного циліндра сниці з інтегро-
ваними в конструкцію дистанційними пластинами. 

Ви витрачаєте мінімум часу на налаштування, не докладаєте 
фізичних зусиль та не загубите дистанційні кліпси у полі. 

УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ
БОРОНИ У НАВІСНИЙ ВАРІАНТ

Центральна рама GEKON-5 та 6 оснащена інтегрованим адап-
тером під трьохточкову навіску 3/4N категорії, що дозволяє 
використовувати агрегат у навісному варіанті, відокремивши 
від нього сницю та ходову частину.

Використовуйте GEKON в будь-якому агрегатуванні!



ЯКІСТЬ РОБОТИ

ЯКІСНИЙ ОБРОБІТОК ТА ЕКОНОМІЯ
З СУЧАСНОЮ РЕСОРНОЮ СТІЙКОЮ

КОТКИ, ЩО НЕ ЗАБИВАЮТЬСЯ

Розмішення кожного диску на індивідуальній ресорній стійці у 
дискових борін GEKON, забезпечує максимальний захист під-
шипникового вузла - агрегату не страшні окремі перешкоди 
на полі.

Також ресоні стійки забезпечують бездоганну якість та рівно-
мірність обробітку, і при цьому зменшує тяговий опір знаряд-
дя (що економить паливо).

Завдяки ресорній стійці ваш GEKON працює швидше, якісніше 
та надійнише!

Прутково-клітовий коток діаметром 400мм не має цен-
тральної осі, а опційний трубчасто-клітьовий коток зі збіль-
шеним діаметром 500мм забезпечує надійне дотримання 
глибини роботи машини навіть на легких ґрунтах.

Відсутність центральної осі робить коток стійким до заби-
вання в умовах зволоженого ґрунту та екстремальної зас-
міченості поля. 

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА КОПІЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ
- ОБРОБІТОК ПОЛЯ З ЕДИНОЮ ТОЧНОЮ ГЛИБИНОЮ

Система копіювання рельєфу з центральним підвісом робочих секцій рівномірно розподіляє вагу машини по всій ширині 
захвату, що надає можливість точно витримувати задану глибину обробки. 

Застосування гумових демпферів у системі дозволяє створювати додатковий тиск на краях напіврам під час копіювання не-
рівностей поля.

Тобто агрегат не просто копіює, а також вирівнює поверхню поля!



НАДІЙНІСТЬ

GEKON-3 GEKON-4 GEKON-5 GEKON-6
Ширина захвату, м 2,75 4 5,25 6,25

Необхідна потужність трактора, к.с. Від 100 Від 130 Від 150 Від 170

Агрегатування з трактором навісне напівпричіпне

Маса, кг 1270 1669 3988 4402

Кількість дисків 22 32 42 50

Діаметр дисків, мм 568

Кількість гідравлічних пар − 2

Глибина обробітку, см 3-12 3-15

Робоча швидкість, км/год До 20

Габаритні розміри в транспортному 
положенні (ДхШхВ), мм 2489x3000x1700 2489x4402x1700 5612x3000x3324 5612x3000x3824

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СИСТЕМА РОЗКЛАДАННЯ
З ГІДРАВЛІЧНИМ ЗАХИСТОМ

Наявність додаткових захисних елементів в гідравлічній 
системі не дозволить механізатору порушити послідовність 
складання/розкладання машини. 

Знижується ризик пошкодження конструкції агрегату через 
людський фактор. 

АВТОМАТИЧНЕ СТОПОРІННЯ МАШИНИ
В ТРАНСПОРТНОМУ ПОЛОЖЕННІ

Механізатор не має необхідності не тільки покидати кабіну 
трактора, а й навіть звертати додаткову увагу для блокування/
розблокування транспортних стопорів під час складання/роз-
кладання агрегату. 

Знижуються непродуктивні витрати часу під час експлуата-
ції машини та усувається можливість помилки механізатора 
щодо зняття стопорів, тобто пошкодження агрегату через 
людський фактор.



SWIFT

ШЛЕЙФОВА
БОРОНА

12 - 18 м  від 135 к.с.  до 15 км/год



ЕРГОНОМІКА

ЛЕГКЕ СКЛАДАННЯ
НАВІТЬ ДЛЯ ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ

«НУЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

ГІДРАВЛІЧНЕ СТОПОРІННЯ
ТА ЗРУЧНІСТЬ РОБОТИ

БЕЗПЕЧНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ

ГІДРАВЛІЧНЕ КЕРУВАННЯ ТРАН-
СПОРТНИМИ КОЛЕСАМИ

ЕВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА 
ШИРИНА

Телескопічна конструкція тяги дозволяє 
одному механізатору самотужки легко 
переводити машину з робочого в тран-
спортне положення.

