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Modelis MX  
850m

MX  
850h

MX  
1200h

MX 
1600h

MX 
3000h

bunkerio talpa [l] 850 850 1 200 1 600 3 000

Darbinis plotis [m] 10÷24 10÷24 10÷24 10÷24 12÷36

Pakrovimo auštis [m] 1,06 1,06 1,06 1,36 1,78

Svoris [kg] 265 265 290 350 595

Traktoriaus galia [AJ] 70 70 80 100 180

barstomosios MX Premium – idealiai sukūrtos, populiariausios trąšų barstomosios. 
Didelis bunkeris nuo 850 iki 3000 litrų, maksimaliai leidžia įšnaudoti barstomąją 
įvairiuose ūkiuose. Tvirta ir egronomiška konstrukcija, paprasta mechanika- leidžia 
lengvai reguliuoti barstymo plotį. Daugiametė patirtis ir atnaujinimai yra patvirtin-
ti sertifikatu DLG FOKUS TEST sertifikatu dėl tolygaus išbarstimo. barstomosios 
MXL – atitinka daugumos ūkinikų reikalavimus. Sistema SDS t.y. dozavimas trąšų 
transporterio pagalba ir daugiafunkcijinis valdymas maksimaliaii leidžia kontro-
liuoti trąšų išbartimo tikslūmą.

standartinė įranga MX:
• Sietai atidaromi iš abieju pusių
• Hidraulis atidarimas- uždarimas 

šoninių (h) – MX 850
• Mechaninis atidarimas- uždarimas 

soninių (m) – MX 850
• barstymo kampo indikatorius
• barstymo nustatymo lentė
• Apsauga nuo perdidelio 

išbarstymo

Papyldoma įranga MX:
• Šoninio barstimo diskas
• Nuimami transportavimo ratai
• Hidraulinis kairės dešinės puses 

išbarstimo lygio reguliavimas
• Kardaninis velenas
• Apšvietimas
• Apsauginis tentas sandeliavimui
• Trašų bunkeris iš nerudijančio 

plieno

standartinė įranga MXL:
• Kompiuteris skaičiuojantis 

transporterio veleno apsūkas 
kokybiškesniam trašų išbrastimui

• Sandeliavimo tentas  
(MXL 2100÷3000)

• Sietai atidaromi iš abieju pusių
• barstymo kampo indikatorius 
• barstymo nustatymo lentė
• Šoninio barstimo diskas

Papyldoma įranga MXL:
• Dvigubas valdymas  

(transporterio apsūkų matavimas 
ir važiavimo greičui rodimas)

• Daugiafunkcinis valdymas
• Sandeliavimo tentas  

MXL 1200, MXL 1600
• Darbinis velenas
• Papyldomo apšvietimo įranga
• Nuimami transportavimo ratai
• bunkeris MXL 2100/3000 iš 

nerudijančio plieno

Modelis MXL  
1200

MXL  
1600

MXL  
2100

MXL  
3000

bunkerio talpa [l] 1 200 1 600 2 100 3 000

Darbinis plotis [m] 10÷24 10÷24 12÷36 12÷36

Pakrovimo auštis [m] 1,25 1,31 1,42 1,62

Svoris [kg] 373 380 635 690

Traktoriaus galia [AJ] 90 100 140 180

Važiuoklė Didmaišių krautuvas BYK

MX/MXL
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RCW 10000

barstytuvas rCW – skirtas sunkiai dirbamiems dideliems žemės plotams. Nuo 
ūkio dydžio priklauso barstytuvo talpa, ji gali būti nuo 3000 litrų iki 10 000 litrų.
Standartinėje komplektacijoje yra dvi barstymo sistemos – trąšų ir kalkių. To-
kių butu galima optimaliai išnaudoti barstytuvą pagal pasirinktą produkto rūšį. 
RCW Plus turi dielius ratus kurie leidžia naudoti barstytuvą vagose. barstytuvo 
RCW 5500 Plus ratu plotis reguliuojasi nuo 1,80 m iki 2,00 m. Tai leidžia pritaikyti 
pravažuma pagal įvairaus pločio technologines vėžias.

standartinė įranga:
• vienos ašies barstytuvas  

(RCW 3000, RCW 5500, RCW 7500, 
RCW 5500 Plus, RCW 7500 Plus)

