
 

 
 
 
 

ЦЕНОВА ЛИСТА УКРСЕЛЬХОЗМАШ  2019 
 
 

Наименование на машината Бр   

Дискова брана USM, модел AГ 1.8 – 20 
Тип: навесна 
Работни органи органи; 10 бр. 
Работна широчина: 1800 мм 
Маса: 670 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2300/2300/1200 мм 

 

Необходима мощност на трактора: 35-50 кс Окомплектована 
с тръбен ролер 
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Дискова брана USM, модел AГ 2.1 – 20 
Тип: навесна 
Работни органи органи; 12 бр. 
Работна широчина: 2100 мм 
Маса: 790 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2300/2600/1200 мм 
Необходима мощност на трактора: 55-70 кс 
Окомплектована с тръбен ролер 
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Дискова брана USM, модел AГ 2.7- 20 1  



 

 
 
 
 
Тип: навесна 
Работни органи органи; 14 бр. 
Работна широчина: 2700 мм 
Маса: 1040 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2300/3200/1200 мм 
Необходима мощност на трактора: 110 - 120 кс 
Окомплектована с тръбен ролер 

   

Дискова брана USM, модел AГ 3.0 - 20 
Тип: навесна 
Работни органи органи; 14 бр. 
Работна широчина: 3000 мм 
Маса: 1190 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2500/3400/1200 мм 
Необходима мощност на трактора: 120 - 160 кс 
Окомплектована с тръбен ролер 
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Брана USM, модел УДА - 2.4 - 20, прикачна 
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 2400 мм 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 
4850/3000/1100 мм 
Необходима мощност: 80 - 100 к.с. 
Маса: 1870 кг 
Брой работни органи: 16, окомплектована с тръбен ролер 
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Брана USM, модел УДА - 3.1 - 20, прикачна 
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 3100 мм 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 
4850/3750/1600 мм 
Необходима мощност: 110 - 160 к.с. 
Маса: 1950 кг 
Брой работни органи: 20 окомплектована с тръбен ролер 
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Брана USM, модел УДА - 3.8 - 20, прикачна 
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 3800 мм 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 
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4850/3000/1900 мм 
Необходима мощност: 110 - 160 к.с. 
Маса: 3220 кг 
Брой работни органи: 24, окомплектована с тръбен ролер 

   

Брана USM, модел УДА - 4.5 - 20, прикачна 
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 4500 мм 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 
5755/5150/1100 мм 
Необходима мощност: 180 - 200 к.с. 
Маса: 3380 кг 
Брой работни органи: 28, окомплектована с тръбен ролер 
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Брана USM, модел УДА - 5.2 - 20, прикачна 
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 5200 мм 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 
5935/5860/2090 мм 
Необходима мощност: 200 - 240 к.с. 
Маса: 4060 кг 
Брой работни органи: 32, окомплектована с тръбен ролер 
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Брана USM, модел УДА - 6.1 - 20, прикачна 
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 6100 мм 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 
6450/7100/2100 мм 
Необходима мощност: 250 - 300 к.с. 
Маса: 4600 кг 
Брой работни органи: 40, окомплектована с тръбен ролер 
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Култиватор за слята повърхност USM, модел KH - 2.8 
Тип: навесен 
Работна широчина: 2800 мм 
Работна скорост: 8 - 10 км 
Дълбочина на обработка: 4 - 12 см 
Работни органи: 11 
Маса: 670 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2500/3000/1300 мм 
Необходима мощност на трактора: 40 - 60 кс 
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Култиватор за слята повърхност USM, модел KH - 3.8 
Тип: навесен 
Работна широчина: 3800 мм 
Дълбочина на обработка: 4 - 12 см 
Работни органи: 15 
Маса: 910 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2500/4000/1300 м 
Необходима мощност на трактора 75 – 100 конски сили 
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Култиватор за слята повърхност USM, модел KH - 4.8 
Тип: навесен 
Работна скорост(км/час): 8 - 12 
Транспортна скорост(км/час): max. 20 
Работна широчина: 4800 мм 
Дълбочина на обработка: 4 - 12 см 
Работни органи: 23 
Маса(кг): 1550 
Габаритни размери: Работни/Транспортни 
дължина/широчина/височина: 2800/5160/1300 мм - 
2800/2800/2400 
Необходима мощност на трактора: 110 - 140 кс 
Работни органи Bellota Предимства: 
- здрава конструкция на рамата устойчива на деформация 
- висока производителност и надеждност 
- приложим при всякакъв вид почви 
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Култиватор за слята повърхност USM, модел KП - 8.4 
Тип: прикачен 
Работна широчина: 8400 мм 
Дълбочина на обработка: 4 - 15 см 
Работни органи: 45 
Маса: 5500 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
8400/8400/1600 мм 
Необходима мощност на трактора: 150 - 200 кс 
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Култиватор за слята повърхност USM, модел KП - 12
Тип: прикачен 
Работна широчина: 12000 мм 
Дълбочина на обработка: 4 - 15 см 
Работни органи: 61 
Маса: 5500 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
8400/12000/1600 мм 
Необходима мощност на трактора 250 – 320 конски сили 
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Продълбочител USM модел ГР - 1.8 
Тип: навесен 
Работни органи органи; 4 бр. 
Работна широчина: 1800 мм 
Дълбочина на обработка: 25- 45 см 
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Маса: 915 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2620/2050/1350 мм 
Необходима мощност на трактора: 90 - 120 кс 
Окомплектован с назъбен ролер 

   

Продълбочител USM модел ГР - 2.5 
Тип: навесен 
Работни органи органи; 6 бр. 
Работна широчина: 2500 мм 
Дълбочина на обработка: 25- 45 см 
Маса: 1200 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2620/2750/1570 мм 
Необходима мощност на трактора:130 - 160 кс 
Окомплектован с назъбен ролер 

1   



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Продълбочител USM модел ГР - 3.4 
Тип: навесен 
Работни органи органи; 8 бр. 
Работна широчина: 3400 мм 
Дълбочина на обработка: 25- 45 см 
Маса: 1690 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2600/3660/1800 мм 

 
 

Необходима мощност на трактора:165 - 240 кс 
Окомплектован с назъбен ролер 
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Продълбочител USM модел ГР - 4.3 
Тип: навесен 
Работни органи органи; 10 бр. 
Работна широчина: 4300 мм 
Дълбочина на обработка: 25- 45 см 
Работна скорост(км/ч): 6 - 12 
Маса: 2080 кг 
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Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
2800/4800/1800 мм 
Необходима мощност на трактора: 2650- 300 кс 
Окомплектован с назъбен ролер 

   

Продълбочител USM модел ГР - 5.4 
Тип: прикачен 
Работни органи органи; 12 бр. 
Работна широчина: 5400 мм 
Дълбочина на обработка: 25- 45 см 
Работна скорост(км/ч): 6 - 12 
Маса: 5250 кг 
Габаритни размери в работно полоьдние: 
дължина/широчина/височина: 7600/5600/1800 мм 
Необходима мощност на трактора: 360 - 400 кс 
Окомплектован с назъбен ролер 
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Дисков-чизелен агрегат ДИЧ - 3.1 
Тип: прикачен 
Работна широчина(m): 3.10 
Дълбочина на обработка(см): 5 - 18/ 20 - 35 
Работна скорост(км/ч): 8-12 
Маса: 3160 кг 
Габаритни размери: 7100/3700/1575 мм 
Необходима мощност(кс): 130 - 170 
Размер на диска(мм): 650 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Работни органи Bellota 
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0Валяк USM УГП - 6 
Тип: прикачен, хидравлично сгъваем 
Работна широчина: 6.0 м 
Работна скорост: 10 - 12 км/ч 
Маса: 2900 кг 
Габаритни размери: дължина/широчина/височина: 
3700/6400/1100 мм 
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Уплътняване на почвата: 6 -10 см 
Необходима мощност на трактора: 75 - 90 кс 

   

Валяк USM УГП - 9 
Тип: прикачен, хидравлично сгъваем 
Работна широчина: 9.0 м 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Диаметър на уплътняващите колела: 530 мм 
Маса: 5350 кг 
Габаритни размери в работно/транспортно положение: 
дължина/широчина/височина: 3600/9400/1150 ; 
6800/2700/1800 мм 
Уплътняване на почвата: 6 -10 см 
Необходима мощност на трактора: мин. 150 кс 
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Валяк USM УГП – 12 
Тип: прикачен, хидравлично сгъваем 
Работна широчина: 9.0 м 
Работна скорост: 8 - 12 км/ч 
Диаметър на уплътняващите колела: 530 мм 
Маса: 5350 кг 
Габаритни размери в работно/транспортно положение: 
дължина/широчина/височина: 3600/9400/1150 ; 
6800/2700/1800 мм 
Уплътняване на почвата: 6 -10 см 
Необходима мощност на трактора: мин. 150 кс 
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Ротационен култиватор УСМ БРЗ 5.8 
Тип: прикачен 
Работна широчина(мм): 5800 
Производителност(хектар/час): 5,9 - 8,6 
Дълбочина на обрабока(см): 3 - 6 
Работна скорост(км/ч): 15 - 20 
Брой работни органи: 54 
Диаметър на работните органи(мм): 520 
Брой шишове на работен орган: 16 
Маса(кг): 1420 
Рама(мм): 140 х 140 х 8 
Лагери: двуредови цилиндрични FKL 
Работни органи са изработени от стомана 65G Приложима 
при посеви с височина до 35 см. 
Самозатягащи се гайки. 
Пружинна защита осъществяваща максимално копиране на 
терена. 
Необходима мощност: 80 - 100 кс 
Габаритни размери в транспортно положение(мм): 
7000/2250/1800 
Габаритни размери в работно положение(мм): 
2250/6200/1600 
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Силажираща машина USM КРП РОС 2 
Тип: прикачна/роторна 
Работна широчина(мм): 2000 
Произжодителност(т/час): 20 - 29 
Регулируеми по височина ножове(мм): 60 - 150 
Работна/транспортна скорост(км/ч): 8/20 
Брой работни органи: 45 
Маса(кг): 1260 
Необходима мощност: 55 - 80 кс 
Габаритни размери в транспортно положение(мм): 
4200/3000/2420 

 

 
Габаритни размери в работно положение(мм): 
5200/3000/4100 
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Силажен комбайн USM КПФ - 2.4 1   



 

 
 
 
 
Предназначен за прибиране на фураж от царевица и др. 
култури с височина до 1.5 м с едновременно смилане на 
зелената маса и товаренето й. 
Приложима също за косене на трева или мулчиране на 
стъбла от царевица, захарно цвекло и др. 