Агрегат не потребує щозмінного зма-
щення шарнірних з’днань, що еконо-
мить дорогоцінний час під час виконан-
ня польових робіт та гроші на мастильні 
матеріали.

РАМА БОРОНИ HF AGRO РОЗТАШОВАНА БЛИЖЧЕ ДО ГРУНТУ - ЩО МАЙЖЕ СТОВІДСОТКОВО  
ВИКЛЮЧАЄ ЇЇ ДЕФОРМАЦІЮ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ.

Стопоріння опори тросів в робочому 
положенні виконується за допомогою 
гідравліки з кабіни трактора, що змен-
шує витрати часу в процесі складання 
або розкладання машини.

Механізатору немає потреби покидати 
кабіну для здійснення цієї операції.

Наявність великих габаритних щитків та 
світлотехніки у всіх виконаннях машини 
підвищує безпеку її перевезення у тем-
ний час доби.

За замовленням клієнтів доступний гід-
равлічний поворот транспортних коліс 
бічних рам, що значно спрощує та при-
скорює процес розкладання машини 
у полі.

Ви можете швидко та без проблем роз-
класти машину без заїдання поворот-
них транспортних коліс.

Ширина всієї лінійки шлейфових борін 
HF AGRO в транспортному положенні 
не перевищує 3м, що робить зручним та 
безпечним їх перевезення по дорогах 
загального користування.



ЯКІСТЬ РОБОТИ, НАДІЙНІСТЬ

ВІДМІННЕ КОПІЮВАННЯ
РЕЛЬЄФУ

НАДІЙНИЙ ЦІЛЬНИЙ ЛАНЦЮГ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗПРИРИВНУ РОБОТУ

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА ЗАВДЯКИ  
РОМБІЧНОМУ ЗУБУ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДВОСЕКЦІЙНИЙ ШЛЕЙФ
ДЛЯ ВАШИХ АГРОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ 
РОБОЧОЇ СЕКЦІЇ ДЛЯ ВАШИХ 

ПОТРЕБ
Конструкція робочої секції, що нагадує 
гнучкий килим, а також підвішування 
секції на ланцюгах дає можливість ма-
шині якісно працювати на полі зі склад-
ним рельєфом.

 ШЛЕЙФОВІ БОРОНИ HF AGRO ОСНАЩЕНІ ЗРУЧНИМИ ТА НАДІЙНИМИ ОПОРАМИ SIMOL.

Зварна конструкція ланцюга робочої 
секції виключає його розрив під час 
роботи машини у випадку руйнування 
з’єднуючого болта - машина не втратить 
працездатність і не вимагатиме негай-
ної зупинки посеред поля.

Ромбічний перетин зуба в порівнянні 
з стандартним квадратним чи круглим, 
дозволяє при забезпеченні всіх техно-
логічних операцій завдяки своїй кон-
фігурації знизити необхідне на тягове 
зусилля трактора.

Кожен 16-ти рядний шлейф складається з двох частин по 8-рядів, які можна вста-
новлювати окремо при необхідності. Також таке рішення знижує навантаження 
на ланцюги кріплення передньої частини шлейфа.

Зуб має можливість установки у двох 
положеннях - агресивному та м’якому, 
залежно від напряму руху робочої сек-
ції, що дозволяє обробляти ґрунт при 
різних умовах роботи на глибину від 
3 до 8 см.



ШЛЕЙФОВА БОРОНА

HF-26112 HF-26115 HF-26118

Ширина захвату, м 11,96 14,26 17,94

Необхідна потужність трактора, к.с. Від 135 Від 160 Від 240

Агрегатування з трактором Напівпричіпне

Маса, кг 4170 4701 5538

Робоча швидкість, км/год 8-15

Габаритні розміри у транспортному 
положенні (ДхШхВ)

10790х
2994х
3500

11380х
2994х
3500

13170х
2994х
3500

Габаритні розміри у робочому 
положенні (ДхШхВ)

10300х
11986х
1066

10300х
14400х
1066

10300х
17966х
1066

Кількість рядів зубів 16

Перетин зуба Ромбічний

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

3м



РОЗКИДАЧІ 
ДОБРИВ

900-3500 л10-36 м



Дводискові розкидачі добрив  випускаються в безлічі варіацій з об’ємом бака від 900 до 3500 літрів.
Усі розкидачі добрив комплектуються захисним тентом і технологічними транспортними колесами.

Ширина розкидання добрив від 10 до 36 м.

