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Культиватори HF Agro - універсальні агрегати. Володіючи посиленою і високою конструкції рами (висота проходу 

60 см), вони чудово підходять для обробки грунту під просапні, зернові культури і під цукровий буряк. 

Найбільш ефективно культиватори HF Agro використовуються для:

підготовки посівного ложа,

закладення добрив і сидератів,

аерації ґрунту перед посівом,

обробка стерні.

А після закладення пожнивних залишків за допомогою важкої техніки, культиватори HFagro використовуються для 

роботи другим слідом, для рівномірного розподілу пожнивних залишків з одночасним механічним видаленням зійшли 

бур’янів.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КУЛЬТИВАТОР
ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

ширина захвату
до 12 м

витрата палива 
4,5 л / га

висота рами 
600 мм



Завдяки подвійному складанню біч-
них крил транспортна ширина агре-
гату становить 3 метри, що дозволяє 
дотримуватися всі необхідні правила 
дорожнього руху. Габаритні вогні га-
рантують безпечне рух при поганих 
умовах видимості.

НЕВЕЛИКІ ГАБАРИТИ ПРИ 
ТРАНСПОРТУВАННІ

Дворядний каток Ø530 мм. ідеально 
ущільнює, вирівнює грунт для
подальшого посіву.

Ковзанки в культиваторах HFagro у во-
логих умовах експлуатації працюють 
без налипання, а так само ефективні 
на кам’янистих грунтах.

Задні пружинні пальці, Ø15 мм, вико-
нані з регульованим тиском притиску.

ОПТИМАЛЬНЕ ВИРІВНЮ-
ВАННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ

Тягова навішування має велику перевагу 
в порівнянні з маятниковий причіпним 
пристроєм. Центри повороту поділяють-
ся на вертикальні і горизонтальні, що 
допускає невеликий радіус повороту.

Культиватор HFagro серійно оснащуєть-
ся телескопічним дишлом для роботи 
з тракторами на спарених колесах. Агре-
гат також комплектується причіпним 
пристроєм для потужних тракторів, гусе-
ничних і тракторів з шарнірною рамою 
без задньої гідравліки.

ПОСИЛЕНЕ ЗЧІПНИЙ 
ПРИСТРІЙ

ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ШИНИ ТРАНСПОРТНОГО ШАССИ

Шини 500 / 55-20, забезпечують максимальну несучу здатність на легких і піщаних грунтах, а так само надійну транспорту-
вання при русі по дорогах.

Під час роботи транспортні колеса піднімаються вгору за допомогою гідравліки.



Для поверхневої обробки грунту використовуються стріл-
часті лапи шириною від 180 до 200 мм. Під час роботи 
агрегату відбувається повний зріз пласта по всій його ши-
рині.

СТРІЛЧАСТА ЛАПА

Для внутрипочвенной обработки применяется обо-
ротное долото шириной 60 мм.

 ДОЛОТО

Регулювання глибини здійснюється за допомогою перестановки задніх пальців і передніх опорних коліс. Опорні колеса 
налаштовуються за наявною шкалою.

S-ОБРАЗНІ СТІЙКИ 70Х12 БЕЗДОГАННО ВИКОНУЮТЬ
СВОЄ ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС ВСІХ ЕТАПІВ ОБРОБКИ.

НАЛАШТУВАННЯ ГЛИБИНИ

ЕФЕКТИВНА І РІЗНОМАНІТНА КОМПЛЕКТАЦИЯ



При русі зі швидкістю 15 км / год мож-
лива обробка площі 15 гектарів на го-
дину. Необхідна тягове зусилля стано-
вить 250-300 к.с., в залежності від стану 
ґрунту і робочої глибини.

ВЕЛИКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Так як центр повороту зчіпки нижньої 
тяги знаходиться за трактором, HFagro 
можна розгортати практично на місці.

ВУЗЬКИЙ
РАДІУС РОЗВОРОТУ

Рамна конструкція культиватора HFagro 
здатна витримувати великі наванта-
ження. Високоміцна сталь, яка вико-
ристовується при виробництві агрегату 
і робочих органів стабільно, витримує 
складні умови експлуатації.

ПОСИЛЕНА
КОНСТРУКЦІЯ АГРЕГАТУ

Всі важливі вузли Сполучені болтами універсальною системою кріплення.
Принцип: Звичайне з’єднання пальцями замінюється універсальною систе-
мою кріплення. На Конусні кінці осі ставляться високоякісні втулки. За допо-
могою болта втулки втягуються, спресовиваются і фіксуються в кронштейні.

Така система кріплення здійснює високоякісне об’єднання:
• Відсутня освіту поздовжніх отворів
• Відсутня знос в кронштейнах
• Кріплення фіксується з двох сторін

ВАЖНО: УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ



HF-2129 HF-21212

Робоча ширина, м 9 12

Транспортна ширина, м 3 3

Зчіпка, мм KAT III Зчеплення нижньої тяги або головка маятникового причіпного
пристрою з отвором Ø40мм або Ø50мм

рама 4-рядне розташування робочих стійок

Висота рами, мм 600

стійки 54 72

Крок сліду лапи, мм 150

Ущільнюючий каток, мм 2-ий каток діаметром 530 мм

Шрігельная борона, мм Ø15 мм, регульоване тиск режиму підресорною навішування

освітлення серійне виконання

Шини Транспортна вісь 500 / 55-20, Передні опорні колеса 380 / 55-17

маса, кг 7500 8660

* Додатково культиватор може комплектуватися зубчастими котками.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ





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

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

WWW.HFAGRO.COM.UA