 
Тип: прикачен/роторен 
Регулиране дължината на рязане от кабината 
Работна широчина(мм): 2400 
Минимална височина на рязане(см): 6 
Продуктивност в зависимост от културата(т/час): 4 - 12,5 
Работна височина на ножовете(регулируема): мин. 60 - 80см 
Работна скорост(км/ч): 8 - 12 
Транспортна скорост(км/ч): 20 
Брой работни органи: 3, 6, 12 
Необходима мощност: 80 - 85 кс 
Габаритни размери в транспортно положение(мм): 
5100/3700/2730Маса(кг): 3080 
Габаритни размери в работно положение(мм): 
8000/3700/4120 
Габаритни размери в транспортно положение(мм): 
5100/3700/2730 
Стандартно оборудван с хедер за царевица 

   



 

 
 
 
 
Есенна сеялка USM модел Тавричанка - 6 
Тип: прикачна 
Работна широчина(мм): 60000 
Необходима мощност на трактора(Кс): мин 150 
Променлива дълбочина на засяване(см): от 3 до 9 
Работна скорост(км/ч): 9 - 15 
Габаритни размери в транспортно положение: 
7500/4250/2900 мм 
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Вариатори Amazone позволяващи засяването на семена в 
диапазон 0,8 - 400/Ха и 
Изсяващи апарати(дискове) Ф38 mm и дебелина 4 mm Conti 
plus на Lemken 
Бункер за семена(кг): 600/1200 
Подходяща и за засяване на бобови култури, елда, просо, 
сорго, технически култири и билки като рапица, люцерна и 
др. 
За нормална работа на сеялката е необходимо влажността на 
почвата да не надвишава: 
- 15 - 20% при дълбочина от 0 до 5 см 
- 18 - 25% при дълбочина от 5 до 9 см 

   



 

 
 
 
 
Хедер за царевица USM модел KMC 6- 18(Украйна) 
Тип: навесен 
Работна широчина: 4200 мм 
За междуредие 70 см 
Обработваеми редове: 6 
Работна скорост(км/ч): 5-10 
Маса: 2250 ± 120 кг 
Габаритни размери: 3000/4370/1250 мм 
Италиански редуктор Bodioli Pavezi 
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Хедер за слънчоглед USM модел ПЗC – 8 (Украйна) 
Тип: навесен/редови 
Работна широчина(м): 5.6 
Редове(бр): 8 
Работна скорост(км/ч): 9 
Маса(кг): 1820 
Габаритни размери: 2600/6090/1700 мм 
Производителност(Ха/час): 6,5 
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Безредови адаптер за слънчоглед УСМ(Украйна) 
модел Sun Plant - 7.4 Широчина на захвата: 7.4 м 
Работна скорост: до 12 км/ч 
Производителност 17,8 тона за час и до 80 декара на час 
Маса: 2300 кг 
Режеща система Schumacher, 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина: 
2350/7400/1100 мм 

 

 
Окачване за всички видове комбайни 
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Безредови адаптер за слънчоглед марка УСМ 
(Украйна) модел Sun Plant - 9.4 
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Широчина на захвата: 9.4 м 
Работна скорост: до 12 км/ч 
Производителност 22.6 тона за час и до 110 декара на час
Маса: 2700 кг 
Режеща система Schumacher, 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина: 
9400/1100/2350 мм 
Окачване за всички видове комбайни 

   

Колесар за хедер УСМ ВТЖ - 4.5 
Тип: прикачен 
Габаритни размери(дължина/широчина/дължина): 
12377/2400/1260 
Собствено тегло(кг): 1593 
Товароносимост(кг):  4500 
Подходящ за транспортиране на всички видове адптери
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Пръскачка USM, модел Orlan 24 
Тип: прикачна / щангова 
Работна широчина на секциите(м): 24 – хидравлично 
управление 
Работна скорост: 6 - 12 км/ч 
Обем на основен резервоар(л): 3000 
Обем на резервоара за измиване(л): 300 
Диапазон на регулиране на щангите по височина(мм): 
500 - 2100 
Габаритни размери(мм): дължина/височина/широчина
- 6460/2500/2760 
Необходима мощност(Кс): 80 - 105 
Маса: празна/пълна - 2300/5700 ± 100 кг 
Работно налягане в системата(МПа): 0,1 – 0,4 
Компютърно управление: Arag / Bravo 180 S 
Mиксер/Смесител : Compact 35 
Помпа: Annovi Reverberi AR 250 bp C / CPC VSR (Италия) 
Функция за автоматично изключване на секции 
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Прикачна торачка USM модел РП - 2.1 
Тип: прикачна 
Широчина на разпръскване(м): 14 - 21 
Обороти на ВОМ(об/мин): 540 
Обороти на лопатките(пб/мин): 230 - 740 
Обем на бункера(кг): 2100 
Маса: 860 кг 
Производителност(Ха/час): 16 
Необходима мощност на трактора: 75 - 100 кс 
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Ротационна брана УСМ модел БРЗ 5.8 
Тип: навесна 
За слята обработка 
Ротационна брана УСМ БРЗ 5.8 
Работна широчина(мм): 5800 
Производителност(хектар/час): 5,9 - 8,6 
Дълбочина на обрабока(см): 3 - 6 
Работна скорост(км/ч): 15 - 20 
Брой работни органи: 54 
Диаметър на работните органи(мм): 520 
Брой шишове на работен орган: 16 
Маса(кг): 1420 
Рама(мм): 140 х 140 х 8 
Цилиндрични двуредови лагери FKL 
Работни органи са изработени от стомана 65G Приложима 
при посеви с височина до 35 см. 
Самозатягащи се гайки 
Пружинна защита осъществяваща максимално копиране на 
терена. 
Необходима мощност: 80 - 100 кс 
Габаритни размери в транспортно положение(мм): 
7000/2250/1800 
Габаритни размери в работно положение(мм): 
2250/6200/1600 
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Дисков-чизелен агрегат DICH - 3.1 
Тип: прикачен 
Работна широчина(m): 3.10 
Дълбочина на обработка(см): 5 - 18/ 20 - 35 
Работна скорост(км/ч): 8-12 
Маса: 3160 кг 
Габаритни размери: 7000/3700/1575 мм 
Необходима мощност(кс): 130 - 170 
Размер на диска(мм): 650 
Работни органи Bellota 
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ЦЕНОВА ЛИСТА РЕМАРКЕТА ESSAN  2019 
 
 

Наименование на машината Бр   

Двуосно тандемно ремарке, марка Essan, модел ES-TR 6 
000 
• Обем на коша: 14,2 м3 
• Пневматични или хидравлични спирачки • 
Собствено тегло: 2 430 кг. 
• Товароносимост: 8 000 кг. 
• Дължина: 4,3 м. 
• Широчина: 2,1 м 
• Основна канатата височина: 0.6 м 
• Допълнителна каната височина: 0.35 м 
• Допълнителна каната височина: 0.35 м 
• Допълнителна каната височина: 0.3 м 
• Тристранно разтоварване 

 
Опция: резервна гума с джанта 12.5.80.15.3 - 450.00 
лв/без ДДС 
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Двуосно тандемно ремарке, марка Essan, модел ES-TR 
10000 
• Обем на коша: 16,2 м3 
• Пневматични или хидравлични спирачки • 
Собствено тегло: 2 700 кг. 
• Товароносимост: 10 000 кг. 
• Дължина: 4,6 м. 
• Широчина: 2,2 м 
• Основна канатата височина: 0.6 м 
• Допълнителна каната височина: 0.35 м 
• Допълнителна каната височина: 0.35 м 
• Допълнителна каната височина: 0.3 м 
• Тристранно разтоварване 

 
Опция: резервна гума с джанта 400.60.15.5 - 640.00 лв/без
ДДС 
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Двуосно тандемно ремарке, марка Essan, модел ES-TR 
15000 
• Обем на коша: 22,2 м3 
• Пневматични или хидравлични спирачки • 
Собствено тегло: 3 200 кг. 
• Товароносимост: 15 000 кг. 
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• Дължина: 5,6 м. 
• Широчина: 2,2 м 
• Основна канатата височина: 0.6 м 
• Допълнителна каната височина: 0.35 м 
• Допълнителна каната височина: 0.35 м 
• Допълнителна каната височина: 0.3 м 
• Тристранно разтоварване 

 
Опция: Опция: резервна гума с джанта 305.70.19.5 -
730.00 лв/без ДДС 
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Платформа (ремарке) за превоз на бали, марка Essan, 
модел ES – TRS 9 000 
• Собствено тегло 1 850 кг. 
• Товароносимост: 9 000 кг. 
• Пневматични или хидравлични спирачки 
• Дължина: 7,4 м. 
• Широчина: 2,4 м 
• Височина: 1,0 м 
• Предна и задна каната 
• Размер гуми: 12.5.80.15.3 