РОЗКИДАЧІ  ДОБРИВ

Управління проводиться з кабіни трак-
тора і забезпечує швидке відкриття і 
закриття клапана розкидачами, що доз-
воляє вносити добрива безпосередньо 
з початку поля без пропусків і миттєво 
відключати розкидання в кінці поля без 
перевитрати добрив.

Завдяки гідравлічному клапану можна 
розкидати добрива окремо з правого і 
лівої сторони агрегату.

Універсальним завантажувачем може 
бути доповнений будь-який навісний 
розкидач добрив, що дозволяє без про-
блем одному трактористу самостійно за-
вантажувати розкидач з бігбегів.

Випускаються моделі на 1000 і 1200 кг.

Моделі з об’ємом бака від 2000 л мають 
також причіпне виконання для знижен-
ня навантаження на навіску трактора і 
можливості агрегатування з трактором 
меншої потужності.

РОЗУМНА ГІДРАВЛІКА ПРИЧІПНЕ ВИКОНАННЯ  УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ЗАВАНТАЖУВАЧ



Бункери комплектуються захисним тен-
том для запобігання внесених речовин 
від вологи і пилу.

РОЗКИДАЧІ  ДОБРИВ

Дорожня світлотехніка для безпечного 
транспортування розкидачів добрив до-
рогами загального використання.

Опори з колесами в базовій комплектації для зручності ручного переміщення одні-
єю людиною відчепленого від трактора  розкидача добрив.

Нижня захисна сітка для виключення 
потрапляння в систему подавання вели-
ких залежалих грудок добрив.

Для захисту кабіни трактора від виносу 
технологічних матеріалів, на розкиду-
вачах серії HF-521/522 встановлені до-
даткові захисні екрани.



УНІВЕРСАЛЬНИЙ  ЗАВАНТАЖУВАЧ

НАВІСНИЙ 
«СПЕЦІАЛЬНИЙ»  НАВІСНИЙ «ПЛЮС»

Висота шасі в закритому положенні  A (mm)  2270 2520

Довжина штанги   B (mm)  2459 2959

Довжина висувної штанги  C (mm) 850 900

Висота розкриття штанги в закритому 
положенні висувної штанги  D (mm) 3005 3505

Висота розкриття штанги у відкритому 
положенні висувної штанги  E (mm)  3711  4211

Висота закритої штанги в закритому 
положенні розсувний штанги  F (mm)  1337  1587

Висота закритої штанги у відкритому 
положенні висувної штанги  G (mm) 1173  1423

Відстань між кінцем штанги і основним 
шасі в закритому і відкритому положенні 
розсувної  штанги

 H (mm)  801 1051

Відстань між кінцем штанги і основним 
шасі в висувною штанги і штанги у 
відкритому положенні

 I (mm)  1272 1772

Відстань між кінцем штанги і основним 
шасі у висувній штанзі та штанзі  в 
закритому положенні

 J (mm) 1449 1699

Відстань між кінцем штанги і основним 
шасі у висувній штанзі та штанзі у 
відкритому положенні

 K (mm)  2281 2781

Вантажопідйомність 
(розсувна штанга закрита) Вантажопідйомність Вага машини

Навісний «спеціальний» 1000 kg 600 kg 306 kg

Навісний «плюс» 1200 kg 850 kg 410 kg

Універсальний завантажувач HF Agro стане головним поміч-
ником при підйомі важких вантажів на фермі. За допомогою 
гідравлічної системи, підключеної до трьохточкової системи 
підвіски трактора, можна самостійно без додаткової допомо-
ги піднімати вантажі, безпечно і легко. Багатофункціональний 
вантажний підйомник також знадобиться для організації облад-
нання в гаражі. Машина виготовлена максимально ефективно, 
тому може використовуватися як разом з розкидачами добрив, 
так і окремо. За його допомогою можна з легкістю висипати 
великі пачки добрива в розкидувач. Купуючи навантажувач, ви 
економите ваші гроші та час.

