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З часу випуску нами першої ґрунтообробноі машини минув 21 рік. За 
цей час колишня «Сільгосптехніка» перетворилася у зразкове 
машинобудівне підприємство, на якому працює більше 200 досвідчених 
машинобудівників і яке сьогодні є одним із флагманів вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудування.

Наша ґрунтообробна техніка – важкі і легкі дискові борони різної 
ширини захвату, лущильники, комбіновані агрегати, глибокорозпушувачі,  
культиватори, гідрофіковані зчіпки, дископаки – широко відомі у всіх 
регіонах України, Молдови, чорноземної зони Російської Федерації і 
Казахстану.

Враховуючи сучасні зростаючі агротехнічні вимоги до ґрунтообробної 
техніки, ми постійно працюємо над удосконаленням машин, що 
виробляються та розробкою і впровадженням у виробництво нових 
зразків прогресивної сільськогосподарської техніки.

Колектив спеціалістів разом із науковцями та аграріями знаходять нові 
ідеї  безпосередньо у полі, які впроваджуються підприємством в життя. 

За короткий проміжок часу нами розроблено і організовано 
виготовлення цілої гами ресурсо та енергозберігаючої техніки: це 
дискочизепьні агрегати, в яких поєднано поверхневий обробіток дисками 
з одночасним глибоким рихленням та додатковим подрібненням і 
ущільненням обробленого ґрунту, глибокорозпушувачів, дископаків, ряд 
моделей культиваторів та інших.

Вся техніка пройшла жорсткі випробування на міцність, якість і 
технологічну відповідність сучасним вимогам агротехніки з обробітку 
ґрунту.

На сьогодні ці машини вже працюють на полях і не поступаються 
кращим європейським зразкам. 

Зважаючи на потребу сільгосптоваровиробників у сушці зерна, нашим 
підприємством організовано виготовлення для них високоефективних 
зерносушарок різної продуктивності. Це шахтні зерносушарки модульного 
типу, економічні, високопродуктивні, доступні за ціною і швидкоокупні.

Для задоволення потреб фермерських і підсобних господарств 
підприємство виготовляє для них цілий ряд ґрунтообробної техніки, яка 
користується постійним попитом.

Постійно приділяється важливе значення якості продукції та 
забезпечено замовлення запасними частинами в гарантійний і 
післягарантійний періоди експлуатації всієї номенклатури нашої техніки.

Упевнені, що продукція нашого виробництва зацікавить Вас та 
сподіваємося на плідну співпрацю.



ПО ОКРЕМОМУ ЗАМОВЛЕННЮ ВАЖКІ ДИСКОВІ 
БОРОНИ КОМПЛЕКТУЮТЬСЯ ПРИКОТУЮЧИМИ 
КОТКАМИ РІЗНИМИ ЗА КОНСТРУКЦІЄЮ: 
ТРУБЧАСТИМИ, ПЛАНЧАТИМИ, ТАРІЛЧАСТИМИ І ІН., 
ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДІЙНУ РОБОТУ 
НА ГРУНТАХ РІЗНОГО МЕХАНІЧНОГО СКЛАДУ ПРИ 
РІЗНІЙ ВОЛОГОСТІ ГРУНТУ



БОРОНИ ДИСКОВІ ВАЖКІ ПРИЧІПНІ
БДВП-4,2-02; БДВП-4,2-03

На базі, виключно міцної і надійної, борони БДВП – 4,2 розроблено та організовано виробництво нових важких 
дискових борін БДВП-4,2-02 і БДВП – 4,2-03 які задовольняють агротехнічні вимоги по основній підготовці ґрунтів 
різного типу і складності, обробітку ґрунту із пожнивними залишками, особливо грубостебельних культур, 
розробка залежалих і неораних земель та інших.

Параметри БДВП-4,2-02Одиниця
виміру

4,2
8-12

до 20
3,4-5,0

810
8

50х50
30

290
4300

300-350
до 18

БДВП-4,2-03

4,2
8-12

до 20
3,4-5,0

930
11

60х60
20

460
4300

350-400
до 18

м
км/год
км/год
га/год

мм
мм
мм
шт
мм
мм

к.с.
л/га

Тип машини
Ширина захвату
Робоча швидкість
Транспортна швидкість
Продуктивність
Діаметр дисків
Товщина дисків
Вал секції, квадрат
Кількість дисків
Відстань між дисками
Ширина в транспортному 
положенні
Потужність трактора
Витрати палива

напівпричіпна

В цих агрегатах збільшений діаметр і 
товщина дисків, збільшено відстань між 
дисками і застосовано квадратний вал секції 
більшого перетину, встановлено потужний 
підшипниковий вузол. 