1   

Платформа (ремарке) за превоз на бали, марка Essan, 
модел ES – TRS 10 000 
• Собствено тегло 1 950 кг. 
• Товароносимост: 10 000 кг. 
• Пневматични или хидравлични спирачки 
• Дължина: 8,1 м. 
• Широчина: 2,4 м 
• Височина: 1,0 м 
• Предна и задна каната 
• Размер гуми: 12.5.80.15.3 
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Платформа (ремарке) за превоз на бали, марка Essan, 
модел ES – TRS 11 000 
• Собствено тегло 2 050 кг. 
• Товароносимост: 11 000 кг. 
• Пневматични или хидравлични спирачки 
• Дължина: 9,0 м. 
• Широчина: 2,4 м 
• Височина: 1,0 м 
• Предна и задна каната 
• Размер гуми: 12.5.80.15.3 
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Цистерна ESSAN 6 тона 
 габаритна дължина - 5 метра
 дебелина на стената – 3 мм
 вътрешна преграда – 2 броя
 дължина на маркуча – 6 метра
 светлина – да
 спирачки – въздушни/хидравлични само на заден 

мост
 кардан
 кабел без куплунг(накрайник) за включване към 

трактора •
 

 
 помпа на 540 0б/мин и капацитет 32-35 м3/вода на 

час 
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Цистерна ESSAN 8 тона 
• габаритна дължина - 5,5 метра 
• дебелина на стената – 3 мм 
• вътрешна преграда – 2 броя 
• дължина на маркуча – 6 метра 
• светлина – да 
• спирачки – въздушни/хидравлични само на преден мост 
• кардан 
• кабел без куплунг(накрайник) за включване към трактора
• помпа на 540 0б/мин и капацитет 32-35 
м3/вода на час 
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Цистерна ESSAN 9 тона 
• габаритна дължина – 6 метра 
• дебелина на стената – 3 мм 
• вътрешна преграда – 2 броя 
• дължина на маркуча – 6 метра 
• светлина – да 
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• спирачки – въздушни/хидравлични само на преден мост 
• кабел без куплунг(накрайник) за включване към трактора
• помпа на 540 0б/мин и капацитет 32-35 
м3/вода на час 

1   



 

 
 
 
 

ЦЕНОВА ЛИСТА Aydin Pulluk 2019 
 
 

Наименование на машината Бр   

Обръщателен плуг Aydin Pulluk, 3-корпусен 
• 3-корпусен 

• обръщателен 
• Рама 120 х 120 

• Работна широчина – 108 см 
• Работна широчина на тяло: 40 см 
• Разстояние между телата – 85 см 

• Клиренс – 78 см 
• Маса(кг): 970 
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Олекотен плуг Aydin Pulluk, 3-корпусен 
• Олекотен тип 

• 3-корпусен 
• 3 х 35 см 

• Работна широчина(см): 92 
• Необходима мощност на трактора(кс): 60 - 70 

• Маса(кг): 550 

1   

Олекотен плуг Aydin Pulluk, 4-корпусен 
• Олекотен тип 

• 4-корпусен 
• 4 х 35 см 
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Конвенционален плуг Aydin Pulluk, 3-корпусен 
• 3-корпусен 

• Разстояние между телата: 85 см 
• Клиренс: 78 см 

• Работна широчина: 92 см 
• Работна дълбочина: 30-40 см 
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Конвенционален плуг Aydin Pulluk, 4-корпусен 
• 4-корпусен (3+1) 

• Работна широчина – 144 см 
• Разстояние между телата – 85см 

• Клиренс – 78 см 
• Работна дълбочина: 30-40 см 
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Конвенционален плуг Aydin Pulluk, 4-корпусен 
• 4-корпусен 

• Работна широчина – 144 см 
• Разстояние между телата – 85см 

• Клиренс – 78 см 
• Работна дълбочина: 30-40 см 
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Конвенционален плуг Aydin Pulluk, 5-корпусен
• 5-корпусен 

• Рама: 120х120 мм 
• Разстояние между телата: 85 см 

• Клиренс: 78 см 
• Работна широчина: 177 см 

• Работна дълбочина: 30-40 см 
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Обръщателен плуг Aydin Pulluk, 5-корпусен 
• 5-корпусен (4+1) 
• Рама - 130х180 

• Работна широчина – 180 см 
• Работна дълбочина – 30-40 см 

• Разстояние между телата – 75 см 
• Клиренс – 70 см 
• Тегло – 1 391 кг 

• Необходима мощност – мин. 200 к.с. 
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Конвенционален плуг Aydin Pulluk, 5-корпусен
• 5-корпусен (4+1) 
• Рама: 120х120 мм 

• Разстояние между телата: 85 см 
• Клиренс: 78 см 

• Работна широчина: 177 см 
• Работна дълбочина: 30-40 см 
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Компания Metal-Fach е създадена от Яцек Кухаревич през 1989 година, който стартира 
производство на отоплителни уреди предназначени за горене на биомаса. Фирмата търпи 
динамично развитие след 2002 г., реално от когато става собственик на компания 
SPOMASZ. Днес, със седалище в гр. Сокулка, ул Кресова 62, в северо-източната част на 
Полша Metal-Fach е един от водещите производители на земеделска техника в Полша и 
света. 

 
Площта на завода е 16,5 хектара в това число 4,3 покрити хектара. През последните 12 
години активността на Metal-Fach в сферата на земеделските машини е значителна: 
въвеждат широка гама продукти - от преси до силажорезачки, през едноосни и двуосни 
ремаркета, платформи за бали и торо - разпръскващи ремаркета . 



 

 
 
 
 

Фолирaща машина за рулонни балли 
Metal Fach Z593 
предно товарене 

• Тип: прикачна 
• Необходима мощност (Кс): 30 

• Широчина на лентата (мм): 500/750 
• Размер на рулона (мм): 1200х1200 

• Отрязване и фиксация на лентата: автоматично 
• Електронен брояч: Стандарт 

• Гуми: 10.0/80-12.10 
• Време за обмотаване на рулон (мин): 2 

• Брой обороти на работната маса: задават се 
• Транспортна скорост (км/ч): 15 

• Товарене: предно 
• Теглич: подвижен(транспортно и работно оложение) 

•  Размери(мм): 5220/2200/2500 
•  Маса(кг): 1250 
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Фолираща машина за рулонни бали 
Metal Fach Z557 

странично товарене 
• Тип: прикачна 

• Необходима мощност (Кс): 30 
• Широчина на лентата (мм): 500/750 
• Размер на рулона (мм): 1200х1200 

• Отрязване и фиксация на лентата: автоматично 
• Електронен брояч: Стандарт 

• Гуми: 10.0/80-12.10 
• Време за обмотаване на рулон (мин): 2 

• Брой обороти на работната маса: задават се 
• Транспортна скорост (км/ч): 15 

• Товарене: предно 
• Теглич: подвижен(транспортно и работно оложение) 

•  Размери(мм): 4350/2380/2450 
•  Маса(кг): 950 
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Машина за увиване на рулонни бали Metal-Fach, модел Z 
560 

• Стационарна 
• Навесен тип 

• Диаметър на увиваните бали: 1000х1200 мм 
• Ширина на фолиото: 500/750 

• Време за увиване на балите: 1,3-2 мин 
• Тегло: 450 кг 
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Балировачка за рулонни бали Metal-Fach 
модел Z 562 

фиксирана камера 
• Необходима мощност: Минимум 35 к.с 

• Работна скорост: Максимална10(Км/час) 
• Транспортна скорост: Максимална 40(Км/час) 

• Размер на рулона: 1200x1200 мм 
• Маса на балите(кг): 100 - 600 

• Връзване: сезал 
• Дължина: 3900 мм 

• Широчина: 2470 мм 
• Височина: 2050 мм 

• Тегло: 2350 кг 
• Широчина на колектора: 1800 мм 

• Хидравлични връзки: 1 двойка 
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• Цифров панел отчитащ броя на балите: Да 
• Обороти на ВОМ: 540 

• Гуми: 400/60-15.5 14 PR 
• Производителност(бр/час): около 20 

• Индикатор за пълна камера, стойка за паркиране, кардан, 
централно мазане на лагерите 

   

Рулонна балопреса 
с ротор и ножове Metal-Fach 

модел Z 562 - RN 
фиксирана камера 

• Необходима мощност: Минимум 75 к.с 
• Работна скорост: Максимална 10(Км/час) 

• Транспортна скорост: Максимална 40(Км/час) 
• Размер на рулона: 1200x1200 мм 

• Маса на балите(кг): 100 - 600 
• Връзване: сезал/ V - образно 

• Ротор: Да 
• Дължина: 4000 мм 

• Широчина: 2470 мм 
• Височина: 2050 мм 

• Маса: 2750 кг 
• Широчина на колектора: 1800 мм 

• Хидравлични връзки: 1 двойка 
• Цифров панел отчитащ броя на балите: Да 

• Обороти на ВОМ: 540 
• Гуми: 400/60-15.5 14 PR 
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• Производителност(бр/час): около 40 
• Подбирач и захранване посредством ротор и ножове 

• Индикатор за пълна камера, стойка за паркиране, кардан, 
централно мазане на лагерите 

• Капацитет на хидравлика(atm./MPa): 140/14 
• Включени опции: централно мазане на веригата, увиване с 

мрежа 

   

Земеделско ремарке тандем Metal-Fach, модел Т730/2 
Стандартно оборудване 

• Тип: прикачно 
• Товаровместимост (кг): 10 000 

• Тегло (кг): 3900 
• Обща дължина (мм): 6 495 
• Обща височина (мм): 1 885 
• Обща широчина (мм): 2 550 

• Въздушна спирачна система: двукръгова 
• Разтоварване: шнеково 

• Необходима мощност (к.с.) Минимум 90 к.с. 
• Оси: Тандем 
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Тороразпръскващо ремарке Metal-Fach, модел N267/1 
Стандартно оборудване 

• Тип: прикачно 
• Товаровместимост (кг): 10 000 

• Тегло (кг): 3900 
• Обща дължина (мм): 6 495 
• Обща височина (мм): 1 885 
• Обща широчина (мм): 2 550 