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



HF-5219 HF-52112 HF-52115 HF-52118 HF-52120 HF-52125 HF-52130 HF-52135

Обсяг бака, л  900  1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500

Робоча ширина 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Тип агрегатування навісний навісний навісний навісний навісний навісний навісний навісний

Необхідна частота обертання ВОМ  540  540  540  540  540  540 540 540

Робоча швидкість, км / год 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  8-12 8-12

Кількість коліс, шт - - - - - - - -

Габаритні розміри
(довжина, ширина, висота), мм

1000х2050х
1320

1130х2050х
1320

1260х2050х
1320

1390х2050х
1320

1520х2050х
1320

1650х2050х
1320

1780х2050х
1320

1320х2050
х1680

Маса, кг  406 440  474  508  542  576 610 700

HF-52220M HF-52225M HF-52230M HF-52225T HF-52230T HF-52235T

Обсяг бака, л 2000 2500 3000 2500 3000 3500

Робоча ширина 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Тип агрегатування причіпний причіпний причіпний причіпний причіпний причіпний

Необхідна частота обертання ВОМ  540  540  540  540  540  540 

Робоча швидкість, км / год 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  

Кількість коліс, шт 2 2 2 4 4 4

Габаритні розміри
(довжина, ширина, висота), мм

2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

Маса, кг 780 850  920 950 1020  1090 

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  



V

10,4 м324 м від 80 к.с.

ПРИЧІПНІ СТРІЧКОВІ
РОЗКИДАЧІ

ДОБРИВ



Потужні, прості у використанні машини, які забезпечують рівномірний широкий розподіл. Простий механічний 
привід забезпечує пропорційне надходження кількості розподільного добрива, дозволяючи підтримувати постій-
ну кількість добрива по всій поверхні. Структура і дизайн машини дозволяють працювати з великими обсягами, 
а також використовувати вологі добрива, компост та інші матеріали (вапно, пісок, сіль тощо).

ПРИЧІПНІ  СТРІЧКОВІ  РОЗКИДАЧІ  ДОБРИВ

  ЛОКАТОР ДЛЯ РОБОТИ НА СХИЛАХ  ЛОПАТКИ ДИСКІВ Ø700 ММЄДИНЕ ВІКНО ВИДАЧІ 



Непідвладні корозії неметалеві під-
тримуючі ролики із ПВХ.

РОЛИКИ ІЗ ПВХ

ПРИЧІПНІ  СТРІЧКОВІ  РОЗКИДАЧІ  ДОБРИВ

Усі бункери комплектуються захисними 
тентами для захисту внесених речовин 
від вологи і пилу.

Використання нержавіючої сталі для 
основних елементів, які контактують з 
добривами, для досягнення максималь-
ного ресурсу розкидачів добрив.

Спеціальна сітка з захисним гальваніч-
ним покриттям для виключення попа-
дання в систему подачі великих зале-
жалих грудок добрив.

Дорожня світлотехніка для безпечного 
транспортування розкидачів добрив до-
рогами загального використання.

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ 
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

СІТКА З ПОКРИТТЯМ

ГІДРАВЛІЧНИЙ РІЗАК

ЗНІМНИЙ ТЕНТ 
ІЗ КРІПИЛЬНИМИ ГАЧКАМИ

РОЗКИДАНІ ДИСКИ, ЗАХИСТ 
ДИСКІВ І КОРОБКА ШКІВІВ 

З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



ПРИЧІПНІ  СТРІЧКОВІ  РОЗКИДАЧІ  ДОБРИВ

СПЕЦІАЛЬНІ ДИСКИ ДЛЯ РОЗКИ-
ДАННЯ СИПКИХ ДОБРИВ

 ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ 
ДОБРИВ У ДВІ БОРОЗНИ

ПОВОРОТНИЙ ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ БАМПЕР 
ШИРИНИ РОБОЧОЇ ЗОНИ

  ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ БІЧНОГО 
ЗАСИПАННЯ

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ 
ПО БОКАМ

 СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
РОЗПОДІЛУ СИПКИХ ДОБРИВ

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОСТАТОЧ-
НОГО ЗАСИПАННЯ

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ БІЧНОГО 
РОЗПОДІЛУ

Можливість комплектації спецільним 
пристроєм для рівномірного розподілу 
дрібних сипких речовин.

Опційний захисний бампер робочої 
зони.

Опційний транспортер для бічного вне-
сення добрив.

Опційна система внутрішньоґрунтового 
внесення добрив у дві борозни.

Опційні загортачі для закладення вне-
сеного технологічного матеріалу.

Опційні відбійні щитки для бічного вне-
сення добрив.

Опційний кожух для бічного розкидан-
ня  добрив.

Опційний поворотний сцепіальний 
пристрій для підвищення маневреності 
трактора в агрегаті з розкидачів добрив.



ГІДРАВЛІЧНІ СТОЯНКОВІ ГАЛЬМА 

Можливість комплектації гідравлічним 
стоянковим гальмом для безпечної сто-
янки розкидача.

