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Плуг — сільськогосподарське знаряддя з широким 

металевим лемешем або диском для оранки землі. 

Традиційні плуги можуть перевертати землю тільки в одному 

напрямку, що направляється відвалом лемеша. У результаті дії плуга 

утворюються гребені ріллі між борознами, схожі на грядки. Цей ефект 

спостерігається і на деяких полях, оброблюваних в стародавні часи. 

Сучасні оборотні плуги мають подвійні лемеші: поки один працює 

на землі, другий перевертає її в повітрі (помилкове судження — в поточний 

момент часу працює один комплект — так само, як у звичайного плуга). 

Доходячи до краю поля, плуг під дією гідравліки перевертається, і при 

другому зворотному проході нові борозни відвалюються в ту саму сторону, 

що і в перший раз, що дозволяє уникнути гребенів. 

Оборотний плуг не робить ніяких додаткових операцій з пластом. 

Його використання дозволяє орати «човниковим» методом: кожний 

наступний прохід впритул до попереднього. Для цього необхідні два 

комплекти лемешів «дзеркальної» конструкції на одній рамі. При проході 

один комплект працює, другий «дивиться в небо». Після проходу і 

розвороту агрегату «дзеркальні» лемеша з допомогою гідравліки міняються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%88_(%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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місцями. Така схема оранки дозволяє отримати однорідну зорану поверхню з 

гребенями, орієнтованими в одну сторону (гладка оранка). Крім того, 

економиться час і паливо на переїздах між загонами. 

При оранці звичайним плугом половина загону має гребені праворуч 

від борозни, половина — гребені ліворуч. При цьому в центрі загороди 

утворюється або подвійний гребінь (при оранці «у звалювання», коли агрегат 

починає рух з середини загону і ходить поспіралі, що розширюється), або 

подвійна борозна (при оранці «врозвал», коли агрегат починає рух з краю 

загону і ходить по спіралі, що звужується). 

Оборотний плуг під'єднується до трактора за допомогою 

триточкового навішування. Звичайні плуги мають від 2 до 5 відвалів, але 

напів-закріплені плуги, підняття яких підтримується колесом з діаметром в 

половину довжини плуга, можуть мати до 18 відвалів.Гідравлічна система 

трактора використовується для підняття і перевороту плуга, а також для 

регулювання ширини і глибини борозни. Тракторист все ще має регулювати 

зчеплення плуга, так щоб він йшов під потрібним кутом. На сучасних 

тракторах глибина і кут оранки встановлюються автоматично. 

Мета оранки полягає в перемішуванні шарів ґрунту, збагаченні 

її киснем, позбавленні від бур'янів та деяких бактерій. Закопані бур'яни 

розкладаються в землі і служать в якості компосту. Широке 

поширення виноградників, плодових насаджень і лісопосадок вимагало 

створення спеціального плантажного плуга, який орав би землю на більшу, 

ніж звичайний плуг, глибину (до 100 см), що сприяє створенню 

сприятливіших умов для розвитку коренів рослин. Плантажний плуг може 

мати подвійні лемеша на різній глибині, ґрунтозаглибник та інші робочі 

органи, що глибоко розрихляють ґрунт. Конструкція плуга дозволяє також 

поліпшити водний режим ґрунту та зменшитивилуговування поживних 

речовин із його верхніх шарів. Одночасно з плантажною оранкою може 

проводитися внесення органічних і мінеральних добрив. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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Навісні оборотні плуги серії «майстер» 

 

Оборотний плуг «Майстер» відрізняється від звичайного плуга 

спеціальною конструкцією, яка складається з двох рядів корпусів: праві та 

ліві, і завдяки ексклюзивним опціям, які відсутні на звичайних плугах. 

Завдяки функції «реверс», у момент завершення борозни за 

допомогою гідросистеми плуг перевертається на 180° і починає нову борозну 

по попередньому сліду. 

 Мал.1 Навісний пристрій 

Обертання плуга здійснюється за допомогою 

циліндра подвійної дії з автоматичним 

перемикачем. Коротка міцна вісь обороту, 

виготовлена з поліпшеної сталі, витримує 

найжорсткіші ударні і тривалі навантаження. 

  

Мал.2 Правильне налаштування 

За допомогою зовнішнього регулювального гвинта 

1 настроюється точка прикладення тягового 

зусилля. Якщо трактор тягне у бік зораної землі - 

викрутіть гвинт. Якщо трактор тягне у бік не 

зораної землі – закрутіть гвинт. За допомогою 

внутрішнього регулювального гвинта 2 

настроюється ширина захвату першого корпусу. Якщо ширина захвату 

першого корпусу недостатня - викрутіть гвинт. Якщо вона занадто велика - 

закрутіть гвинт. 
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Мал.3 Зміна ширини захвату  

Ширина захвату 4-ступінчаста, регулюється 

шляхом ручного повороту елементів гряділя. Це 

дозволяє легко настроювати плуг відповідно до 

різних умов (особливості ґрунту, трактора і так 

далі). При регулюванні ширини захвату 

передплужники і опорне колесо також автоматично змінюють своє 

положення. Механічний захист. Під навантаженням зрізний болт ламається, 

корпус плуга відхиляється від перешкоди і йде вгору. 