• Въздушна спирачна система: двукръгова 
• Разтоварване: шнеково 

• Необходима мощност (к.с.) Минимум 90 к.с. 
• Оси: Тандем 
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Тороразпръскващо ремарке Metal-Fach, модел N267-8 
тона 

Капацитет (кг) 8 000 
Обем (м3) 9,2 

Обща дължина (мм) 6300 
Обща височина (мм) 2800 
Обща широчина (мм) 2360 

Работна широчина (мм) 8 000 – 10 000 
Общо тегло (кг) 3400 

Вертикални адаптери 4, вертикални 
Повдигане на задната стена Хидравлично 
Необходима мощност (к.с.) Мин. 80 к.с. 
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Тороразпръскващо ремарке Metal-Fach, модел N280, 6 
тона - BATALION 
Капацитет (кг) 6000 

Обем (м3) 8,1 
Обща дължина (мм) 4132 
Обща височина (мм) 2680 
Обща широчина (мм) 1970 
Общо тегло (кг) 3050 

Вертикални адаптери 4 бр. 
Отварящи се канати 

Стълба 
Необходима мощност (к.с.) мин. 70 к.с. 
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Фуражораздаващо ремарке Metal-Fach, модел T 659 
Belmix, 5 m3 

• Капацитет: 5 м3 
• тип: едноосно 

• свредло с 8 режещи ножа; 
• прозорец за контрол на количеството фураж 

• 2 бр. механични контра ножа; 
• пръстен ограничаващ изсипването; 

• прозорци за разтоварване: 2 бр.: (десен - в предната част, 
ляв - в задна част) 

• управление от трактора с помощта на разпределителите; 
• механична основа на подпората 

• ръчна спирачка 
• кардан 

• Дължина: 4265 мм. 
• Широчина: 2100 мм. 
• Височина: 2046 мм 

ОПЦИИ: 
 Притегляща система Optimal, 3 сензорна – 1 900.00 лв. 
 Притегляща система Belmix, 4 сензорна – 
 едностранна платформа – 490.00 лв. 
 двустранна платформа – 600.00 
 Светлини – 250.00 лв. 
 Конвейр, страничен – 2 500.00 лв. 
 Пневматични спирачки – 450.00 лв. 
 Хидравлични спирачки – 1 100.00 лв. 
 Хидравличен нож – 500.00 лв. 
 Широкоъгълен карданен вал (за един шнек) – 550.00 лв. 
 Механична стълба за инспекция /сгъваема/ - 350.00 лв. 
 Хид. стълба за инспекция /сгъваема/- 650.00 лв. 
 Регулируем улей – 160.00 лв. 
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Фуражораздаващо ремарке Metal-Fach, модел T 659 
Belmix, 6 m3 

(Optimal) 
• Капацитет: 6 м3 
• тип: едноосно 

• свредло с 8 режещи ножа; 
• прозорец за контрол на количеството фураж 

• 2 бр. механични контра ножа; 
• пръстен ограничаващ изсипването; 

• прозорци за разтоварване: 2 бр.: (десен - в предната част, 
ляв - в задна част) 

• управление от трактора с помощта на разпределителите; 
• механична основа на подпората 

• ръчна спирачка 
• кардан 

• Дължина: 4970 мм. 
• Широчина: 2520 мм. 
• Височина: 2470 мм. 
Включени опции: 
• Регулеруем улей 

• Електронна везна с триброя сензори 
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Фуражораздаващо ремарке Metal-Fach, модел T 659 
Belmix, 7 m3 

• Капацитет: 7 м3 
• тип: едноосно 

• свредло с 8 режещи ножа; 
• прозорец за контрол на количеството фураж 

• 2 бр. механични контра ножа; 
• пръстен ограничаващ изсипването; 

• прозорци за разтоварване: 2 бр.: (десен - в предната част, 
ляв - в задна част) 

• управление от трактора с помощта на разпределителите; 
• механична основа на подпората 

• ръчна спирачка 
• кардан 

• Дължина: 4990 мм. 
• Широчина: 2400 мм. 
• Височина: 2600 мм. 
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Фуражораздаващо ремарке Metal-Fach, модел T 659 
Belmix 

Optimal, 8 m3 
• Капацитет: 8 м3 

• тип: едноосно, еднороторно 
• свредло с 8 режещи ножа; 

• прозорец за контрол на количеството фураж 
• 2 бр. механични контра ножа; 

• прозорци за разтоварване: 2 бр.: (ляв и десен) 
• управление от трактора с помощта на разпределителите; 

• електронна везна с три сензора 
• кардан 

• Дължина: 4415 мм. 
• Широчина: 2400 мм. 
• Височина: 2316 мм. 
• Клирънс(мм): 1480 

• Дебелина на под/страни(мм): 20/8 
•  Маса(кг): 4 000 
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Фуражораздаващо ремарке Metal-Fach, модел BelMix T 
659, 9 m3 

• Капацитет: 9 м3 
• тип: едноосно 

• свредло с 8 режещи ножа; 
• прозорец за контрол на количеството фураж 

• 2 бр. механични контра ножа; 
• пръстен ограничаващ изсипването; 

• прозорци за разтоварване: 2 бр.: (десен - в предната част, 
ляв - в задна част) 

• управление от трактора с помощта на разпределителите; 
• механична основа на подпората 

• ръчна спирачка 
• кардан 

• Дължина: 5000 мм. 
• Широчина: 2400 мм. 
• Височина: 2520 мм. 
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Фуражораздаващо ремарке Metal-Fach, модел BelMix T 
659, 10 m3 

• Капацитет: 10 м3 
• тип: едноосно 

• свредло с 8 режещи ножа; 
• прозорец за контрол на количеството фураж 

• 2 бр. механични контра ножа; 
• електронен кантар с три сензора 

• прозорци за разтоварване: 2 бр.: (десен - в предната част, 
ляв - в задна част) 

• управление от трактора с помощта на разпределителите; 
• механична основа на подпората 

• ръчна спирачка 
• кардан 

• Дължина: 44300 мм. 
• Широчина: 2500мм. 
• Височина: 2591 мм. 
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Фуражораздаващо ремарке Metal-Fach, модел T 659 
Belmix, 12 m3 new design 

• Капацитет: 12 м3 
• тип: еднороторно/карданно задвижване 

• свредло с 8 режещи ножа; 
• прозорец за контрол на количеството фураж 

• 2 бр. механичен контра нож 
• пръстен ограничаващ изсипването 

• прозорци за разтоварване: 1 бр 
• електронна везна с 3 бр. сензора 

• управление от трактора с помощта на разпределителите; 
• механична основа на подпората 

• ръчна спирачка 
• кардан 

• Дължина: 44300 мм. 
• Широчина: 2500мм. 
• Височина: 29360 мм. 

•  Дебелина на пода/стените: 20/8 мм 
•  50 мм теглич 

•  Планетарна трансмисия 

1   

Захват за рулонни бали Metal-Fach 
• Диаметър на балите: 0,90 – 1,80 м 
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Цистерна за течен оборски тор Meprozet, модел PN-50 
• Вместимост: 5000 л 
• Дължина: 5080 мм 
• Ширина: 2100 мм 

• Височина: 2410 мм 
• Собствено тегло: 1350 кг 
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• Колей: 1600 мм 
• Гуми: 500/50-17 

• Необходима мощност: 50 к.с. 
• Компресор: ЮРОП 

• Време на пълнене: 3 мин. 
Стандартно оборудване: 
• отваряемо задно дъно 

• компресор 
• всмукателна тръба с вътрешен диаметър 5" 

• заден разпределител 
• хидравлично управение на изпускателните клапани 

• горен люк бързоотваряем R 200 мм 

   



 

 
 
 
 

Цистерна за течен оборски тор Meprozet, модел PN-60/3 
• Вместимост: 6000 л 
• Дължина: 5600 мм 
• Ширина: 2550 мм 

• Височина: 2870 мм 
• Собствено тегло: 2030 кг 

• Колей: 2000 мм 
• Необходима мощност: 60 к.с. 

• Компресор: ЮРОП 
• Време на пълнене: около 3 мин. 

Стандартно оборудване: 
• отваряемо задно дъно 

• компресор 
• всмукателна тръба с вътрешен диаметър 5" 

• заден разпределител 
• хидравлично управение на изпускателните клапани 

• горен люк бързоотваряем R 200 мм 
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Цистерна за течен оборски тор Meprozet, 
модел PN-70/1, икономична 

• Вместимост: 8000 л 
• Дължина: 6560 мм 
• Ширина: 2550 мм 

• Височина: 2870 мм 
• Собствено тегло: 2450 кг 

• Гуми: 2 броя 
• Компресор JUROP 

• Време на пълнене: около 4 мин. 
• поцинкован резервоар 

• заден шлюз 60 см 
• всмукателна тръба с вътрешен диаметър 4" 

• заден разпределител 
• хидравлично управение на изпускателните клапани 

• Необходима мощност: 80 к.с. 
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Цистерна за течен оборски тор Meprozet, 
модел PN-100 

(version MIDI 2R) 
 

• Вместимост: 10700 л 
(основен съд от поцинкована стомана с вътрешни прегради 

за по-голяма здравина) 
• Дължина: 7490 мм 
• Ширина: 2290 мм 

• Височина: 2890 мм 
• Собствено тегло: 3800 кг 

• Пълна маса: 13 800 кг 
• Брой оси: 2(завиваща задна ос) 

• Гуми: 550 / 60 - 22,5 Mitas с галванизирани калници 
• Компресор JUROP PN58M / MEC 6500 с капацитет 6 500 л / 

мин и предпазен клапан 
• Време на пълнене: около 5 мин. 

• Повдигаща се разпръскваща лъжица с обхват 14 м. 
• Всмукателен маркуч с вътрешен диаметър 5"(Ø 125 mm) и 

дължина 6 м 
• Заден разпределител 

• 2" отвор за принудително изпразване 
•  Ø 600 mm ревизионен горен отвор 

• Отваряем ревизионен отвор в задната част с 5" отвор 
• Предпазен съд и клапа против препълване 

• Хидравлично управение на изпускателните клапани 
• Необходима мощност: 100 к.с. 