HF-52320 HF-52330 HF-52336 HF-52345 HF-52355 HF-52365 HF-52372 HF-52385

Обсяг бака, л 2100 2500 3600 4500 5500 6500 7200 8500

Вантажопідйомність, кг 2450 30000 4300 5400 6600 7800 8640 10000

Ширина розкидання, м 18 18 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24

Колія, мм 1600 1600 1750 1750 1900 1950 1950 1950

Габаритні розміри
(довжина х ширина х висота), мм

3780х2005 
х1875

3780х2005
х1955

4582х2250
х2060

4582х2250 
х2180

4980х2290 
х2100

4980х2500 
х2180

6090х2500 
х2370

6090х2500 
х2370

Маса, кг 1049 1146 1522 1558 1850 1942 2377 2370

ПРИЧІПНІ  СТРІЧКОВІ  РОЗКИДАЧІ  ДОБРИВ

СПЕЦІАЛЬНА ШИРОКЕ ВАНТАЖНЕ 
ВІКНО ДЛЯ КОМПОСТУ

ПОДВІЙНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ РІЗАК

  РОЛИКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

КАРДАННА   ПЕРЕДАЧА

ПІДШИПНИК З НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ

Спеціальне опційне широке вантажне 
вікно для внесення компосту.

Підвищення довговічності і корозійної стійкості розкидачів шляхом встановлення  
опційних підшипників і роликів з нержавіючої сталі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ   



ПОЛЬОВI
КОТКИ

4,5-15,4 м 12 км/год



ПОЛЬОВI КОТКИ

Завдяки важкій рамі і чавунному котку діаметром 500 мм, котки HF Argo найкращим чином готують 
грунт перед посівом.

Поперечний копіювання рельєфу поля забезпечується за рахунок шарнірного з’єднання секцій. При цьому 
зберігається рівномірне навантаження по всій робочій ширині агрегату.

Котки HF Agro легко переводяться в робоче положення і навпаки за допомогою гідравліки.

Котки доступні від 4,5 до 15,4 м робочої ширини.

Польові котки HF Agro призначені для прикочування ґрунту до і після посіву. Ущільнення грунту за допомогою котків HF Agro, 
зберігає вологу в зоні насіннєвого ложа, перешкоджає ерозії грунту, провокує сходи падалиці та насіння бур’янів, знищує 
слимаків.

Сегменти котків HF Agro (разом зі вільно рухаються проміжними дисками), встановлені в опорах незалежно один від одного. 
Це забезпечує самоочищення і щільне прилягання котка до грунту по всій ширині захоплення.

Підвищена робоча швидкість забезпечує високу продуктивність і знижує експлуатаційні витрати.

HF-24345  HF-24363 HF-24383 HF-24395

Тип агрегатування  напівпричіпний

Ширина захоплення, м 4,5 6,3 8,3 9,5

Необхідна потужність трактора, л. с. від 80 від 100

Кількість секцій, шт. 3

маса, кг 2 400 3 080 4 200 4 760

Робоча швидкість, км / год 6-12

Транспортна швидкість, км / год до  25

Транспортна ширина, мм 2 600

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  



ПРОСАПНІ
КУЛЬТИВАТОРИ

3 - 10 смвід 80 к.с. 6,4 - 12 ,4 м



У ролі робочих органів застосовують-
ся ресорні стійки 32х12 мм, укомплек-
товані стрільчатими лапами шириною 
150 мм/200 мм.

За бажанням можно укомплектувати 
лапами шириною 250 мм або лапкою-
долотом - 55 мм.

РОБОЧІ ОРГАНИ

Паралелограмне ведення глибини обро-
бітку на кожному ряду.

Установка глибини обробітку за допомо-
гою регулюючого шпинделя.

МОЖЛИВІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ГЛИБИНИ ОБРОБІТКУ

Ресорна стійка забезпечує:

ПЕРЕВАГИ РЕСОРНОЇ СТІЙКИ 

ПРОСАПНІ КУЛЬТИВАТОРИ

Просапний культиватор HF Agro серії HF-215 зі змінним міжряддям від 30 до 75 см призначений для міжрядного 
обробітку широкого спектру культур: кукурудзи, соняшника, сої, цукрового буряка, гороху, квасолі тощо. 

Культиватор HF Agro дає можливість відкрити доступ повітря до кореневої системи рослини, знищити бур’яни 
в міжрядді механічним способом та здійснити ціленаправлене обприскування зони рядка.

Культиватор чудово працює по дуже вологому ґрунту без налипання.

зниження тягловогу супротиву знаряд- 
дя та витрати палива не менше, чим на 
20%;

рівномірну глибину обробітку, завдяки 
виключенню  виглиблення  всього агре-
гату при наїзді на перешкоду;

самоочищення робочих органів у про-
цесі роботи, що дозволяє ефективно 
працювати на більш вологому ґрунті.



