КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

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 продуктивної роботи сучасного сільськогосподарського підприємства.
ВЕЛИКИЙ АСОРТИМЕНТ
У лінійку продукції HF Agro входять оборотні плуги для оранки по різним ґрунтам, дискові, зубові, ротаційні та шлейфові
борони, глибокорозпушувачі та щелерізи, польові культиватори та агрегати для передпосівної підготовки. Парк машин
також включає в себе великий вибір розкидачів, аплікаторів-підкормщиків для рідких добрив і аміаку, пакувальники
і вивантажувачі зерна, польові котки для прикочування ґрунту
до і після посіву.

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 чудову обробку ґрунту.
Окремий напрямок діяльності компанії - розробка і виробництво активних бактеріальних комплексів для живлення
і захисту рослин.
Компанія не обмежується тільки аграрною сферою, у модельному ряді HF Agro є також універсальні агрегати для дорожньо-будівельної та комунальної галузей, техніка для зимового обслуговування доріг.
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 машинами і стати надійним партнером
для своїх клієнтів.
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АПЛІКАТОРИ
от 500 л

5-300 л/га

12В

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 встановлення ємності для добрива виконуеться на раму знаряддя без проведення зварних робіт.
Аплікатори-підживлювачі вносять рідкі мінеральні добрива
у міжряддя в період кущіння.
Аплікатори для аміаку призначені для внесення безводного
аміаку для різних видів обробітку ґрунту: оранки, дискової та мінімальної обробки, no-till та strip-till.
Всі аплікатори HF Agro забезпечують внутрішньоґрунтове внесення та точний контроль кількості внесенних речовин.

10-36 м

от 900-3500 л

Розкидачі HF Agro відрізняються великим різноманіттям моделей і точністю розподілу речовин, чи то добрива або сіль, насіння або гранули. При цьому рівномірність розкидання витримується незалежно від швидкості руху та виду внесеного добрива.

Компанія пропонує різні розкидачі добрив:
Вібраційні
Дводискові
Причіпні стрічкові
Інноваційний підхід, який відрізняє техніку HF Agro, втілений
в кожній лінійці. Наприклад система «VIBRO SYSTEM» забезпечує
відсутність тертя та пошкодження гранул добрива і насіння.
Технологічність, максимальне використання нержавіючих сталей,
сучасні системи регулювання розподілу та автоматичної підтримки розкидання, вивірена конструкція і модульність (з більшим
вибором місткості і робочої ширини) - ключові параметри успіху
розкидачів HF Agro.

РОЗКИДАЧІ ДОБРИВ

КУЛЬТИВАТОРИ
до 12 м

4,5 л/га

600 мм

Культиватори HF Agro - універсальні агрегати. Маючі посилену
та високу конструкцію рами (висота проходу 60 см), вони чудово підходять для обробітку грунту під просапні, зернові культури та під цукровий буряк.
Найбільш ефективно культиватори HF Agro використовуються
для підготовки посівного ложа, закладення добрив і сидератів,
аерації ґрунту перед посівом, обробка стерні.
Вчасно працювати культиваторами HF Agro також другим слідом
(після закладення пожнивних залишків важкою технікою)– для
рівномірного розподілу пожнивних залишків з одночасним механічним видаленням зійшлих бур’янів.

Характерні риси культиваторів HF Agro:
підсилена рама
збільшена висота проходу
вузький радіус розвороту

0,84-4 м

82-330 к.с.

18-35 см

Плуги HF Agro забезпечують якісну оранку на будь-яких грунтах
з максимальным комфортом для тракториста.
Максимальна зручність, величезний вибір опцій і аксесуарів, механічні і гідравлічні регулювання, надійний багатоступінчатий
захист - це (і багато іншого) - оборотні плуги HF Agro.

Загальні характеристики плугів HF Agro:
від 5 до 8 корпусів (з можливістю установки додаткових)
всі сучасні системи захисту (зрізний болт, пружина або
гідравліка)
максимум регулювання (механічна або гідравлічна системи)
широкий асортимент лемехів і аксесуарів

ОБОРОТНІ ПЛУГИ
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ГРУНТІВ

LEHNER став синонімом інноваційної якісної техніки для сільського та комунального господарства, виноградарства і садівництва.
Велика увага приділяється розробці і кінцевому монтажу техніки,
компоненти якої проектуються і виготовляються у Німеччині та
відповідають найвищій якості.
Вся техніка LEHNER – «Made in Germany».

HF AGRO – ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР
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