  

Мал.4 Опорне колесо 

Маятникове копіююче колесо на пневматичних 

шинах для 3- і 4-корпусних плугів. Маятникове 

копіюючи транспортне колесо на пневматичних 

шинах для 5-ти корпусних плугів. Встановлення у 

транспортне положення шляхом відкидання колеса 

і перестановки болта - тільки в комбінації з 

транспортним фіксатором на навісному пристрої. 

 

 Мал.5 1. Налаштування нахилу корпусу  

За допомогою ексцентрика 1 налаштовується 

нахил корпусу для надійного входження навіть на 

дуже твердих сухих ґрунтах..  

2. Польові дошки 

Великі польові дошки для надійного ведення плугу. Польові дошки 

чотирикратно обертальні (повне використання матеріалу). 

 

Мал.6 Корпус плуга 

Зігнутий універсальний відвал для середніх і важких 

ґрунтів, цілинних ділянок і схилів. Особливо легко 

йде по чистій борозні. Глибина обробки - до 30 см.  
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Мал.7 Леміш  

Леміш 2-х типів з долотом і без. Особлива форма 

лемешів сприяє зниженню опору і забезпечує 

хороший хід плуга. Самозаточувальна частина лемеша має більшу товщину, 

завдяки чому значно подовжений термін експлуатації. 

 

Мал.8 Кутознім  

Вигідна альтернатива для заорювання рослинних 

залишків. Серійно поставляється з кронштейном. 

 

Мал.9 Передплужник 

Універсальний передплужник. Підходить для 

закладення рослинних залишків у будь-яких 

умовах. (Опція). 

  

Технічні характеристики 

Показник 

Модель 

Майстер 

А3 
Майстер А4 Майстер А5 

Кількість корпусів, 

шт. 
3 3 4 4 5 

Відстань між 

корпусами, мм 
900-1000 900-1000 900-1000 900-1000 

Висота рами, мм 750 750 750 750-800 

Ширина захвату 

корпуса, см 
28/32/36/40 30/35/40/45 30/35/40/45 30/35/40/45/50 

Маса, кг 780 880 1080 1200 

Рекомендована 

потужність, кВт/к.с. 
59/80td> 77/105 88/120 104/113 
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Плуг дисковий з регулюванням міжряддя ПДМ-2,2 

 

Плуги серії ПДМ призначені для підготовки ґрунтів, не засмічених 

плитняком і іншими перешкодами, під посів зернових і технічних культур 

шляхом розпушування поверхні поля на задану глибину з питомим опором 

ґрунту до 0,9кг/см², щільністю 35 кгс/см² і вологістю до 27%. 

За один прохід агрегат робить подрібнення і закладення рослинних 

залишків, подрібнює та вирівнює поверхню поля, закладає внесені добрива. 

 

Технічні характеристики 

Тип агрегату навісний 

Ширина захвату, м 2,2 

Продуктивність, га/год 1,5-2,2 

Глибина обробки, см 8-20 

Кут атаки дисків, град. 16…20…24 

Діаметр диска робочого органу, мм 640 

Кількість робочих органів, шт. 12 

Робоча швидкість руху, км/год 8-10 

Транспортна швидкість, не більше, км/год 20 

Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм 2200×2430×1300 

Маса, кг 1070 

Потужність трактора, к.с. 80-90 80-90 

  



10 

 

Плуг навісний борозний ПНБ-5-40 

 

Агрегатується з тракторами, праві колеса яких знаходяться в борозні, 

призначений для обробки різних ґрунтів під зернові і технічні культури на 

глибину до 30 см., не засмічених камінням, плитняком та іншими 

перешкодами, з питомим опором до 0, 9 кгс/см (0,09 МПа), твердістю до 35 

кгс/см² (3,5 МПа) і вологістю ґрунту до 27%. 

Плуг агрегатується з тракторами: Т-150К, ХТЗ-17021, ХТЗ-161, МТЗ-

1521, МТЗ-1522. 

Структура та робота плуга і його складових частин  

1. Плуг складається з таких основних одиниць: рами, корпусу, колеса, 

механізму колеса, дискового ножа, навішування і сигнального щитка. 

2. Корпус складається з груді відвала, крила відвалу, польової дошки, 

долота, вуглозніму та стійки, до якої прикріплений башмак з лемешем. 

Корпус плуга призначений для виконання основної технологічної операції — 

підрізання, обороту та подрібнення пласту. 

3. Рама — плоска, зварна, складається з основного та поперечного брусів, 

які зварюються між собою за допомогою косинок. 