ПРОСАПНІ КУЛЬТИВАТОРИ 

Для додаткового розрихлення всере-
дині рядків чи стрічок посіву опційно 
встановлюються секціїї з пальчиковою 
мотигою.

МОЖЛИВІСТЬ ДОДАТКОВОГО
РОЗРИХЛЕННЯ ГРУНТУ

В якості додаткової опції можлива уста-
новка модулів HF Agro для внесення 
добрив.

 МОЖЛИВІСТЬ ОДНОЧАСНОГО
ПІДЖИВЛЕННЯ

Система автоматичного підрулювання 
із залізними (або гумовими) копіюваль-
ними колесами дозволяє культиватору 
точно слідувати за трактором і прово-
дити культивацію дуже близько від ря-
дів без «підрізання» рослин.

Захисні щитки на підшипниковій опорі 
забезпечують надійний захист культур-
них рослин від підрізання (опція).

ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД 
ПІДРІЗАННЯ 

Система внесення рідких добрив HF Аgro - це комплекс інноваційного обладнання, що дає можливість цілеспря-
мовано і точно вносити рідкі добрива безпосередньо в посівне ложе або в іншу зону його ефективної дії одночас-
но з міжрядним обробітком та знищенням бур’янів.

живлення 12В від акумулятора трактора

об`єм бака - до 1000 л. (За бажанням замовника)

управління системою напівавтоматичне або автоматичне (на вибір)

опційний контроль виливу по кожній лінії



ПРОСАПНІ КУЛЬТИВАТОРИ

HF-2156/8 HF-2159/12 HF-2159/16

Кількість рядів що обробляються, шт. 8 12 16

Конструктивна ширина захвату, м 6,4 6,4 12,4

Необхідна потужність трактора, к.с. від 80 від 80 від 120

Агрегатування з трактором навісне навісне  напівпричіпне

Робоча швидкість, км/год 8-10

Маса, кг 1200 1550 4500

Кількість робочих секцій, шт. 9 13 17

Ширина міжрядь, cм 70 45 70

Відстань від опорної площини
до нижньої площини рами, мм 640

Продуктивність, га/год 6 6 12

Глибина обробітку, см 3-10

Дорожній просвіт, мм от 300

Габаритні розміри у транспортному 
положенні (довжина × ширина × висота), мм 1700 х 3000 х 1800 1700 х 3000 х 1800 7200 х 3000 х 2400

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



12 V5 до 300 л/га500 л

АПЛІКАТОРИ
РІДКИХ ДОБРИВ



АПЛІКАТОРИ РІДКИХ ДОБРИВ

Аплікатор HF Agro для внесення рідких добрив - це інноваційний продукт, який з високою точністю вносить добрива 
безпосередньо в посівне ложе або іншу необхідну вам зону згідно вашої технології.

Аплікатор HF Agro легко монтується як на культиватори, так і на сівалки незалежно від виробника агрегатів. А вста-
новлення ємності для добрива виконуеться на раму знаряддя без проведення зварних робіт.

АПЛІКАТОРИ  HF AGRO  МОЖНА  ВСТАНОВИТИ:
На сівалки для внесення рідких добрив або бактеріальних препаратів одночасно з посівом;

На культиватори для міжрядного обробітка, для підживлення рослин одночасно з механічною боротьбою з бур’янами.

1.  Максимально простий і бюджетний варіант за допомогою ШІМ-регулятора в кабіні трактора і забезпечення необхідної норми 
внесення підтриманням стабільної швидкості руху.  

2. Автоматично з регулюванням завантаження насоса системою самостійно в залежності від реальної швидкості руху по вбудовано-
му датчику GPS і заданій нормі внесення.

КЕРУВАТИ НОРМОЮ ВНЕСЕННЯ МОЖНА ДВОМА СПОСОБАМИ: 



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
Контроль кожної секції з індикацією на моніторі  в кабіні трактора

Автоматична підтримка заданої норми виливу незалежно від швидкості руху трактора (по вбудованому датчику GPS)

Збільшення вдвічі норми внесення з автоматичним підтриманням заданої норми виливу незалежно від швидкості руху  трактора.

Встановлення ємності для добрива - на раму знаряддя без 
проведення зварювальних робіт.

Усі вузли і деталі обладнання, вироблені з матеріалів стій-
ких до агресивних рідин.

До системи  входить бак та вся розводка і система подачі 
робочої рідини, а також система управління потоком.