• Dviejų ašių tandemas (RCW 10000)
• Juostinis transporteris, 

reguliuojamas atraminis ratas
• Irengtas apšvietimas
• Rankinis stabdis
• Oriniai stabdžiai
• Papyldomas barstymo diskas
• Laipsnisis sklendžių reguliavimas
• transporterio reguliavimo 

irenginys
• su atraminiu ratuku (RCW)
• hidraulinis transporteris  

(RCW Plus)
• hidraulinis arba mechaninis diskų 

reguliavimas
• mechaninis diskų reguliavimas 

(RCW Plus)

Papyldoma įranga:
• Tentas
• Paaukštinimas padidinantis talpa 

iki 4000 l (RCW 3000)

Modelis
rCW  
3000 

rCW  
5500 

rCW  
7500 

rCW 
10000 

rCW  
5500 
plus

rCW  
7500 
plus

bunkerio talpa [l] 3 000 5 500 7 500 10 000 5 500 7 500

Darbinis  
plotis [m]

Kalkės 8÷16

Trašos 12÷36

Svoris [kg] 1 840 2 115 2 600 2 600 2 200 2 450

Padangos 12,5/80×18 500/60×22,5 550/60×22,5 500/60×22,5 340/85 R48 20,8 R42

Traktoriaus galia [AJ] 60 80 100 120 80 100

Diskų valdymas Hidraulinis arba mechaninis Mechaninis

Transporterio valdymas Su atraminiu ratuku Hidraulinis

Adapteriai trašų barstimui
Mineralinių trašų barstimui 
reikalyngas didelis barstymo 
spindulys.Mūsų barstytuvai turi 
standartinius diskus trašoms barstyti 
nuo 10 m iki 36 m pločio ir pagamintiiš 
nerudyjančio plieno.

Įrenginys kalkių bartimui
Barstant kalkes, išbarstymo kiekis 
yra didelis hektarui todel diskai yra 
daromi iš nerudyjančio plieno ir gali 
išbarstyti nuo 4 m iki 16 m pločio.

rCW
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Mėšlo kratytuvai TyTAn 7/8/8 plus/10/10 plus – Skirta gyvulinikystės ūkiams. Grei-
tas ir tikslus išbarstimas.Pagal ūkio galimybes galima rinktis vienos ašie arba dvie-
jų ašiu mėšlo kratytuvus, horizontalius ar vertikalius.Didelis talpų pasirinkimas.

standartinė įranga:
• Reguliuojamas atraminis ratas
• Apšvietimo komplektas
• Rankinis stabdis
• vieno kontūro pneumatinis 

stabdis arba hidraulinis
• bepakopis hidraulis transporterio 

valdymas – TYTAN 8/10
• viršutinis arba apatinis 

užkabinimas
• Įkrovimo uždarimas 
• Padangos TYTAN 7 (tandemas)  