4. Механізм регулювання слугує для установки та регулювання глибини 

обробки. На стійці нанесені мітки для орієнтування при установці глибини 

обробки. 

5. Колесо складається з обода з диском, стійки з кронштейном, державкі і 

ступиці, до якої входить піввісь. 
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6. Дисковий ніж слугує для розрізання пласту і створення рівного розрізу 

борозни. Це полегшує водіння агрегату. Ніж обертається на двох роликових 

підшипниках. Для запобігання підшипників від попадання пилу в ковпачок, 

запресовано сальник, що складається з повстяного кільця і гумової манжети, 

що стягнута пружиною. 

7. Навішування складається зі стійок, розкосу та знижувачів. До верхніх 

отворів стійок кріпиться верхня тяга механізму навішування трактора. Нижні 

тяги трактора приєднуються до пальців, що закріплені у знижувачі рами. 

Найменування Значення 

Продуктивність за 1 годину основного 

часу, га/год 
1,4-1,8 

Робоча швидкість руху на основних 

операціях, км/год 
7-9 

Ширина захвату плуга, м 2 

Глибина обробки, см 20-30 

Відстань від опорної площини корпусів 

до нижньої площини рами, мм, не менше 
650±20 

Відстань між корпусами по ходу мм 985±30 

Кількість корпусів, шт. 5 

Ширина захвату корпусу, мм 400±20 

Маса плуга суха (конструктивна), кг 950±30 

Габаритні розміри плуга (Д×Ш×В), мм: 5100± 100×2630±70×1510±50 

Транспортна швидкість, км/год, не 

більше 
15 

Габаритні розміри агрегату у 

транспортному положенні (Д×Ш×В), мм 

10400±300×2730±70× по висоті 

трактора 

Дорожній просвіт плуга, мм, не менше 300 
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Реверсивний плуг PRXM-78 

 

Серія плугів PRXM 8 - це нове покоління оборотних плугів 

виробництва АТ «Молдагротехніка», призначені для обробки ґрунту з 

оборотом пласту, глибиною до 40 см. 

Переваги PRXM 8: 

 висока продуктивність за рахунок збільшення робочої швидкості; 

 плуги оснащені передплужниками та широким спектром регулювань; 

 якість оранки; 

 економія палива та енергії; 

 висока зносостійкість за рахунок оснащення іспанськими робочими 

органами BELLOTA. 

  

Технічні характеристики 

Потужність трактора, к.с. 350 

Продуктивність, га/год 4,0 

Число робочих органів, шт. 8 

Робоча швидкість, км/год 8-10 

Транспортна швидкість, км/год 12 

Ширина захвату корпусу, cм 32-50 

Ширина захвату, cм 264-400 

Глибина обробки, см 40 

Маса, кг 3300 
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Передплужники 

Універсальні передплужники сприяють більш 

ефективному поглибленню рослинних залишків, тим 

самим дозволяючи отримати чисту оранку навіть на 

полях з підвищеною рослинністю. Регулювати робочу 

глибину передплужників можна дуже швидко і легко 

завдяки плоскій стійці та фіксувальному штифту. Маючи 

ступінчасту пласку стійку можна встановити однакове 

положення усіх передплужників без додаткових 

вимірювань, кут атаки при цьому залишається незмінним. Пласка форма 

стійки передплужника виключає небезпеку його скручування під час роботи. 

Захист робочих органів 

Навіть якщо леміш або долото зустріли на своєму 

шляху камінь, корені дерев або будь-яку іншу 

перешкоду, - це не проблема. В цілях захисту робочих 

органів стійка корпусу була оснащена болтом, що 

зрізає, діаметром 16 мм, що зривається при 

перевищенні на долоті плуга тиску в 3000 кг. Таким 

чином, стійка плуга і усі робочі органи захищені від значних пошкоджень. 

Болт, що зрізає, можна легко і швидко замінити, додаючи мінімум зусиль 

усього лише однієї людини. 

Опорне колесо 

Велике опорне колесо зменшує тиск на ґрунт при 

оранці і гарантує необхідну безпеку при 

транспортуванні. Глибина обробки регулюється 

спереду за допомогою три точкової навіски 

трактора, а ззаду - за допомогою гідравлічно 

регульованого опорного колеса. 
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Глибокорозпушувач - ГР 70 

 

Основні переваги агрегату: 

 конструкція і розташування стійок забезпечують ретельне розпушування 

без перенесення підорного шару на поверхню ґрунту; 

 V-подібна рама і задня навіска глибокорозпушувача піднімають вище 

раму, завдяки чому мінімізують блокування в умовах великої кількості 

пожнивних залишків; 

 оснащення системою захисту від перевантаження - подвійна листова 

ресора з максимальним запобіганням від пошкодження при ударі, зрізний 

болт; 

 для ретельного розпушування ґрунту кожна стійка оснащена стрілчастою 

лапою; 

 опорні колеса дозволяють точно відрегулювати глибину обробки; 

 для ущільнення і вирівнювання ґрунту після проходу плугом-

глибокорозпушувачем, в якості додаткової опції може застосовуватися 

задній прикочуючий трубчастий каток; 

 агрегатується з тракторами потужністю 183кВт/250 к.с. 