Аплікатори HF Agro зручно вставновлюются на 8-ми, 12-ти, 16-ти і 24-рядні просапні сівалки, зернові сівалки з шириною захвату 
до 6 м,а також будь-які міжрядні культиватори. Вони легко монтуються на агрегат без будь-яких зварювальних робіт. 

Об’єм бака аплікаторів від 500 до 3000 л.

Лінії живлення внесення робочої рідини можуть прокладатися (за погодженням з клієнтом) під лапу, в кіттон, у сошник та інш.

АПЛІКАТОРИ ДЛЯ ПРОСАПНИХ СІВАЛОК



6,12-8,8 м

ЖНИВАРКИ ПРЯМОГО 
ЗРІЗУ ДЛЯ ЗБИРАННЯ 

СОНЯШНИКА



ЖНИВАРКИ  ДЛЯ  ЗБИРАННЯ  СОНЯШНИКА

Динамічне балансування шнека та мотовила на сучасному обладнанні забезпечує 
надійну роботу жниварки з високим ресурсом.

Товщина ножового бруса у жниварках 
HF Agro становить 4 мм (у жниварках 
інших виробників 3 – 3,5 мм). Це при-
зводить до значного збільшення часу 
експлуатації жниварок.

УНІКАЛЬНИЙ НОЖОВИЙ БРУС

ДИНАМІЧНЕ БАЛАНСУВАННЯ ШНЕКА

Два приводи SCHUMACHER дозволяють 
суттєво підвищити швидкість косовиці 
та знизити навантаження на комбайн.

ДВА ПРИВОДИ SCHUMACHER

Ціліснотягнуті труби підвищують міц-
ність конструкції, що у свою чергу при-
зводить до підвищення терміну екс-
плуатації без втрати геометричних та 
виробничих показників (на відміну від 
електрозварювальної, менш міцної тру-
би).

Усі передавальні механізми виготовле-
ні із спеціальних сортів сталі із додат-
ковим поверхневим ущільненням.

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Механічна регулювання положення 
мотовила дозволяє оптимізувати якість 
та швидкість зрізу, незалежно від щіль-
ності та напрямку посіву соняшника, не 
знижуючи швидкість руху, без ризику 
виникнення додаткових втрат при стру-
сі головок соняшника.

МОЖЛИВІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОЛОЖЕННЯ МОТОВИЛА



HF-7206 HF-7207 HF-7209

Робоча ширина, м 6,12 7,36 8,8

Крок зерна, см 22,8

Мінімальна відстань між зернозахисними щитками, см 5,7

Мінімальна висота зрізу, см 15

Максимальна висота зрізу, см 80

Номінальна споживана потужність, кВт 6,0/3,0

Параметри карданного вала (стандарт) 1 3/8'' Z6

Розміри (ширина х висота х довжина), м 6.6х1,0х2,37 8,1х1,0х2,37 9,5х1,0х2,37

Вага виробу, не більше, кг 2050 2380 2750

Номінальна потужність на вхідному валу, кВт
- лівий привід 
- правий привід 3

3

Швидкість вхідного вала 600

Кількість подвійних ходів вихідного вала 1200

Довжина ходу ріжучого сегмента, мм 84

Ширина вирівнювання ножа, мм 4 … 4,5

Ширина вирівнювання зубців, мм 14

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДУ ЖИТТКИ

Жниварки HF AGRO прибирають соняшник «суцільним зрізом», незалежно від напрямку посіву.

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



HF AGRO – ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР
ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ КОМПАНІЙ

Окрім продуктів власної розробки та виробництва, HF Agro співпрацює з найкращими 
світовими компаніями та виступає як офіційний дилер та представник.

LEHNER став синонімом інноваційної якісної техніки для сільського та комунального господарства, виноградарства 
і садівництва.

Велика увага приділяється розробці і кінцевого монтажу техніки, компоненти якої проектуються і виготовляються 
в Німеччині з найвищою якістю.

Вся техніка LEHNER - «Made in Germany».

SUPERVARIO® VENTO®
Пневматична сівалка з потужним вентилятором (12 вольт) для 
надійної сівби насіння трав, проміжних культур, сидератів, 
внесення протислимакових гранул, (мікро)добрив та інших 
зернистих і гранульованих матеріалів.

VENTO® відмінно справляється навіть з великими обсягами по-
сівного матеріалу (наприклад, насіння трави 40 кг/га або зерно-
ві 120 кг/га). Керувати сівалкою під час руху і зручно змінювати 
всі функції і налаштування можна безпосередньо з кабіни водія 
задопомогою блоку керування VENTO II.

