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Плуги HF Agro серії HF-111 забезпечують максимально якісну оран-
ку при будь-яких ґрунтових умовах та при цьому з максимальним 
комфортом для тракториста.

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

ЯКІСНА РІЛЛЯ БЕЗ КОМПРОМІСІВ





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 HF Agro можуть бути оснащені різними системами захисту та регулювання.

ПРУЖИННИЙ ЗАХИСТ

Він дозволяє адаптувати тиск відпо-
відно до умов ґрунту. У важкому та 
ущільненому ґрунті тиск може бути 
збільшено для того, щоб гарантувати 
проникнення та підтримувати опти-
мальне робоче положення 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 бол-
тами до балки та не приварені, що за-
безпечує 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 
HF Agro стандартно поставляються 
з автоматичною 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 комп-
лектації.

ОБОРОТНІ  НАПІВНАВІСНІ  ПЛУГИ



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

ЗРІЗНИЙ БОЛТ ПРУЖИНА ГІДРАВЛІКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плуги HF Agro випускаються з різної кількістю корпусів (від 3 до 9), при цьому плуги можна комплектувати  додатко-
вими стійками-корпусами.
Кожний варіант плугів HF Agro може поставлятися з механічним та гідравлічним регулюванням ширини, та з різним 
із трьох типів захисту.



ПЕРЕДПЛУЖНИК
ДЛЯ КУКУРУДЗИ

ПЕРО ВІДВАЛУ

СМУГОВИЙ ВІДВАЛ ПОЛУВІНТОВИЕ 
ВІДВАЛИ

ПОЛІМЕРНІ ВІДВАЛИ АМОРТИЗАЦІЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 

ПОЛОЖЕННЯ

ЛЕМІШ РОЗШИРЮВАЧІ ВЕРСІЯ В БОРОЗНІ КУТОЗНІМ

ЗБІЛЬШЕНИЙ 
ПЕРЕДПЛУЖНИК

ПЕРЕДПЛУЖНИК
ДЛЯ ТРАВИ

ДИСКОВИЙ НІЖ ПІДПРУЖИННИЙ 
ДИСКОВИЙ НІЖ

ОПЦІЇ
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