Результати застосування агрегату: 

 створення оптимального структурного стану кореневого шару ґрунту; 

 знищення плужної підошви; 

 управління водно-повітряним, тепловим і поживним режимами в ґрунті; 

 захист від водної та вітрової ерозії; 

 підвищення родючості сільськогосподарських угідь; 

 ефективне використання потенціалу ґрунту і збереження його родючості. 
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Технічні характеристики 

Модель ГР-70 

Тип напівнавісний 

Глибина суцільного розпушування, см 25-70 

Робоча швидкість руху, км/год до 12 

Робоча ширина, м 4,3±0,2 

Число корпусів 5 

Потрібна потужність на одну стрілчасту лапу, к.с. 50 

Маса конструкційна, кг 1900 
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Борона́ — знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту і догляду 

за сільськогосподарськими рослинами. 

Борони поділяють: 

 за конструкцією робочих органів — на зубові і дискові; 

 за використанням — на борони загального і спеціального 

призначення (садові, лучні та ін.); 

 за видом тяги — на кінні і тракторні (тракторні борони бувають 

причіпні і навісні); 

 за навантаженням, яке припадає на робочий орган, — на важкі, 

середні і легкі зубові борони та на важкі і звичайні дискові борони. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Агрегат ґрунтообробний комбінований АГК -3,0 

 

Призначений для обробки ущільнених ґрунтів, знищення бур'янів і 

подрібнення рослинних залишків після прибирання товстостеблових 

просапних культур, для догляду за луками і пасовищами, а також для 

основної обробки і передпосівної підготовки ґрунтів за технологією Mini-Till. 

Агрегат ґрунтообробний комбінований з робочими органами підвищеного 

ресурсу, що забезпечують тиск на 1 диск більш ніж 170 кг. 

Конструктивне рішення полягає в тому, що на підпружинених 

індивідуальних стійках встановлені дводискові секції, які розташовані у два 

ряди на рамі агрегату. Відстань у 250 мм між суміжними дисками, 1300 мм 

між рядами при куті атаки 15° і куті нахилу дисків 6° забезпечує повне 

підрізання бур'янів, інтенсивне перемішування ґрунту і виключає забивання 

агрегату між рядами при обробці засмічених агрофонів. При цьому тяговий 

опір знижений, у порівнянні з аналогічними знаряддями на 15-20%. 

Під час обробки ґрунту підпружинені стійки різального вузла плавно 

обходять перешкоди, здійснюючи низькочастотні коливальні рухи, завдяки 

чому відбувається самоочищення дисків від рослинних залишків і налипання. 

Після обробки ґрунту агрегатом АГК- 3,0 поверхня поля вирівняна, 

ущільнена, на ній збережено мульчуючий покрив, який оберігає родючий 

шар від висушування та ерозії. 

Конструктивні особливості АГК-3,0: 

 двосекційні котки різного діаметру забезпечують якісне подрібнення та 

вирівнювання поверхні поля; 

 пружинний вузол компенсує жорсткі навантаження на раму і дозволяє 

долати перешкоди; 

 диски агрегату виготовлені зі сталі, що містить бор. 
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Технічні характеристики 

Тип агрегату напівнавісний 

Ширина захвату, м 3,0 

Продуктивність, га/год 3,0-3,6 

Робоча швидкість, км/год 10-12 

Глибина обробки, см 10-17 

Кут атаки дисків, град. 15 

Тип робочого органу дводисковий 

Кількість робочих органів, шт. 12 

Діаметр дисків робочих органів, мм 610/650 

Транспортна швидкість, не більше, км/год 20 

Габаритні розміри у транспортному положенні (ДхШхВ), 

мм 
6380/3075х1560 

Маса агрегату, кг 3000 

Необхідна потужність трактора, к.с. 100-120 
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Агрегат ґрунтообробний навісний АГН-4,2 (2) (корпус, що не 

обслуговується) 

 

Агрегати ґрунтообробні напівнавісні серії АГН з міжсліддям, що 

регулюється, призначені для основної та передпосівної підготовки ґрунтів 

під посів зернових і технічних культур шляхом розрихлення поверхні поля на 

задану глибину з питомим опором ґрунту до 0,9 кгс/см², щільністю 35 кгс/см² 

(3,5 МПа) і вологістю до 27%. 

За один прохід борона здійснює подрібнення та заробку рослинних залишків, 

кришіння та вирівнювання поверхні поля, заробляє внесені добрива. 