Універсальна розкидна сівалка 12 вольт (300 Вт) для посіву 
насіння трав, сидератів, проміжних культур, внесення протис-
лимакових гранул та інших гранульованих матеріалів:

Безступінчате регулювання робочої ширини 2–24 м
Додатковий перетрушувач для дрібнонасінних трав і сумішей
10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу
Безступінчате регулювання розкидних лопатей та діапазону 
розкиду 

VENTO® 
230/8

VENTO® 
230/16

VENTO® 120



ЯКІСНЕ РІЛЛЯ БЕЗ КОМПРОМІСІВ
Плуги Ovlac забезпечують максимально якісну оран¬ку при будь-яких ґрунтових умовах та при цьому з максималь-
ним комфортом для тракториста. 

Максимальна зручність, великий вибір опцій та аксесуарів, механічні та гідравлічні регулювання, надійний багато-
ступінчастий захист – все це (і багато іншого) – оборотні плуги Ovlac.

Плуги Ovlac випускаються з різної кількістю корпусів (від 3 до 9), при цьому плуги можна комплектувати додатковими 
стійками-корпусами.

Кожний варіант плугів Ovlac може поставлятися з механічним та гідравлічним регулюванням ширини, та з різним із трьох 
типів захисту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Регулювання ширини Механіка Гідравліка

Робоча ширина, см   35, 40, 48, 53  30 - 53

Захист зрізний болт або пружина, або гідравліка

Відстань між робочими органами, см  85, 95 або 105

Кліренс під балкою, см  72, 78 або 90

Рама, мм  150x150



Його надійність та ефективність добре 
доведені. Коли корпус плуга підніма-
ється над перешкодами, тиск листової 
пружини зменшується, ця функція при-
зводить до мінімального навантажен-
ня на рамі плуга.

Подвійний захист: у всіх плугах з цією 
системою захисту стійки прикріплені 
болтами до балки; не приварені. Один 
з цих кріпильних болтів задуманий як 
зрізний болт, тому вони функціонують 
як додаткова невпинна система.

Плуги Ovlac можуть бути оснащені різними системами захисту та регулювання.

ПРУЖИННИЙ ЗАХИСТ

Він дозволяє адаптувати тиск відповід-
но до умов ґрунту. У важкому та ущіль-
неному ґрунті тиск може бути збільшено 
для того, щоб гарантувати проникнення 
та підтримувати оптимальне робоче по-
ложення органів. Навпаки, у кам’янистих 
умовах  тиск можна встановити нижче 
для того, щоб каміння не проникало на 
поверхню. 

Як і в моделях з пружинною системою 
захисту, стійки також прикріплені болта-
ми до балки та не приварені, що забез-
печує подвійний захист.

ГІДРАВЛІЧНИЙ
ЗАХИСТ

Робоча ширина може управлятися гід-
равлічно з кабіни трактора  від 30 до 
50 см на корпус.

Автоматична система пам’яті: плуги Ovlac 
стандартно поставляються з автоматич-
ною системою пам’яті.

Система висуває основну раму до міні-
мальної ширини для того, щоб гаранту-
вати плавне перевертання та уникнути 
удару від землі заднім кінцем плуга. 
Після цього плуг автоматично поверта-
ється до вихідної робочої ширини.

ГІДРАВЛІЧНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ 
ШИРИНИ ЗАХВАТУ

Ширину захвату можна регулювати 
вручну, просто переставляючи поло-
ження опорного болта в інший отвір на 
балці.

Є  4 різні робочі ширини з 35 см, 40 см, 
48 см, 53 см.

РУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ШИРИНИ ЗАХВАТУ

Зусилля зрізу болта 3000 кг.

ЗАХИСТ ЗРІЗНИМ БОЛТОМ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ



ШИРОКИЙ АСОРТИМЕН
 ЛЕМЕШІВ ПЛУГІВ

3 ТИПИ ЗАХИСТУ

ГІДРАВЛІЧНЕ КОЛЕСО
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ

CТАНДАРТНЕ ГІДРАВЛІЧНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ

1-ОЇ БОРОЗНИ

ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН
АКСЕСУАРІВ

ОПЦІЯ В ON-LAND

ПЕРЕВАГИ ЛІНІЙКИ
Можливість роботи в борозні або біля неї з однимі тим же 
плугом.

Стандартне гідравлічне регулювання ширини 1-ої борозни.

Велике колесо 500/45  22,5  в стандартній комплектації.

ОБОРОТНІ  НАПІВНАВІСНІ  ПЛУГИ





Україна, 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, 8

+38 (050) 301-42-80

hfagro.ua@gmail.com HFAGRO.COM.UA


