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AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY

ОБОРОТНІ ПЛУГИ HF AGRO Д ЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Оборотні плуги HFAGRO призначені для оранки під зернові і технічні культури на глибину від 18 до
35 см, на НЕ засмічених камінням, плитняком і іншими перешкодами грунтах. (Питомий опір ґрунту
до 0,1 МПа (1кгс / см2), твердість до 4,0 МПа (40 кгс / см2)).

82-330 к.с.

18-35 см

0,84-4,0 м

БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ОБРОБКИ

Оборотні плуги HF Agro мають високу (800 мм) стійку робочих органів і можуть оснащуватися суцільним або смуговим відвалом корпусу.
Відвали мають полосное будова, що дозволяє інтенсивно і без
пропусків рихлити землю в умовах підвищеної вологості.
Робочі органи оснащені гвинтовими регуляторами, які дозволяють регулювати ширину і кут нахилу відвалу в діапазоні від 330 до 500 мм.

КОНСТРУКТИВНІ ПЕРЕВАГИ ПЛУГ HF AGRO

ПРОДУКТИВНІСТЬ І МАНЕВРЕНІСТЬ
Завдяки вивіреною конструкції, грамотному розташуванню опорного колеса (бокове розміщення),
телескопічним гидроцилиндрам забезпечується швидкий розворот на вузькій поворотною смузі, що
істотно заощаджує час.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

ЗРУЧНІСТЬ
У ТРАНСПОРТНОМУ
ПОЛОЖЕНИИ

МІЦНІСТЬ
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Можливість легко змінювати ширину захвату робочого корпусу.
Проста і легка регулювання, практично без інструментів.

Можливість транспортувати плуг
на високій швидкості, не викликаючи навантаження на навіску трактора.

Максимальна міцність рами плугів
HF Agro - запорука довголітньої
служби, а висока зносостійкість
робочих органів з якісної сталі,
забезпечує економію витрат на
оранку і довговічність експлуатації.

ЕФЕКТИВНІ І ЕКОНОМІЧНІ РОБОЧІ ОРГАНИ

НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ
Відвали і смуги відвалів повністю кріпляться на черевику корпуса плуга і не
є частиною несучої конструкції. Вони
забезпечують виключно оборот землі.

БАГАТИЙ ФУНКЦІОНАЛ
Оборотні плуги HF Agro можуть оснащуватися предплужниками з потужними
плоскими стійками (плоскі стійки виключають скручування передплужників).
Регулювання передплужників швидка і легка, проводиться окремо один від одного і без необхідності використовувати додаткові інструменти.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЕКОНОМІЧНІСТЬ

ЗБІЛЬШЕНИЙ ТЕРМІН
СЛУЖБИ

РОБОТА В ВАЖКИХ
УМОВАХ

Відвали і смуги відвалів можуть використовуватися практично до повного
зносу, оскільки це ніяк не погіршує
міцність корпусу плуга.

Корпуси плугів HF Agro мають збільшений термін служби. Вони підходять
для роботи по важким, липким грунтів
і вимагають меншого тягового зусилля.

На смугових відвалах істотно збільшено відстань між смугами і заднім
кріпленням для смуг. Кріплення знаходяться за смугами, що дозволяє орати
без забивання на важких грунтах.

ПРОДУМАНИЙ І НАДІЙНИЙ КОНСТРУКЦІЯ

ВЕЛИКЕ ОПОРНІ
КОЛЕСА
Велике опорна колесо зменшує тиск
на грунт при оранці і гарантує безпеку
при транспортуванні.

НАДІЙНИЙ ПОВОРОТНИЙ МЕХАНІЗМ
Два телескопічних гідроциліндра забезпечують швидкий поворот плуга на 180
градусів.

На плугів, які оснащені дополчої корпусом, положення опорного колеса дає можливість виробляти оранку
біля самого кордону поля.

Завдяки бічному розташуванню опорного колеса, зменшується не тільки навантаження на раму плуга, а й відстань між колесами трактора і колесом плуга.
Це підвищує маневреність всій зчіпки при розвороті.

ТОЧНІ
РЕГУЛЮВАННЯ

ЗРУЧНІ
РЕГУЛЮВАННЯ

БЕЗВІДМОВНА
РОБОТА

Точне налаштування позиції нахилу
плуга в борозні здійснюється за допомогою регулювальних болтів окремо
для кожної сторони.

Установка робочої глибини передплужників здійснюється східчасто за
допомогою штифта на плоскій стійці.

Високі стандарти виробництва і якість
матеріалів, забезпечує плугів HF Agro
надійну і тривалу роботу протягом
всього терміну експлуатації.

Конструкція дозволяє регулювати як
ширину так і кут нахилу відвалу, причому в широкому діапазоні (33, 38, 44
і 50 см для кожного корпусу).

Це дозволяє встановити однакове становище всіх передплужників без додаткових вимірів.

ПРОДУМАНИЙ І НАДІЙНИЙ КОНСТРУКЦІЯ
Оборотні плуги HFagro складаються з рами разом з механізмом перевороту корпусів (правим і лівим, кожен корпус виконаний
з смуговим відвалом), механізму задніх опорних коліс і дишла з вежею.
Рама складається з балок квадратного перетину, які шарнірно кріпляться між собою. По обидва боки основна балка рами шарнірно з’єднана поворотною балкою з несучою балкою. Основна балка також обладнана діагональним упором, з’єднує основну
балку і задню поворотну балку.
З боку, яка примикає до трактора, дишло забезпечено вузлом кріплення (вежею), а з протилежного боку — механізмом з двома
опроно колесами.

СЕРВІС ВИРІШУЄ ВСЕ
Для HF Agro бізнес не закінчується на продажу агрегату.
Добре підготовлені фахівці сервісної служби завжди готові надати
кваліфіковану допомогу фермерам, підприємцям і дилерам як при
первинному введенні техніки в експлуатацію, так і при проведенні
професійного технічного обслуговування і ремонту.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
Фірмові запасні частини мають довгий термін служби.
Використання високоякісних матеріалів, ретельний і безперервний
контроль якості - гарантія довгого терміну служби.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HF-1114 m
Кількість корпусів, шт
Робоча ширина, м

HF-1115 m

3

3+1

4

0,84-1,60

1,12-1,60

1,32-2,00

HF-1116 sm

4+1

5
1,65-2,50

Транспортна ширина, м

HF-1118 sm

5+1

7

7+1

1,98-3,00

2,31-3,50

2,64-4,00

1,80

Глибина оранки, см

18-30

18-35

Висота стійки, мм

700

800

Відстань між стійками, мм

860

Ширина захоплення
корпусу, см

900

1 000

28 / 32 / 36 / 40

33/38/44/50

5-9

8-10

Рекомендована робоча
швидкість, км / год
Вага, кг

740

960

1 590

Необхідна
потужність, к.с.

82

120

180

1 850

2500
230

Плуг з системою
ON-LAND (по полю)

Навісні плуги 3-4 корпусу:

Навісні плуги 4-5 корпусів:

2750

3100

3450

270

300

330

+

+

Плуги на опорному колесі:

Перетин балки, мм

120х120

Перетин балки, мм

140х140

Перетин балки, мм

160х160

Товщина стінки, мм

8

Товщина стінки, мм

10

Товщина стінки, мм

10
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office@hfagro.com.ua;
+38 (050) 301-42-80