Конструктивні особливості агрегатів АГН: 

 міжсліддя суміжних дисків, що регулюється, забезпечує мінімальну 

висоту гребенів на дні борозни і рівномірність глибини обробки; 

 кут атаки дисків, що регулюється; 

 зручна система заміни підшипників; 

 диск з міцної боромісткої сталі; 

 безступінчасте регулювання глибини обробки. 
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Технічні характеристики АГН-4,2 (2) 

Тип агрегату напівнавісний 

Ширина захвату, м 4,2 4,2 

Продуктивність, га/год 3,0‒4,2 

Робоча швидкість, км/год 8‒10 

Глибина обробки, см 10‒20 

Кут атаки дисків, град. 16…20…24 

Кількість робочих органів, шт. 24 

Діаметр диску робочого органу, мм 640 

Транспортна швидкість, не більше, км/год 20 

Габаритні розміри у транспортному положенні (Д×Ш×В), 

мм 
6000×4300×1710 

Маса агрегату, кг 3500 

Необхідна потужність трактора, к.с. 170‒220 
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Борона глибокого розпушування БГР-6.7 "Солоха" 

 

Дискова борона БГР-6,7 "Солоха" призначена для оброблення 

ґрунтів різноманітного механічного складу з подрібнюванням і закладенням 

у ґрунт пожнивних залишків, які залишилися на поверхні поля, а також для 

підготовки ґрунту під посів озимих культур, після збирання просапних, без 

глибокого основного оброблення ґрунту. Дискова борона складається із двох 

батарей, на передній встановлені диски "ромашка", на задній - суцільні 

диски, це дає можливість бороні працювати на задану глибину та з високою 

якістю, незважаючи на твердість ґрунту і пожнивні залишки на поверхні 

поля. Досягається це в першу чергу за рахунок великого навантаження на 

диск (у БГР-6,7 "Солоха" воно становить 137 кг/на диск), і комбінації дисків 

(диски "ромашка" якісніше підрізають шар ґрунту й подрібнюють пожнивні 

залишки, "суцільні" диски краще перемішують і кришать ґрунт), завдяки 

цьому "Солоха" добре працює на полях з великою кількістю пожнивних 

залишків. На бороні встановлені диски діаметром 710 мм, це дає можливість 

мінімум на 30% збільшити їх ресурс. Головною перевагою даної дискової 

борони є стабільна глибина оброблення. У дискової борони БГР-6,7 "Солоха" 

глибина оброблення виставляється кутом атаки батарей, але додатково 

обмежується на колісній підвісці. Таким чином, навіть при максимальному 

куту атаки батарей глибше, чим встановлено на колісній підвісці борона не 

поглибиться, а суха земля або велика кількість рослинних залишків не 

зменшать глибину оброблення завдяки значному навантаженню - 137 кг/диск 

(для приклада в БДТ-7 цей показник становить 55 кг/диск). 
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Технічні характеристики БГР-6,7 "Солоха": 

Тип борони Напівпричіпна 

Агрегатується: 
трактора класу 50 кН і 

більше 

Робоча швидкість, км/годину 8-12 

Продуктивність за 1 годину робочого часу, га: 5,4-8,0 

Ширина захвату, м 6,7 

Орієнтовна витрата палива, л/га 9,3-11,5 

Глибина оброблення, см 10-20 

Окупність за рахунок економії ПММ, га 2150 

Габаритні розміри в робочому положенні 

(Д*Ш*В), мм: 
8700*7250*1650 

Дорожній просвіт, мм 300 

Маса конструкції, кг 7690 
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Борона дискова важка БДВ-2,5 

 

Борона призначена для розпушування необроблених ущільнених 

ґрунтів різного механічного складу, подрібнення та заробки в ґрунт 

рослинних залишків, подрібнення глиб після оранки. 

 

Технічні характеристики 

Тип навісний 

Ширина захвату, м 2,50 

Продуктивність, га/год 2-2,3 

Глибина обробки (за два проходи), см 15-18 

Робоча швидкість, км/год 8-10 

Регулювання кута атаки, град. 6; 12; 18 

Вага, кг 1000 

Діаметр диска, мм 520х6 

Кількість дисків, шт. 28 

Кількість батарей, шт. 4 

Вісь батареї (діаметр/марка сталі), мм ст.45, кв. 29х29 

Підшипник 7513 

Розміщення батарей дисків Х-подібне 

Агрегатується з тракторами, к.с. 90-100 
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Борона дискова садова БДС-2,3 

 

Призначена для вспушування міжряддя ґрунту садів і виноградників, 

підрізування та дроблення бур'янів. Конструкція борони дозволяє змістити 

робочі органи на 60 см без збільшення бічного навантаження на агрегат. Така 

конструкція дає можливість обробляти ґрунт під кронами дерев, значно 

зменшуючи їх пошкодження. Агрегатується борона із тракторами класу 1,4. 