• 12 V ел. система, манометър, регулируем сваляем теглич Ø 
50 mm с подпора при паркиране 

• Двукръгова пневматична спирачна система и допълнителна 
ръчна спирачка 

• Работни LED светлини 
•  Подготовка за хидравлична бъркалка 
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Цистерна за течен оборски тор Meprozet, 
модел PN-90/6 

 
• Вместимост: 9 700 л 

(основен съд от поцинкована стомана с вътрешни прегради 
за по-голяма здравина) 

• Дължина: 7490 мм 
• Ширина: 2290 мм 

• Височина: 2890 мм 
• Собствено тегло: 3800 кг 

• Пълна маса: 13 800 кг 
• Брой оси: 2(завиваща задна ос) 

• Гуми: 550 / 60 - 22,5 Mitas с галванизирани калници 
• Компресор JUROP PN58M / MEC 6500 с капацитет 6 500 л / 

мин и предпазен клапан 
• Време на пълнене: около 5 мин. 

• Повдигаща се разпръскваща лъжица с обхват 14 м. 
• Всмукателен маркуч с вътрешен диаметър 5"(Ø 125 mm) и 

дължина 6 м 
• Заден разпределител 

• 2" отвор за принудително изпразване 
•  Ø 600 mm ревизионен горен отвор 

• Отваряем ревизионен отвор в задната част с 5" отвор 
• Предпазен съд и клапа против препълване 

• Хидравлично управение на изпускателните клапани 
• Необходима мощност: 100 к.с. 

• 12 V ел. система, манометър, регулируем сваляем теглич Ø 
50 mm с подпора при паркиране 

• Двукръгова пневматична спирачна система и допълнителна 
ръчна спирачка 

• Работни LED светлини 
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Цистерна за течен оборски тор Meprozet, 
модел PN-70/1 

• Вместимост: 8000 л 
• Дължина: 6560 мм 
• Ширина: 2550 мм 

• Височина: 2870 мм 
• Собствено тегло: 2450 кг 

• Колей: 2000 мм 
• Гуми: 20.5R22.5 

• Необходима мощност: 80 к.с. 
• Компресор ЮРОП 

• Време на пълнене: около 4 мин. 
Стандартно оборудване: 
• поцинкован резервоар 
• отвaряемо задно дъно 

• компресор 
• всмукателна тръба с вътрешен диаметър 4" 

• заден разпределител 
• хидравлично управение на изпускателните клапани 

• горен люк бързоотваряем R 200 мм 
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Цистерна за течен тор Meprozet, модел PN-40/2 
 

• Вместимост: 4300 л 
• Дължина: 5300 мм 
• Ширина: 1800 мм 

• Височина: 2360 мм 
• Собствено тегло: 1250 кг 

• Колей: 1550 мм 
• Гуми: 400/60-15,5 

• Шарнирно-телескопичен вал: С- 50210 
• Необходима мощност: 40 к.с. 

• Компресор: ЮРОП 
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Цистерна за течен тор Meprozet модел PN-1/14А MIDI 2R 
(предназначена за работа с UAN препарати) 

 
Резервоар от горещо поцинкована стомана с допълнителни 

пръстени за по-голяма здравина, прахово боядисан 
отвън/отвътре със специално покритие за работа с UAN 

препарати. 
• Подсилена рама 

• Хидравлично управлявана 4" (Ø110 mm) разтоварваща 
клапа от неръждаема стомана 

fire coupling (4) 
• Механична 4" (Ø110 mm) разтоварваща клапа 

• 4" (Ø110 mm) маркуч за пълнене (6m) 
• 2" маркуч за изпразване със сферичен кран и дължина 6 м 

• 2" прахово боядисан разтоварваща клапа 
• Защитна клапа против препълване Ф 600 мм 

• Необходима мощност на трактора: мин. 140 Кс 
• Необходимо време за напълване: 6 мин. 

• Компресор Jurop PN 84 N с капацитет 9 000л/мин със 
защитна клапа 

• Повдигаща разпръскваща лъжица и широчина на 
разпръскване до14 м. 

• 12V ел. система и LED светлини 
• Сваляем теглич • Манометър 

• Вместимост: 14 200 л • Дължина: 7500 мм • Ширина: 2500 
мм • Височина: 3100 мм 

• Собствено тегло: 4400 кг • Пълна маса: 17 000 кг 
• Колей: 2000 мм • Гуми: 560/60 -R 22,5(Alliance), калници 

• Време за пълнене: 6 мин. 
• Компресор: Jurop PN 84M / MEC 9000 с капацитет 9000 

л/мин 
• Необходима мощност: мин. 140 к.с. 
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Цистерна за течен тор Meprozet модел PN-2/24 MAXI 3 + 
(предназначена за работа с UAN препарати) 

Резервоар от горещо поцинкована стомана с допълнителни 
пръстени за по-голяма здравина, прахово боядисан 

отвън/отвътре със специално покритие за работа с UAN 
препарати. 

•  Триосна • Подсилена рама 
• Хидравлично управлявана 4" (Ø110 mm) разтоварваща 

клапа от неръждаема стомана 
fire coupling (4) 

• Механична 4" (Ø110 mm) разтоварваща клапа 
• 4" (Ø110 mm) маркуч за пълнене (6m) 

• 2" маркуч за изпразване със сферичен кран и дължина 6 м 
• 2" прахово боядисан разтоварваща клапа 

• Защитна клапа против препълване Ф 600 мм 
• Необходима мощност на трактора: мин. 140 Кс 

• Необходимо време за напълване: 6 мин. 
• Компресор Jurop PN 84 N с капацитет 9 000л/мин със 

защитна клапа 
• Повдигаща разпръскваща лъжица с широчина на 

разпръскване до12 м. 
• 12V ел. система и LED светлини 

• Сваляем теглич • Манометър 
• Вместимост: 26 000 л • Дължина: 9000 мм • Ширина: 2550 

мм • Височина: 3900 мм 
• Собствено тегло: 8100 кг • Пълна маса: 34 100 кг 

• Колей: 2000 мм • Гуми: 700/50 -R 22,5(Alliance), калници 
• Време за пълнене: 10 мин. 

• Компресор: Jurop PN 106 M / MEC 9000 с капацитет 11000 
л/мин 

• Необходима мощност: 250 к.с. 
 

Опция торовнасяща система 
Meprozet PN-2/24 MAXI 3 + UAN – 40 500.00 лв без 

ддс (10% отстъпка) 
 

• Хидравлично управление 
• Посредством 4 бр култивиращи органа 
• Дължина(мм): 1340 
• Широчина(мм): 2550 
• Височина(мм): 1200 
• Маса(кг): 720 
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• Разстояние между органите(мм): 750 
• Дълбочина на инжектиране(мм): max 200 

 

 
 

Опция торовнасяща система 
Meprozet PN-2/24 MAXI 3 + UAN - 20 000.00 лева без ддс 
(10% отстъпка) 

 
• Механично управление 
• Директно торовнасяне посредством маркучи D9M / D10 M 
• Дължина(м): 9 

   



 

 
 
 
 

Цистерна за течен тор Meprozet, модел PN-1/14А 
Резервоар от горещо поцинкована стомана с допълнителни 

пръстени за по-голяма здравина 
• Задна клапа с два свързващи маркуча 5" с дължина 3 м. 

• Защитна клапа против препълване Ф 600 мм 
• Двуосна 

• Необходимо време за напълване: 6 мин. 
• Компресор Jurop PN 84 N с капацитет 9 000л/мин със 

защитна клапа 
• Повдигаща разпръскваща лъжица с широчина на 

разпръскване до 14 м. 
• 12V ел. система 

• Хидравлично отваряема разтоварваща клапа 
• Сваляем теглич • Манометър 

• Вместимост: 14 000 л 
• Дължина: 7500 мм • Ширина: 2500 мм • Височина: 3100 мм 

• Собствено тегло: 4400 кг • Пълна маса: 17 000 кг 
• Колей: 2000 мм 

• Гуми: Alliance 560/60 -R 22,5 
• Шарнирно-телескопичен вал: С- 50210 

• Необходима мощност: 140 к.с. 
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Цистерна за течен тор Meprozet модел MAXI 3 PLUS 
PN-2/24 

Подготовка за инжекторна торовнасяща система и 
хидравлична бъркалка 

Резервоар от горещо поцинкована стомана с допълнителни 
пръстени за по-голяма здравина и боядисано шаси 

• Задна клапа с два свързващи маркуча 5" с дължина 3 м. 
• 5" маркуч за пълнене с дължина 3 м. с бърза връзка 

• Хидравлично управлявана 4" (Ø110 mm) разтоварваща 
клапа от неръждаема стомана 

fire coupling (4) 
• Защитна клапа против препълване Ф 600 мм 

• Триосна, завиващи предни и задни колела 
• Необходимо време за напълване: 12 мин. 

• Компресор Jurop PN 140 N с капацитет 13 850 л/мин със 
защитна клапа 

• Повдигаща разпръскваща лъжица с широчина на 
разпръскване до 12 м. 

• 12V ел. система • Манометър • Двойнодействаща 
пневматична спирачна система + ръчна спирачка 

• Сваляем теглич • Манометър • LED светлини 
• Вместимост: 30 000 л 

•  Ø 600 преден и заден капак 
• Дължина: 10 200 мм • Ширина: 2700 мм • Височина: 3900 мм

• Собствено тегло: 8550 кг • Пълна маса: 38 850 кг 
• Колей: 2100 мм 

• Гуми: Alliance 560/60 -R 22,5, галванизирани калници 
• Шарнирно-телескопичен вал: С- 50210 

• Необходима мощност: 300 к.с. 
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Телескопичен товарач Tobroco, модел Giant 4548 Tendo 
 

• Двигател Kubota: 45 к.с. / 33 kW 
• Вид: V1505-T/ 4 цилиндров 

• Задвижващ механизъм: Хидростатична помпа 
• Хидравлика при управление: 450 бара, 84 л./мин 

• Хидравлика при работа: 230 бара, 51 л./мин 
• Максимална скорост: 25 км/ч 

• Ръчна спирачка: Дискова 
• Размер гуми: 10.0/75-15.3 

• Височина на вдигане: 4800 мм 
• Капацитет на товара: 460-2115 кг 

• Общо тегло: 2950 кг (измерено с кофа) 
• Дължина без кофа: 3135 мм 

• Кофа Giant 160 см. 
• Стандартни палетни вилици Giant 120 см. 