– 11,5/80×15
• Padangos TYTAN 8  

– 500/50×17 – 14 PR

• Padangos TYTAN 10  
– 550/45×22,5 –16 PR

• Padangos TYTAN 8 plus 
(tandemas)  
– 400/60×15,5 – 14 PR

• Padangos TYTAN 10 plus 
(tandemas) – 500/50×17 – 14 PR

Papyldoma įranga:
• Tūrio matuoklė
• Skirstytuvas RbS

Modelis TyTAn  
7

TyTAn  
8

TyTAn  
8 plus

TyTAn  
10

TyTAn  
10 plus

Adapterio tipas vertikalus  
-dviejų velenų

vertikalus-
horizantalus

vertikalus-
horizantalus

vertikalus 
-keturių velenų

vertikalus 
-keturių velenų

Nominali įkrova [kg] 5 500 6 500 6 500 8 000 8 000

Darbinis plotis [m] 8÷12 6÷8/2÷3 6÷8/2÷3 6÷8 6÷8

Įkrovimo bunkerio talpa [m3] 5,40 7,00 7,00 10,00 10,00

Pakrovimo auštis [m] 1,85 2,07 2,07 2,59 2,59

Svoris [kg] 1 800 2 700 2 850 2 950 2 950

Traktoriaus galia [AJ] 70 80 80 100 100

Vertikalus dviejų velenų adapteris
Kratytuvai TYTAN 14, 18, 22 gali būti komplektuojami 
dviejų velenų sliekinių plataus skleidimo agregatu. 
Du agresyvaus skleidimo velenai su darbo prošvaisa 
1,45 m. greitai perdirba atnešamą mėšlą ar kitą 
medžiagą. Didelės 900 mm lėkštės su 4 attinkamos 
formos mentėmis, atsparios dilimui lengvai leidžia 
pasiekti net keliolikos metrų paskleidima išlaikant 
tolygu padengimą. Prisukami keičiami pjovimo peiliai, 
pagaminti iš kokybiško plieno, suteikia gaminiui 
ilgalaikį darbą.

Vertikalus keturiu velenų adapteris
Kratytuvai koplektuojami su pasvirusiu keturių velenų 
adapteriu, kuris garantuoja tolygų mėšlo paskleidimą. 
Kieti peiliai, pagaminti iš aukštos kokybės plieno, 
paskleidžia kratomą medžiagą iki 8 metrų pločio.

TyTAn  7/8/10
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Kratytuvai TyTAn 11 ir 13 naudoja dviejų velenų adapterius, kurie leidžia kratyti 
mėšla, kalkes, kompostą ar durpes. Kratytuvai komplektuojami su hidraulinių trans-
porteriu t.y. dvejos padavimo juostos ir keturios grandinės.

standartinė įranga:
• vertikalus dviejų veleų adapteris
• Talpos dangtis
• Reguliuojamas atraminis ratas
• Apšvietimo instaliacija
• Rankinis stabdis
• vieno ar dviejų kontųrų 

peumatinis stabdis
• Hidraulis transporterio padavimas
• viršutinis arba apatinis 

užkabinimas

• Padangos TYTAN 11  
– 500/50×17 – 14 PR

• Padangos TYTAN 13  
– 550/60×22,5

Papyldoma įranga:
• Tūrio adapteris
• Paskirstytojas RbS
• Elektroninis valdimas 

transporterio

Modelis TyTAn  
11 

TyTAn  
13

Adapterio tipas vertikalus  
-dviejų velenų

vertikalus  
-dviejų velenų

Nominali įkrova [kg] 9 000 10 000

Darbinis plotis [m] 8÷16 8÷16

Įkrovimo bunkerio talpa [m3] 10 11

Ilgis [m] 6,80 6,90

Plotis [m] 2,28 2,35

Aukštis [m] 2,76 2,85

Pakrovimo auštis [m] 2,59 2,60

Svoris [kg] 2 800 3 200

Traktoriaus galia [AJ] 100 120

Vertikalus dviejų velenų adapteris
TYTAN 14, 18, 22 gali būti komplektuojami su dviejų velenų sliekinių plataus skleidimo 
adapteriu. Du vertikalus velenai su dideliais diskais leidžia pasiekti daugiau kaip 
dešimties metrų tolygų išbartimą.

TyTAn  11/13
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barstytuvai TyTAn 18 ir TyTAn 24 skirti dideliems ūkiams ar didelioms fermoms. 
Specialūs adapteriai suprojektuoti taip, kad jie dirbtų su įvairiais barstymo tūri-
niais. vonios formos talpa su hidrauliniu transporteriu leidžia maksimaliai ir inten-
syviai išnaudoti barstytuvą darbuose. Tvirta barstytuvo konstrukcija garantuoja 
ilgą ir lengvą darbą ne vienerius metus.

standartinė įranga:
• Hidraulinis transporteris
• Dviejų ašių velenai -tandemas - 

TYTAN 18
• Dvigubas išbartymas -tandemas, 

valdoma galimė ašis – TYTAN 24
• Padangos – 600/55×26,5 – 16 PR
• Rankini stabdis,  viengubi ar 

dvigubi pneumatiniai stabdžiai
• Galios perdavimo velenas
• Mechaninė atrama
• Apšvietimo įranga
• Apatinis arba viršutinis 

užkabinimas

Papyldoma įranga:
• Elektroninis valdymas 

transporteriu
• Tūrio adapteris
• Reduktorius  

(1000 arba 540 aps/min)