 

Тип навісна 

Продуктивність, га/годину 2-2,5 

Робоча ширина захвата, м 2,3 

Глибина обробки, за 1 прохід, см від 6 до 12 

Робоча швидкість, км/годину 9-12 

Маса, кг 874 

 

  



25 

 

Борона навісна БН-3,6 "Корсунь" 

 

 

Технічні характеристики Борони навісної БН-3,6 "Корсунь" 

Тип агрегатування Навісні 

Робоча ширина захвату, м 3,6 

Глибина обробки ґрунту, см 8-18 

Маса, кг 2120 

Необхідна потужність трактора, к.с. 150-200 

Кількість рядів дисків 2 

Кількість робочих органів (дисків) 24 

 

Борона дискова навісна дворядна БН-3,6 «Корсунь» призначена для 

обробки ущільнених ґрунтів різного механічного складу з подрібненням та 

закладенням рослинних залишків у ґрунт при вологості 12...25% і твердості 

ґрунту до 3,0 МПа. Залежно від виду операції, що виконується, щільності та 

вологості ґрунту, на бороні може бути встановлений оптимальний кут атаки. 

Для вирівнювання поверхні поля та подрібнення ґрунту борона оснащена 

прикочуючими катками. 
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Вузли та агрегати 

Передні опорні колеса 

  

Передні опорні колеса гарантують рівномірність 

заглиблення борони, зручне та швидке 

регулювання. 

  

 Опорний каток 

  

Опорний каток дозволяє швидко та зручно 

регулювати величину заглиблення агрегату. 

  

  

 Регулювання кута атаки 

  

Можливість плавного регулювання кута атаки 

всієї секції борони стяжним гвинтом. 
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Борона посівна Райборонок ЗОР-0.7 

 

 

 

Для дрібного розпушування поля під посів дрібнонасінних культур, 

пакування насіння, мінеральних добрив, подрібнювання кірки, знищення 

бур'янів. 

 

Борона посівна Райборонок ЗОР-0.7, технічні характеристики: 

Ширина захвату, м 2,21 

Робоча швидкість, км/год. до 8 

Глибина обробки, см 2-4 

Кількість зубів, шт. 60 

Маса, кг 37 
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Борона пружинна БПН-12 «Метелик» 

 

Борона призначена для оброблення полів до і після сходів 

культурних рослин (горох, гречка, ячмінь, просо, пшениця, буряк, кукурудза, 

соняшник, соя) з метою знищення бур'янів в стадії «білої нитки». Борона 

може використовуватися у всіх сільськогосподарських зонах на рівних 

ділянках і схилах до 8 °. 

Борону рекомендується використовувати: 

 для оброблення полів до і після сходів (у фазі 2-4 листків) для знищення 

однорічних бур'янів на посівах пропашних культур (кукурудза, соняшник, 

буряк, баштанні, соя); 

 для боротьби з однорічними бур'янами на посівах ярих культур (ячмінь, 

гречка, горох) у фазі трьох листків - кущення або до відростання вусів; 

 для боротьби зі сходами зимуючих бур'янів в осінній період, а також для 

руйнування кірки на посівах озимих культур ранньою весною; 

 для знищення однорічних бур'янів на парових полях. 

Боронувати необхідно в один або два сліди. Зяб і пар потрібно 

боронувати перпендикулярно або під кутом до напрямку оранки. Посіви 

озимих, просапних культур та інших культур боронують перпендикулярно 

напрямку сівби. Кращий час боронування - після 9-10 годин у сонячні дні, 

коли культурні рослини стають не такими ламкими, як в ранкові години, а 

нитковий корінь бур'яну від сонячних променів миттєво засихає. Борона 

агрегатується з тракторами потужністю 40 -80 л.с. (ЮМЗ, МТЗ і т. д.). Бічні 

балки з'єднані з центральною балкою шарнірно, що дозволяє при 

транспортуванні складати бокові балки, зменшуючи ширину борони. За 
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допомогою гідросистеми робочі органи борони переводяться в робоче і 

транспортне положення. Для регулювання глибини обробки на бічних тягах 

закріплені два опорних колеса, які регулюються за допомогою гвинтів. 

Опорні колеса встановлюють так, щоб зуби борони йшли на глибині 2 -10 см 

і залежно від виду обробки розбивали кірку, підривали нитковий корінь 

бур'янів або загортали насіння. 

 

Технічні характеристики БПН-12 «Метелик» 

Тип борони напівпричіпний 

Агрегатування 
трактора класу 0,9 - 

1,4 

Робоча швидкість, км / год. 8 - 10 

Продуктивність, га / год. 9,6 - 12,0 

Ширина захвату, м 12,0 

Глибина обробки, см 2 - 10 

Орієнтовна витрата палива, л / га 1,8 - 2 

Окупність за рахунок економії гербіцидів, га 500 

Габаритні розміри в робочому стані, мм (Д×Ш×В) 6120×12250×1200 

Габаритні розміри в транспортному стані, мм 

(Д×Ш×В) 
5390×4250×2100 

Дорожній просвіт, мм 300 

Маса конструкції, кг 1480 
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Культива́тор — знаряддя для обробітку ґрунту (без обороту його 

верхнього шару), боротьби з бур'янами і внесення в ґрунт добрив. Основними 

робочими органами культиватора є лапи. За їх типом, а також за 

призначенням цих знарядь, видом їх тяги та способом з'єднання 

з трактором культиватори поділяють на: 

 парові, 

 розпушувальні, 

 протиерозійні (штангові і плоскорізи), 

 вогневі, 

 рослинопідживлювачі, 

 підгортачі, 

 садові, 

 фрезерні, 

 овочеві та 

 лісові. 