• Кабина 
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Телескопичен товарач Tobroco, модел Giant D204SW 
 

• Двигател Kubota: 20 к.с. / 15 kW 
• Вид: D722/ 3 цилиндров 

• Задвижващ механизъм: Хидростатичен на 4-те гуми 
• Хидравлика при управление: 350 бара, 65 л./мин 

• Хидравлика при работа: 150 бара, 28 л./мин 
• Максимална скорост: 15 км/ч 

• Ръчна спирачка: Дискова 
• Размер гуми: 23x8,50-12 

• Височина на вдигане: 2170 мм 
• Максимален подем на товара: 1690 кг 
• Общо тегло: 1100 кг (измерено с кофа) 

• Дължина без кофа: 2200 мм 
• ROPS/ FOPS кабина 

•  Кофа: 100 см, 196 л. 
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Колесен товарач Tobroco 
модел 

Giant D332SWT 
• Двигател Kubota: 33 к.с. / 24 kW. 

• Вид: D1105-T/ 3 цилиндров с водно охлаждане. 
• Собств. тегло 1 500 кг. 

• Задвижване : Хидростатично на 4-те колела с планетарни 
редуктори. 

•Движение напред и назад чрез джойстик. 
•Ел. контролеруем диференциал против пробоксуване. 

• Хидравлика при управление: 350 бара, 84 л./мин. 
• Хидравлика при работа: 170 бара, 42 л./мин. 

• Максимална скорост: 0 - 12 км/ч.(Опция: 0 - 19 км/ч) 
• Размер гуми: 7.00 х 12АS 

• Обща широчина със стандартни гуми(мм): 890 
• Височина на повдигане(мм): 2558 

• Максимална товароподемност(кг): 1100 
• Общо тегло: 1744 кг (измерено с кофа). 

• Дължина без кофа: 2669 мм. 
•Двоино действащи клапани отпред (механични) 

• Плаваща позиция на повдигащите цилиндри. 
•ROPS / FOPS покрив. 

•Луксозна седалка с предпазен колан, подлакатниц и 
подглавник. 
•Ключ маса. 

•Маслен охладител. 
•Паркинг спирачка Хидравлична мултидискова. 

•Цвят GIANT жълт / GIANT сив / черен. 
•Кофа:Широчина 160 cm Обем 588 л и Маса(кг): 244. 

•Палетни вилици:(Standart elevated) 100х40 мм, дължина 
1200 мм, до 2500 кг 
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Телескопичен товарач Tobroco, модел Giant V501
 

• Двигател DEUTZ D 2.9 L04 (4 цилиндъра) 
• Мощност: 50 к.с. 

• Задвижващ механизъм: Хидростатичен на 4-те гуми 
• Хидравлика при управление: 480 бара, 150 л./мин 

• Хидравлика при работа: 250 бара, 80 л./мин 
• Максимална скорост: 25 км/ч 

• Ръчна спирачка: хидравлична, мултидискова 
• Размер гуми: 405/70-20 16PR MPT-01 AS 

• Височина на вдигане: 
• Максимален подем на товара: 4600 кг 
• Общо тегло: 5600 кг (измерено с кофа) 

• Дължина без кофа: 4796 мм 
• ROPS/ FOPS кабина 
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Телескопичен товарач Tobroco, модел Giant V5003 TELE 
HD 

• Двигател Kubota: 50 к.с. 
• Вид: V2203/ 4 цилиндров 

• Задвижващ механизъм: Хидростатичен на 4-те гуми 
• Хидравлика при управление: 350 бара, 121,5 л./мин 

• Хидравлика при работа: 215 бара, 70 л./мин 
• Максимална скорост: 28 км/ч 

• Ръчна спирачка: барабанна 
• Хидравлични спирачки на 4-те колела 

• Размер гуми: 12.0/75-18 TR-11 
• Височина на вдигане: 4312 мм 

• Максимален подем на товара: 2000 кг 
• Общо тегло: 3850 кг (измерено с кофа) 

• Дължина без кофа: 3997 мм 
• Предни работни светлини 

• Предпазна рамка, с ROPS/ FOPS защитен покрив 

1   



 

 
 
 
 

ЩАНГОВИ ПРЪСКАЧКИ 
DAL DEGAN 

 
ОБЕМ 
ЛИТРИ 

 
 
МАТЕРИАЛ

 
ТИП РАМА 

 
ЩАНГИ
/ДЮЗИ

СЕКЦИИ
/ БУТАЛА

ПОМПА 
DAL 

DEGAN 

 
МОДЕЛ 

 

 
ЦЕНА КЛИЕНТ 

Лв. 

200 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 6 / 12 2  
 

DL 260 
(0-20 bar)

MANDA 200 3 500 

200 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 8 /16 2 MANDA 200 3 600 

300 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 6 / 12 2 MANDA 300 3 600 

300 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 8 / 16 2 MANDA 300 3 700 

300 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 10 / 20 2 MANDA 300 3 800 

400 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 10 / 20 2 DL 260BP MANDA EXTRA 400 3 900 

400 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 12 / 24 2 DL 260BP MANDA EXTRA 400 4 000 

400 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 14 / 28 2 DL3105BP MANDA EXTRA 400 4 400 

600 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 12 / 24 2 DL 260BP MANDA EXTRA 600 4 100 

600 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 12 / 24 2 DL3105BP MANDA EXTRA 600 4 300 

600 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 14 / 28 3 DL3105BP MANDA EXTRA 600 4 500 

600 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 15 / 31 3 DL3105BP MANDA EXTRA 600 4 900 

1000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 14 / 28 3 
 
 
 

DL3105BP 
(0-20 bar)

MANDANO 1000 9 100 

1500 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 14 / 28 3 MANDANO 1500 10 200 

2000 ПОЛИЕСТЕР ПРИКАЧНА 14 / 28 3 MANDANO 2000 11 400 

1000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 15 / 31 3 MANDANO 1000 10 300 

1500 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 15 / 31 3 MANDANO 1500 10 400 

2000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 15 / 31 3 MANDANO 2000 11 500 

800 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 12 / 24 5 / 2  
 
 
 
 

DL3105BP 
(0-20 bar)

ESEO 800 11 900 

800 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 14 / 28 5 / 2 ESEO 800 12 200 

800 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 15 / 30 5 / 2 ESEO 800 11 600 

1000 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 12 / 24 5 / 2 ESEO 1000 12 100 

1000 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 14 / 28 5 / 2 ESEO 1000 12 600 

1000 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 15 / 30 5 / 2 ESEO 1000 13 000 

2000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 18 / 36 5 / 5  AMBO 2000 33 800 



 

 
 
 
 

2000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 21 / 42 5 / 5 Annovi 
Reverberi

 
AR185BP 
(0-20 bar)

AMBO 2000 35 900 

3000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 
 

18 /36 5 / 5 AMBO 3000 
 

36 900 
 
3000 

ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 
 

 
21 /42 

5 / 5 AMBO 3000 
 

 
37 900 

По избор помпа: 
*Турска YBS – по-евтина прибл. – 1000 лв 
*Annovi Reverberi – по-скъпа – прибл. + 1000 лв 
*Компютър за АМВО моделите + 2 500 лв. 

 
 

 Стандартн а окомп лектов ка M AN D A / M AN D A ЕX TR A: 
    Полиетиленов резервоар със система за пълно разтоварване 
   Боядисана стоманена рама 
    Вграден резервоар за изплакване и измиване на ръцете 
    Трипътен регулиращ клапан за налягането Tecomec, Италия 
    Всмукателен филтър с кранче за измиване с пълен резервоар, лесно достъпен, със 

стандартна връзка за кит за пълнене 
    Щанга с единични дюзи (стандартно жълти 110-02-Tecome, Италия) и мембранни дюзи с 

клапани за контрол 
    Свръзка към трактора с 2 позиции Ф22/28, регулируемо повдигане с три положения 
    Хидравличен инжектор 
    Комплект за зареждане с течност (5 м маркуч + филтър D40) 
    Карданен вал – 0.8 м. 
    За MANDA EXTRA – макара + рамка 

 По  изб ор  за  M AND A  :  
*Разпределителен маркуч от неръждаема стомана AISI 304 + 300 лв. 
*Въртящ накрайник за изпразване + 160 лв. 
*Размер на филтъра D100 + 120 лв. 
*Щанга с 3 секции ( 4пътна система за управление Start 06 + маркучи + фитинги) – на цената на 2 
секции + 60 лв. 
 По  изб ор  за  M AND A  E XTR A  :  
*За избор на турска помпа YP70 по-мощна помпа YP81 с дебит 88 л./мин при 50 бара налягане 
*Въртящ накрайник за изпразване + 160 лв. 
*Разпределителен маркуч от неръждаема стомана AISI 304 + 300 лв. 
*Щанга с 3 секции ( 4пътна система за управление Start 06 + маркучи + фитинги) – на цената на 2 
секции + 60 лв. 
*Щанга с 5 секции ( 6пътна система за управление Start 06 + маркучи + фитинги) – на цената на 3 
секции + 120 лв. 