На вибір замовників пропонується два 
варіанта борін при одній і тій же ширині 
захвату – 4,2 метри:

- Борона БДВП-4,2-02 з дисками 
діаметром 810 мм і товщиною 8 мм та валом 
батарейної секції перетином 50х50 мм, колісна пара розміщена після 
задніх дисків, рама виготовлена із труби перетином 200х150 мм і 
товщиною 10 мм. 

- Або дискова борона БДВП-4,2-03 з дисками діаметром 930 мм і 
товщиною 11мм та валом секції перетином 60х60 мм. рама виготовлена 
із труби перетином  220х220 мм і товщиною 12 мм.

Кут атаки дискових борін можна 
відрегулювати під характеристику поля і 
умови роботи, що дає можливість 
досягати необхідної глибини і якості 
обробітку, перемішуванню ґрунту і 
рослинних залишків.

Для фінішного вирівнювання ґрунту, подрібнення грудок 
і прикатування  обробленої поверхні поля дискові борони 
БДВП – 4,2-02 можуть комплектуватись прикотуючими 
котками згідно заявки замовника.

БДВП-4,2-03

БДВП-4,2-02







Застосування БДВП-4,2-01 із комплектом обладнання для внесення рідких мінеральних добрив 
дає можливість об’єднати технологічні операції по основній обробці грунту та внесенню добрив, що 
значно зменшує експлуаційні витрати.

На важку дискову борону, якою проводиться поверхневий обробіток грунту дисками, з 
одночасним рихленням грунту глибокоророзпушувачами змонтовано комплект обладнання, яке дає 
можливість поверхневого внесенням біодеструктора, або КАС під передні диски борони та при 
потребі внесення рідких мінеральних добрив в грунт, вносити їх на необхідну глибину трубками 
прикріпленими до чизелів, змінюючи при цьому режим подачі розчину через розподільник та 
відповідні крани.

В комплект обладнання входить насос з гідроприводом від гідросистеми трактора, бочка 
поліетиленова на 3000 літрів, розподільник, регулятор тиску, штанга і колектор із розпилювачами 
для внесення біодеструктора, колектори із розпилювачами і дозаторами для подачі розчину до 
чизелів, кранів, підвідних рукавів та патрбків.

Норма внесення розчину регулюється шляхом підбору розпилювачів регулювальних, пластин та 
шайб-дозаторів згідно таблиці, що додається.

ДИСКОЧИЗЕЛЬНИЙ АГРЕГАТ
БДВП-4,2-01 З КОМПЛЕКТОМ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
І БІОДЕСТРУКТОРУ СТЕРНІ





Для впровадження системи 
стрип-тіл нами пропонується агрегат 
смугового обробітку грунту АСОГ – 8 у 

сучасному типовому виконанні, який складається із 8 робочих секцій, які розміщенні через 70 см. та шириною 
захвату 5,6 м., приєднанні до основної рами на паралелограмній навісці, що забезпечує їх рівномірність 
заглиблення. Кожна секція обробляє грунт в смузі (зона рядка) виконуючи 5 технологічних операцій. Першу 
операцію з розрізання рослинних решток виконує диск, каток якого є опорою агрегату в роботі. Потім очисник 
рядка із двох дисків звільняє смугу від рослинних решток. За ним йде розрихлюючий ніж, обробляючи грунт на 
глибину до 30 см з внесення в зону рихлення мінеральних добрив. Четверту операцію виконує пара загортальних 
дисків, які запобігають розкиданню розрихленого грунту на міжряддя залишаючи після себе сформований гребінь. 
Цей гребінь сприяє кращому прогріванню грунту та дренажу вологи. За дисками встановлено планчатий каток, 
який закриває вологу, руйнує грудки та готує смуги до сівби. Якщо обробіток проводиться на зиму, каток не 
застосовують. Для внесення мінеральних добрив на рамі змонтовано 4 тукових ящики (по одному на 2 секції) з 
механізмом приводу від колеса з відповідним регулюванням норм внесення.