Парові культиватори використовують для передпосівного обробітку 

грунту та догляду за парами. В СРСР, зокрема на Україні, був поширений 

культиватор паровий в причіпному і навісному варіантах. 

Культиватори-розпушувачі застосовують для обробітку кам'янистих 

грунтів на гірських схилах до 20°. 

До протиерозійних культиваторів належать: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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 штанговий, призначений для розпушування фунту і знищення 

бур'янів у районах, де ґрунти зазнають вітрової ерозії. При лущенні стерні 

цей культиватор залишає її на поверхні поля непошкодженою. Робочим 

органом є штанга у вигляді квадратного сталевого вала; 

 Культиватор-плоскоріз — для обробітку ґрунтів, які зазнають 

вітрової ерозії. 

Культиватори вогневі призначені для пригнічення полум'ям газових 

пальників життєдіяльності різних видів однорічних бур'янів на 

стерні люцерни, кенафу, джуту, а також для знищення бур'янів на узбіччях 

шляхів та полів, на випасах тощо. 

Культиватори-рослинопідживлювачі використовують для обробітку 

та підживлення посівів кукурудзи, цукр. буряків, соняшнику, картоплі та 

ін. просапних культур. Комплектуються полільними і розпушувальними 

лапами та підживлювальними ножами. 

Культиватори-підгортачі комплектують, крім лап і підживлювальних 

ножів, ще й підгортачами, застосовують для підгортання, міжрядного 

обробітку ґрунту і підживлення картоплі та ін. просапних культур. 

Культиватори садові комплектують розпушувальними і полільними 

лапами, боронками та борозноробами; а для обробітку пристовбурних 

смуг — поворотною лапою з механізмом гідрокерування. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0
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Культиватор КПС-8 

 

Культиватор КПС-8 призначений для суцільної передпосівної 

обробки ґрунту та обробки парів з одночасним боронуванням. Обладнаний 

пристроєм для приєднання зубових або пружинних борін. Забезпечує якісне 

розпушування ґрунту на задану глибину (5-12 см) зі знищенням бур'янів. 

Стрілчасті лабети виконані зі сталі 65Г, що ріжуть кромки наплавлені 

сормайтом. Посилена рама (брус 100*100 мм, замість 80*80 мм), а також 

застосування розкосів виключають можливість вигину. Сталеві тримачі 

стійок лабетів витримують значні навантаження. 

 

Модель КПС-8 

Продуктивність, га/год 6,4-9,6 

Ширина захвата, м 8 

Робоча швидкість, км/год 8-12 

Глибина обробки, cм 5-12 

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 4100*8100*1100 

Маса, кг 1850 

 

  



33 

 

Культиватор міжрядний КМ-5,6 

 

Культиватор КМ-5,6 для міжрядної обробки високостеблових технічних 

культур (соняшнику, кукурудзи, сорго та ін.) зі змінюваною шириною 

міжряддя. Здійснює розпушування верхнього шару ґрунту на задану глибину. 

Культиватор КМ-5,6 працює там, де інші не можуть: 

 посилена конструкція рами перерізом 150х140х10 мм дозволяє 

витримувати максимально допустимі навантаження; 

 паралелограмна конструкція секції робить чітке копіювання поверхні 

поля, що обробляється; 

 безступінчате регулювання глибини обробки досягається копіюючим 

колесом секції; 

 підпружинені стрілчасті лапи з регулюванням по висоті, нахилу і 

горизонту обробляють максимально допустиму ширину міжряддя; 

 захисні щитки оберігають рослини від засипання при роботі на 

максимальних швидкостях; 

 посилена секція дозволяє обробку сильно ущільнених ґрунтів; 

 допускається можливість установки односторонніх лап, що ріжуть 

площину; 

 підгортання на швидкостях від 10 км/год; 

 робочі органи виготовлені з високоміцної боромісткої сталі. 
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Технічні характеристики КМ-5,6 

Тип агрегату навісний 

Ширина захвату, м 5,6 

Продуктивність за 1 годину основного часу, га/год 8 

Робоча швидкість, до, км/год 12 

Кількість рядків, що обробляються, шт. 8 

Кількість секцій, шт. 9 

Маса агрегату, кг 1300 

Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм 7600×2090×2025 

Необхідна потужність трактора, к.с. 9,5×2,0×2,0 
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Культиватор паровий причіпний КПП-8 

 

Призначення: проведення суцільної передпосівної обробки ґрунту та 

обробки пар з одночасним кришенням грудок землі та ущільненням 

поверхневого шару катками. Агрегатується з тракторами: 3-го класу. 