 

 
 
 
 
* Щанга с 5 секции с оразмерени модулни клапани ( 6пътна система за управление Basic 206 + 
маркучи + фитинги) – на цената на 3 секции + 360 лв. 
*Троен дюзодържач с дюзи – 16 лв. / брой 
*Ръчен крик 
*Механично подравняване на щангата 
*Задна осветителна сигнализация ( електрически с кабели и рефлектори) 
*Галванизирана рама – при минимум 5 броя поръчка 
*Размер на филтъра D100 + 120 лв. 
*Миксер за разбъркване на прахообразни препарати в резервоара 
* Външен миксер за еко препарати с вградено измиване на бутилката (GEOMIX 30) 

 
 Стандартн а окомп лектов ка M AN D ANO  : 

    Полиетиленов резервоар със система за пълно разтоварване 
   Боядисана стоманена рама 
    Вграден резервоар за изплакване и измиване на ръцете 
    Трипътен регулиращ клапан за налягането Tecomec, Италия 
    Всмукателен филтър с кранче за измиване с пълен резервоар, лесно достъпен, със 

стандартна връзка за кит за пълнене (който е в оборудването по избор) 
    Щанга с единични дюзи (стандартно жълти 110-02-Tecome, Италия) и мембранни дюзи с 

клапани за контрол 
    Свръзка към трактора с 2 позиции Ф22/28, регулируемо повдигане с три положения 
    2 бр хидравлични инжектора 
    Стандартно голямо колело TR135 – 9.5 x 28” 
   Карданен вал – 1 м. 



 

 
 
 
 

 
 С та н да р т на о к о м п л е кт о в 

к а E S E O  : 
    Полиетиленов резервоар със система за пълно разтоварване 
   Боядисана стоманена рама 
    Вграден резервоар за измиване на ръцете и резервоара 
    Пълен комплект за изпразване на резервоара с кранче от неръждаема стомана 
    Хидравличен миксер 
    Трипътен клапан за избор на измиване на машината 
    Всмукателен филтър със затварящ клапан за почистване при пълно положение на 

резервоара и връзки за пълнене на резервоара 
    Петпътен механичен дистрибутор за пропорционално разпределение на обема ST/Basic 206 

Tecomec, Италия 
    Хидравлична щанга модел VERTO и маркучи от неръждаема стомана, две бутала за 

хидравлично разтягане на дясна и лява щанга (управление от трактора) 
    Щанга с единични дюзи (стандартно жълти 110-02-Tecome, Италия) и мембранни дюзи с 

клапани за контрол 
    Повдигане на щангата с механичен повдигач 
    Механично подравняване на щангите 
    Карданен вал – 1 м. 

 

 Ст ан д артн а  ок о мп л ек тов к а  
А М BO  : 

    Полиетиленов резервоар 
    Боядисана стоманена рама 



 

 
 
 
 

    Казанчета за измиване на ръцете и резервоара 
    Фиксирана връзка с теглич 
    Първокласни големи колела TR135 – 9.5 x 28” 
   Хидравлични миксери 
    Трипътен клапан за избор на измиване на машината 
    Всмукателен филтър със затварящ клапан за почистване при пълно положение на 

резервоара и връзки за пълнене на резервоара 
    Петпътен дистрибутор за пропорционално разпределение на обема с ел клапани. 
    Хидравлична щанга със странично затваряне модел PRIMA и маркучи от неръждаема 

стомана, маркучи, две бутала за хидравлично разтягане на дясна и лява щанга (управление 
от трактора) 

    Щанга с тройни дюзи и мембранни дюзи с клапани за контрол 
    Предварителен миксер за еко препарати с дюза за измиване на бутилката 
    Хидравлично повдигане и подравняване на щангите 
    По избор : платформа и стълба 
    Карданен вал – 1 м 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНТИЛАТОРНИ ПРЪСКАЧКИ 
 
ОБЕМ 
ЛИТРИ 

 

 
МАТЕРИАЛ

 
ТИП РАМА 

ПОМПА 
DAL 

DEGAN 

ДИАМЕТЪР НА 
ВЕНТИЛАТОРА

СМ 

БРОЙ 
ДЮЗИ

МОДЕЛ 
ЦЕНА 

КЛИЕНТ 
ЛВ. 

200 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА  
 
 

DL260AP 
(0-40 bar)

70 / 8 перки 5+5 SOFIA 200 4 400 
300 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 70 / 8 перки 5+5 SOFIA 300 4 600 
400 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 70 / 8 перки 5+5 SOFIA EXTRA 400 4 800 
600 ПОЛИЕТИЛЕН НАВЕСНА 70 / 8 перки 5+5 SOFIA EXTRA 600 4 900 
1000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА   

 
DL4120AP
(0-40 bar)

70 / 8 перки 5+5 SOFIANO 1000 9 600 
1000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 70 / 8 перки 6+6 SOFIANO 1000 9 800 
1500 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 70 / 8 перки 5+5 SOFIANO 1500 9 900 
1500 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 70 / 8 перки 6+6 SOFIANO 1500 10 200 
2000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 70 / 8 перки 5+5 SOFIANO 2000 10 000 
2000 ПОЛИЕТИЛЕН ПРИКАЧНА 70 / 8 перки 6+6 SOFIANO 2000 10 900 
По избор: 
*Помпа Турска YBS – по-евтина прибл. 1000 лв 
*Помпа италианска Annovi Reverberi – по-скъпа прибл 1000 лв 
*Смяна на дебита на помпата с по-голям – (100 л.- 120 л./мин.) – в зависимост от помпата 
*По-голям диаметър на филтъра D100 – 120 лв 
*Осветителна система и рефлектори 
*Двустанен дифузер за по-високо пръскане в зависимост от диаметъра на вентилатора 
*Предпазител за листата надърветата в зависимост от диаметъра на вентилатора 
*Казанче за смесване на прахообразни препарати – 250 лв 

 Стандартн а окомп лектов ка SO FI A / SOFIA 
EXTRA: 

    Полиетиленов резервоар със система за пълно разтоварване 
   Боядисана стоманена рама 
    Вграден резервоар за измиване на ръцете 
   Алуминиева мембранна помпа 
    Трипътен регулиращ клапан за налягането 
    Двойни регулируеми месингови противокапкови дюзи 
    Дюзодържачи за маркуч от неръждаема стомана 



 

 
 
 
 

    Аеродинамичен стоманен транспортьор 
    Вентилатор от стъклопласт с регулируеми перки 
    Прогресивно задвижване, една скорост с освобождаване 
    Всмукателен филтър с кранче за измиване с пълен резервоар, лесно достъпен, със 

стандартна връзка за кит за пълнене (който е в оборудването по избор) 
    Свръзка към трактора с 2 позиции Ф22/28, регулируемо повдигане с три положения 
    Хидравличен инжектор 
    Карданен вал – 0,8 м. 

 
 
 

 
 

 Стандартн а окомп лектов ка SO FI ANO  : 
    Полиетиленов резервоар със система за пълно разтоварване 
   Вграден резервоар за измиване на ръцете и резервоара 
    Боядисана стоманена рама 
    Регулируемо закачане към трактора с опора 
    Аеродинамичен стоманен транспортьор 
    Вентилатор от стъклопласт с регулируеми перки 
    Редуктор с маслено охлаждане ( 1 скорост за 700 мм вентилатор, 2 скорости за 800 мм 

вентилатор) 
    Дюзодържачи за маркуч от неръждаема стомана 
    Двойни регулируеми месингови противокапкови дюзи 
    Регулиращ клапан за налягането ALFA, Tecomec, Италия, от месинг с клапан от 

неръждаема стомана 
    Всмукателен филтър с кранче за измиване с пълен резервоар, лесно достъпен, със 

стандартна връзка за кит за пълнене (който е в оборудването по избор) 
    Хидравличен инжектор 
    Трипътен отклоняващ клапан за избор на миенето 
    Карданен вал – 1 м. 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Дискова косачка марка Celmak, модел RDM 165 
 

• Работна широчина-165 см 
• Тегло-400 кг 

• Работен капацитет – 1,5 хект 
• Работна скорост – 8-10 км/ч 

• За трактор с мощност – 60 к.с 
• 2 бр. тави с по 3 бр. ножове 

1   



 

 
 
 
 

Дискова косачка марка Celmak, модел RDM 195 
 

Тип: хиликоптер Работна 
ширина – 3,80 м. Транспортна 
ширина – 1,20 м. Брой рамена 

– 9 
Брой пружини – 27, Необходима мощност 
на трактора – 45 к.с. Капацитет – 12 

дка/час 
Тегло – 390 кг. 

1   

Сеносъбирач CELMAK 
Тип: хиликоптер Работна 

ширина – 3,80 м. Транспортна 
ширина – 1,20 м. Брой рамена 

– 9 
Брой пружини – 27, Необходима мощност 
на трактора – 45 к.с. Капацитет – 12 

дка/час 
Тегло – 390 кг. 

1   



 

 
 
 
 

Фуражен миксер Celmak(5 m3) 
 

• Капацитет: 2 м3 
• Тип: стационарен, електрическо задвижване 

• Мощност(Kw): 5.0 
• Нножове: 3 бр 

• Разтоварващ улей 
• Дължина: 1750 мм. 

• Широчина: 1600 мм. 
• Височина: 1600 мм 

• Празна маса(кг): 660 
• Подходящ за изхранване на 15 - 25 бр. 