Параметри№
п/п ЗначенняОдиниця

виміру
Навісна/напів-

причіпна
5,6

4,9-6,7
8-12

до 30
70
8

20-30

20-400
15-20

250-300

8

м
га/год
км/год

см
см
шт
см

кг/га
см

к. с.

л/га

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

Тип машини

Робоча ширина захвату
Продуктивність
Швидкість руху робоча
Глибина обробітку грунту
Ширина міжрядь
Кількість робочих секцій
Ширина оброблюваних 
смуг
Норма висіву добрив
Глибина заробки добрив
Агрегатується з 
трактором
Витрата палива

Агрегат смугового обробітку грунту АСОГ – 8 експлуатується з 
тракторами тяговим зусиллям 250-300 к.с. Швидкість обробітку в 
середньому становить 8-12 км/год, витрата палива складає до 8 л/га.

Технологія стрип-тіл може виконуватись в двох варіантах: поетапно, коли смуговий обробіток рядків і сам 
процес сівби проводиться в різний час і комбіновано, коли рихлення рядків і сівба виконуються за один прохід – 
агрегат + сівалка. Вибір кращого із цих варіантів приймається у відповідності структури і складу грунтів, 

кліматичних та інших агротехнічних 
умов та технологічних рішень.

При використанні агрегату для сму- 
гового обробітку грунту він навішується 
на гідравлічну навісну трактора, при 
агретуванні з сівалкою для одночасної 
підготовки грунту і посіву, застосо- 
вується комплект навісного обладнання 
за допомогою якого АСОГ – 8 транс- 
формується в напів- 
причіпний варіант.

Точне ведення агрега- 
тів має велике значення як 
при створенні смуг, так і 
при сівбі. Для цього ви- 
користовують маркери 
або GPS- новігацію.

АГРЕГАТ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
АСОГ-8





Чизель глибокорозпушувач ЧГ-40 В із двохрядним розміщенням робочих 
органів широною захвату 4 метри і глибиною обробітку 25-40 см.













На гідрофікованих зчіпках борін конструктивно вирішено можливість заміни робочих органів - зубових 
борін на шлейф - борони, які при агротехнічній операції “затримка вологи” порівняно із зубовими краще 
проводять обробіток його та вирівнювання грунту під посів.

Для переведення в робоче 
положення зчіпка деблокується і при русі 
агрегата вперед здійснюється оперативне  
розкладання крил шарнірних балок з 
тримачами робочих органів. 

При роботі система шарнірних балок 
з тримачами робочих органів 
повертається на 90° (опускаючи в робоче 
положення закріплені знаряддя - секції 
борін, котків, лущильників). При цьому 
система шарнірних балок з тримачами 
робочих органів в центрі опирається на 

опорно-транспортні колеса, а на крайніх - на робочі колеса флюгерного типу.
Переведення зчіпки у транспортне положення проводиться у зворотному порядку.



БОРОНИ ДИСКОВІ НАВІСНІ 
СУПЕР ВАЖКІ БДН-2,5 СВ

Параметри БДН-2,5 СВ

навісна
2,5

6-10
1,5-2,5
25-40
до 20
2700

920-980
80х80
до 15

300-400

Тип машини
Робоча ширина захвату, м
Робоча швидкість, км/год
Продуктивність, га/год
Глибина обробітку грунту, см
Транспортна швидкість, км/год
Транспортна ширина не 
більше, мм
Діаметр дисків, мм
Вал квадратний, мм
Витрати палива, л/га
Потужність трактора, к.с.

КОВІ НАВІСНІ 
І БДН-2,5 СВ

Борони призначені для рихлення необроблених земель різного механічного складу, розробки поля 
порослого кущами і насіяного молодого лісу та інших агротехнічних заходів глибокого обробітку грунту.

Борони прості за конструкцією, 
зручні в експлуатації, надійні в роботі.

Глибина обробітку регулюється 
шляхом зміни кута атаки секції борони і 
забезпечується від 25 до 40 сантиметрів.

Такі борони знайшли широке 
примінення в різних зонах 
землеробства і особливо в Поліссі.

Агрегатується з тракторами 
вітчизняного та зарубіжного 
виробництва обладнаних гідравлічною 
системою навіски.