Культиватор паровий причіпний КПП-8, технічні характеристики: 

Агрегатується з тракторами, клас 3 

Робоча швидкість, км/год до 12 

Продуктивність, га/год 9,6 

Тип агрегат культиватора причіпний 

Робоча ширина захвату, м 8 

Глибина обробки, см 5 - 12 

Транспортна швидкість, км/год до 20 

Габаритні розміри в робочому стані, мм 3000*8500*1450 

Габаритні розміри в транспортному стані, мм 3000*4340*2500 

Маса 2100 
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Культиватор просапний КП-5, 6 «Казак «Пацюк» 

 

Культиватор призначений для міжрядної обробки та підживлення 

посівів цукрових буряків та інших просапних культур, що посіяні з шириною 

міжрядь 45 см, поставляється з комплектом робочих органів для переналадки 

під обробку міжрядь кукурудзи і соняшника, що посіяні з шириною міжрядь 

70 см. 

Використовується у всіх зонах вирощування кукурудзи, буряків та 

соняшнику, крім зон гірського землеробства і забезпечує необхідні якості 

при вологості ґрунту в шарі до 12 см не більше 25%, твердості в тому ж шарі 

не вище 0,2 МПа на рівних ділянках і схилах до 5 °. 

Особливістю конструкції культиватора є те, що гряділь рядка має 

двоточкову систему кріплення (на відміну від тих, що використовувалися 

раніше), що дає стабільнішу роботу прополювальної секції. Рама 

культиватора також значно жорсткіша за рахунок двох паралельних балок. 

Крім того, робочі органи культиватора мають захисні «екрани», які 

регулюються по висоті, що виключає засипання культурних рослин під час 

першої прополки ґрунту. 

Банки туковисівного апарату мають дно, що знімається. Це дозволяє 

швидко і зручно проводити очищення туковисівної системи від мінеральних 

добрив після закінчення роботи. Привід туковисівного апарату здійснюється 

від опорно-приводних коліс, які мають механізм регулювання по висоті. 

Культиватор агрегатується з тракторами тягового класу 1,4 (МТЗ-80; 

МТЗ-82; ЮМЗ-6; МТЗ-100 і т. д.). Спосіб агрегатування при роботі - 

навісний, при транспортуванні - напівнавісний. Поставляється у двох видах 
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комплектації: з туковими банками для проведення підживлення і без них. У 

обидва види комплектації входять прополювальні лапи-бритви і стрілчасті 

лапи. 

 

Технічні характеристики КП-5,6 «Казак «Пацюк» 

Найменування параметру та 

розміру 

Значення показника 

Налаштування на міжряддя  

45 см (цукровий 

буряк) 

70 см (кукурудза, 

соняшник) 

Тип машини у робочому 

положенні 
навісний навісний 

Тип машини у транспортному 

положенні 
напівпричіпний напівпричіпний 

Продуктивність за годину 

основного часу, в межах, га/год 
3,2 – 4,3 3,4 – 4,5 

Ширина міжряддя, см 45 70 

Число рядків, що обробляються, 

шт. 
12 8 

Глибина обробки, см 3 – 6 4 – 10 

Ширина захвату, м 5,4 5,6 

Робоча швидкість руху, км/год 6 – 8 6 – 8 

Транспортна швидкість руху, 

км/год, не більше 
15 15 

Маса загальна, кг 1340 940 

Габаритні розміри у робочому 

положенні (Д×Ш×В), мм 
2350×6850×1700 2350×6850×1700 

Габаритні розміри у 

транспортному положенні 

(Д×Ш×В), мм 

7050×2450×1700 7050×2450×1700 
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Культиватори КПС-4ПП 

 

Культиватор КПС-4ПП призначений для суцільної передпосівної 

обробки ґрунту та обробки парів з одночасним боронуванням на різних типах 

ґрунтів. Обладнаний пристроєм для приєднання зубових або пружинних 

борін. Забезпечує якісне розпушування попередньо поораного ґрунту на 

задану глибину (5-12 см) зі знищенням бур'янів. Випускається в навісному 

(КПС-4ПП) і причіпному (КПС-4ПН) виконанні. 

 

Модель АПВ-3 АПВ-6 

Продуктивність, га/год до 4,8 до 4,8 

Ширина захвата, м 4 4 

Робоча швидкість, км/год 12 12 

Глибина обробки, cм 5-12 5-12 

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 4900*4080*1100 4100*4080*1200 

Маса, кг 880 660 

 

  

http://uaz-upi.com/price?filters%5bcode%5d=60392
http://uaz-upi.com/price?filters%5bcode%5d=62012
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