
ГЛИБОКОРОЗРОХЛЮВАЧ

Ecolo-tiger 875

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО 
АГРАРІЇВ УКРАЇНИ КРАЩОЮ 

СІЛЬГОСПТЕХНІКОЮ!

Головне завдання глибокорозрохлювача -
змішування поживних залишків з грунтом, розпушенні 
ущільненого грунту і вирівнювання поверхні грунту 
перед внесенням добрив та передпосівної обробкою.

Х-подібна рама оснащена регульованим 
гідравлічним притискають пристроєм для 
більш агресивної обробки, подрібнення і 
перемішування масивних пожнивних залишків. 

Диски закріплені на Х-подібній рамі легко 
справляються із будь-якими рослинними 
залишками, подрібнюють пожнивні рештки 
та перемішують їх із ґрунтом, створюючи 
однорідну суміш. Стійка із пружинним захистом від каміння та 

з автоматичним поверненням в робоче 
положення руйнують підплужну підошву, що 
перешкоджають розвитку кореневої системи 
і створюють прекрасну структуру ґрунту, 
відновлюють пористість, покращують дренаж 
та збільшують водоутримуючу здатність.

Унікальний коток із Г-подібними планками 

якісно вирівнює поверхню ґрунту та 
подрібнює грудки. Не схильні до налипання 
вологого ґрунту і забиванню грудками. 
Три режими роботи: заданий режим 
притискання; плаваючий режим; без котків 
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Ecolo-Tiger 875
4,2
Високоміцна несуча рама 152 мм х 152 мм
Х - образна
927 (відстань від рами до наконечників лап)
Посилений тягово-зчіпний пристрій Cat IV
в комплекті
61 (з індивідуальним кріпленням на С-подібних 
стійках)
15
38 (між проходами дисків утворюється відстань 
19 см)
Tiger® з карбідо-хромовим покриттям шириною 
17,8 см
7

61
40
Диски діаметром 46 см встановлені на литому 
кронштейні
мають 3-и режими роботи: котки підняті, 
плаваючий режим, притискання із зусиллям
Гідравлічне регулювання в одній точці
від 8 до 11
10,19

4,88
6560
від 280 до 340
60 665,00  

Модель
Ширина захвату

Рама
Тип рами

Кліренс під ромою, мм
Зчіпка

Домкрат дишла і поворотна опора для шлангів 
Діаметр диска, мм

Кут установки дискових батарей, град 
Відстань між дисками в одному ряді, см 

Лапи

Кількість параболічних стійок з пружинними 
запобіжниками 

Відстань між стійками, см
Робоча глибина лап, см 
Задні вирівнюючи диски

Задні котки з Г-подібними планками 

Регулювання глибини обробітку 
Робоча швидкість км / год.

Загальна довжина з урахуванням прикочуючого 
котка, м

Транспортна ширина, м 
Вага, кг

Мінімальна необхідна потужність трактора, к.с.
Ціна, USD з ПДВ 

Всі розрахунки здійснюються в гривнях за курсом міжбанк

Термін поставки: в наявності
 

На всю нову сільськогосподарську техніку надається гарантія 1 рік

 

Ми в соціальних мережах: Наша адреса та контакти:

м. Кропивницький, п-т Інженерів,1
моб.: (067) 631 74 00, (050) 486 00 62
тел.: (056) 732 33 72
e-mail: kuryata@agroaliance.dp.ua
сайт: www.agroaliance.com.ua

www.facebook.com/agroaliance

www.t.me/agroaliance

www.instagram.com/agroaliance/

Доступна ширина захвату агрегатів під трактор від 320 л.с. до 600 л.с. - 
4,3 м (7 стійок); 5,5 м (9 стійок); 6,7 м (11 стійок); 7,9 м (13 стійок)
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