• Обороти на вал(об/мин): 540 
• Разтоварващ улей FM 200S 

1   



 

 
 
 
 

ПРИКАЧНА ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА PROJET 
МОДЕЛ LORD 3000 / BDL 24 (280/20) 

 
Прахово боядисана стаманена рама Полиетиленов 

основен резервоар с комплект казанчета за измиване на 
ръцете и основния резервоар с чиста вода Градуирана 

скала за нивото на резервоара 
Помпа за ниско налягане 

Фи 19мм 5-степенен електрически контролен панел (при 
щанги от 18 до 21м) 

Фи 19мм 7-степенен електрически контролен панел (при 
щанги от 24 до 28м) 

Всмукателен филтър 
Компактни и ергономични клапани с бързи връзки за 

пълнене на резервоара 
Система за пълнене на резервоара чрез връщане на 

водата в резервоара 
Обемен датчик за разливане на водата в основния 

резервоар 
35 литров миксер със спомагателно-разпръскваща 

мобилна подръжка 
Комплект за измиване в основния резервоар 
Измиваща система с невъзвръщаем клапан 

Вариращаследяща ос (1400-1800мм, 1800-2100мм 
възвратно централно колело със стандартни главини и 

колела) Стълба с 
платформа 

Плъзгаща рампас закачена към рамената на елеватора 
230/95-36 (9,5-36) колела, 8 главини на колелата 

(многопозиционни джанти) 
1200мм хидравличен клапан с височинно нагласяне, с 

бързо съединяване (управление от трактора с 1 двойка 
хидр. изводи ) 

Устройство за автоматично кабелно заключване и 
самонивелиране 

Странично сгъваща се хидравлична щанга 

1   



 

 
 
 
 

Худравличен маркуч с бърза връзка (1 двойно-съединяващ 
контрол) 

3-позиционен куплунг тип Trijet, вентилатор (перка ) 02- 
04-06 дюзи (Kematal) 

Защитен комплект за разпръсквателя и щангите 
Съд за проверка на дюзите 

 

 
Накланяща рама (15-24м ) с хидр. маркучи и бързи връзки 
(управление от трактора с 1 двойнодействащ контрол) 
340/85-38 (13,6-38) двойки колела вместо 230/95 R36 (9,5 

R36) 8 извода 
21 НР кардан 1300мм дължина (не се препоръчва с 

фиксирана платформа) 
Комплект филтри 7 supplies фи 19мм Пълнене на 

реазервоара с бързо свързване (8m - D.50 - 2") Предпазен 
комлект за изходните кранове Стабилизиране на 

щангите. Препоръчително за приблизителна 
работна скорост над 10км/ч Конфигурация за 

компютър със 7 водни функции на електрическия блок 
7 функции (ниво на дебита на помпата 280л/мин) 

Компютър BRAVO 180S със 7 фунции за водата 
Сензор за налягане 

   



 

 
 
 
 

ПРИКАЧНА ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА PROJET 
МОДЕЛ LORD 3000 / BDL 24 (280/20) GPR 

 
Прахово боядисана стаманена рама 

Полиетиленов основен резервоар с комплект казанчета за 
измиване на ръцете и основния резервоар с чиста вода 

Градуирана скала за нивото на резервоара 
Помпа за ниско налягане 

Фи 19мм 5-степенен електрически контролен панел (при 
щанги от 18 до 21м) 

Фи 19мм 7-степенен електрически контролен панел (при 
щанги от 24 до 28м) 

Всмукателен филтър 
Компактни и ергономични клапани с бързи връзки за пълнене 

на резервоара 
Система за пълнене на резервоара чрез връщане на водата в 

резервоара 
Обемен датчик за разливане на водата в основния резервоар 
35 литров миксер със спомагателно-разпръскваща мобилна 

подръжка 
Комплект за измиване в основния резервоар 

Измиваща система с невъзвръщаем клапан Варираща 
следяща ос (1400-1800мм, 1800-2100мм възвратно 

централно колело със стандартни главини и колела) 
Стълба с платформа 

Плъзгаща рампас закачена към рамената на елеватора 
230/95-36 (9,5-36) колела, 8 главини на колелата 

(многопозиционни джанти) 
1200мм хидравличен клапан с височинно нагласяне, с бързо 

съединяване (управление от трактора с 1 двойка хидр. изводи ) 
Устройство за автоматично кабелно заключване и 

самонивелиране 
Странично сгъваща се хидравлична щанга 

Худравличен маркуч с бърза връзка (1 двойно-съединяващ 
контрол) 

3-позиционен куплунг тип Trijet, вентилатор (перка ) 02-04-06 
дюзи (Kematal) 

Защитен комплект за разпръсквателя и щангите 
Съд за проверка на дюзите 

1   



 

 
 
 
 

Накланящарама (15-24м ) с хидр. Маркучиибързи връзки 
(управление от трактора с 1 двойнодействащ контрол) 

340/85-38 (13,6-38) двойки колела вместо 230/95 R36 (9,5 R36) 8 
извода 

21 НР кардан 1300мм дължина (не се препоръчва с фиксирана 
платформа) 

Комплект филтри 7 supplies фи 19мм Пълнене на 
реазервоара с бързо свързване (8m - D.50 - 2") Предпазен 
комлект за изходните кранове Стабилизиране на 

щангите. Препоръчително за приблизителна работна 
скорост над 10км/ч Конфигурация за компютър със 7 
водни функции на електрическия блок 7 функции (ниво на 

дебита на помпата 
280л/мин) 

Компютър BRAVO 400S LT със 7 фунции за водата 
GRP приемник с точност до 25-30 см м/у двата реда с 
включено „Автоматичното изключване на водата“ 

Сензор за налягане 

   



 

 
 
 
 

Прецизна пневматична сеялка TOSKANO 
 
 

Сеялките се използват за редово, прецизно засяване на слънчоглед, царевица, соя, 
фъстъци, пъпеш, диня, тиквички, памук, цвекло, краставица, фенел/копър, домати, 

заленчуци, лук, ядки, сусам и детелина. 
Предлагат се във варианти от 4,5 или 6-редови, със или без торовнасяне. 

За по-прецизно засяване, движението от колелото и кардана се предава на изсяващите 
блокове. Поради тази причина засяването се извършва перфектно.Дълбочината на 

прецизното засяване може да се регулира лесно и бързо чрез използването на нивелиращ 
лост. 

За дребни семена (цвекло, лук и др.) се използва предното притъпкващо колело, като по 
този начин е подсигурено прецизното засяване. 

За да се избегне по-малко или презасяване, се използва 12-степенна настройка. 
Дисковете за засяване са произведени от неръждаема стомана. Смяната им е лесна. 
Разстоянието м/у редовете може лесно да бъде настроено чрез система от болтове. 
След приключване на засяването, останалите незасяти семена могат лесно да бъдат 

премахнати чрез специален капак. 
 

 
Технически характеристики 

 
 

Аксиален 
тип 

 
 
Мощност на 

 
Обща 

 
Тегло (без 

 
Тегло (с 

 
Капацитет 

 
Капацитет 

 
Разстояние 

прецизна ширина торовнасяне) торовнасяне) за засяване на торене PTO между редовете 
пневматична 

сеялка 
трактора /см/ /кг/ /кг/ /л/ /л/  /мм/

 

Вид 
 

kW / Hp 
 

Cm 
 

Kg Kg Lt Lt 
 

Rpm mm 
 

4 редова 
 

44-48 / 60-65 
 

300 
 

700 880 34x4 160x2 
 

540 28-80 
 

5 редова 
 

52-55 / 70-75 
 

350 
 

850 1000 34x5 200x2 
 

540 28-80 
 

6 редова 
 

60-66 / 80-90 
 

400 
 

900 1150 34x6 200x2 
 

540 28-80 
 
 

Прецизна пневматична сеялка TOSKANO - 4 редова с 
торовнасяне 

1   

Прецизна пневматична сеялка TOSKANO - 5 редова с 
торовнасяне 

1   

Прецизна пневматична сеялка TOSKANO - 6 редова с 
торовнасяне 

1   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Прецизна дискова пневматична сеялка TOSKANO 
 
 

Сеялките се използват за редово, прецизно засяване на слънчоглед, царевица, соя, 
фъстъци, пъпеш, диня, тиквички, памук, цвекло, краставица, фенел/копър, домати, 

заленчуци, лук, ядки, сусам и детелина. 
Проектирани са във варианти от 4,5 или 6-редови. В добавка се произвеждат със или без 

торовнасяне. 
Разстителните остатъци не пречат на работата на сеялката, тъй като се използват 

дискове. 
За по-прецизно засяване, движението от колелото и кардана се предава на изсяващите 

блокове. Поради тази причина засяването се извършва перфектно.. 
Дълбочината на прецизното засяване може да бъде регулирана чрез колела. 

Семената се притискат от V-образни колела, които са разположени на задната част на 
сеялката. 

Образуването на кора на почвата се предотвратява чрез V-образни колела. 
За да се избегне по-малко или презасяване, се използва 12-степенна настройка. 

Дисковете за засяване са произведени от неръждаема стомана. Смяната им е лесна. 
Разстоянието м/у редовете може лесно да бъде настроено чрез система от болтове. 
След приключване на засяването, останалите незасяти семена могат лесно да бъдат 

извадени чрез специален капак. 
 
 

Технически характеристики 
 
 
 

Дискова 
прецизна 

пневматична 
сеялка 

 
Мощност на 

трактора 

 
Обща 

ширина 
/см/ 

 
Обща 

дължина 
/мм/ 

 
Тегло (без 

торовнасяне) 
/кг/ 

 
Тегло (с 

торовнасяне) 
/кг/ 

Капацитет 
на 

засяване 
/л/ 

 
Капацитет 
на торене 

/л/ 

 
 
PTO 

Разстояние 
между 

редовете 
/мм/ 

 
 

Tip kW / Hp Cm mm Kg Kg Lt Lt rpm mm 
4 редова 44-48 / 60-65 300 2000 1050 1230 34x4 160x2 540 28-80 
5 редова 52-55 / 70-75 350 2000 1200 1350 34x5 200x2 540 28-80 
6 редова 60-66 / 80-90 400 2000 1250 1500 34x6 200x2 540 28-80

 
 

Прецизна дискова пневматична сеялка TOSKANO - 4 
редова с  торовнасяне 

1   

Прецизна дискова пневматична сеялка TOSKANO - 5 
редова с  торовнасяне 

1   

Прецизна дискова пневматична сеялка TOSKANO - 6 
редова с  торовнасяне 

1   



 

 

 