Modelis TyTAn 
18

TyTAn  
18

TyTAn  
24

TyTAn  
24

Adapterio tipas vertikalus  
-dviejų velenų

Horizontalus + 
diskinis

vertikalus  
-dviejų velenų

Horizontalus + 
diskinis

Nominali įkrova [kg] 14 000 14 000 18 000 18 000

Darbinis plotis [m] 8÷12 16÷24 8÷12 16÷24

bunkerio talpa ładunkowej [m3] 12 12 16 16

Pakrovimo auštis [m] 3,13 3,13 3,24 3,24

Ilgis [m] 7,93 7,93 9,43 9,43

Plotis [m] 2,60 2,60 2,60 2,60

Svoris [kg] 5 200 5 260 6 885 6 945

Traktoriaus galia [AJ] 150 150 190 190

Vertikalus dvieju velenų adapteris
Dviejų adapterių velenai su dideliais diskais, 
leidžia ypač tiksliai skleisti trąšas daugiau 
kaip 10 m.

Horizontalus adpteris + Diskinis adapteris
Diskinis adapteris su horizontaliu 
transporteriu – tinkamas barstymui 
mėšlui,kalkėms bei kitoms trąšoms. 
Paskleidimo plotis yra nuo 12 m iki 20 m.

TyTAn  18/24
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APOLLO barstytuvai standartinėje irangoje turi viena ašį ypač dideliais ratais. 
Tokia sistema sumažina važiavimo pasipriešinima ypač sunkiai pravažiuojamose 
vietose. Garantuoja dideli pakrovimo kiekį ir lengva manevravima. Montuojant 
dvieju velenu adapteri su ypač plačiais diskai galima barstyti įvairų tūrinį pvz.: 
mėšlą, kalkes ar lengva vištu mėšlą.

standartinė įranga:
• Hidraulinis transporterio 

valdymas
• Rankinis stabdis
• Pneumatinis stabdis
• Galios pedavimo kardanas
• Galinė atrama
• Apšvietimo įranga
• Apatinis užkabinimas
• Kuzovo uždarymo dangtis

Papyldoma įranga:
• bunkerio pratesimas

Modelis APOLLO  
8

APOLLO  
11

APOLLO  
14

Tūris [m3] 10,0 12,5 14,0

Užkrovimas ant kieto pagrindo [T] 7 8 10

Plotis [m] 2,55 2,55 2,95

Aukštis [m] 2,75 2,90 3,09

Padangos 18,4×34 23,1×38 650/75 R32  
arba 580/70 R38

Svoris [kg] 4 100 4 840 5 640

Traktoriaus galia [AJ] 80 90 100

Horizontalus adapteris + diskinis 
adapteris
Barstytuvas APOLL0 14 
komplektuojamas su diskiniu 
adapteriu ir gali būti su pjaunamais 
peiliais. Tokia komplektacija 
idealiausiai tinka barstymui 
:mėšlo,durpių,kalkių. Barstymo plotas 
nuo 12 m iki 24 m. 

Dvieju ašių vertikalus adapteris
Barstytuvai Apollo 8, 11, 14 
standartiškai komplektuojami su 
dviejų ašių šnekinių plataus barstymo 
adapteriu.Kapojantys pjaunantys 
peiliai pagaminti iš aukštos kokybės 
plieno, susidėvėjimo atveju yra 
galimybė keisti, tai garantuoja 
įrenginio ilgaamžiškumą.

APOLLO
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Dviejų ašių priekabos P naudojamos įrairiems ūkio darbams dirbti tiek birioms 
medžiagoms pervežti. Komplektuojama su galiniu paslankių bortu, kuris leidžia 
reguliuoti išpilymo kiekį. Hidraulinis įrenginys ir varstomi bortai garantuoja len-
gvą iškrovimą iš visu pusiu (verčia į tris puses). Priekabos gale yra montuojamas 
kablys, kuris garantuoja antros priekabos užkabinimo galimybę.

standartinė įranga:
• Prikabinimo kilpa
• Dviejų konturų stabdymas, 
• Automatinis stabdymo galios 

reguliavimas
• Apšvietimas
• Galinis rankinis užkabinimas
• Atverčiami bortai
• Paaukštinimai
• Teleskopinis hidrauliis cilindras, 

trijų padėčių
• Išpilimo langas galinėje priekabos 

dalyje su užsklanda grudams
• Elektos išvestys
• Galiniai ratai apsaugoti 

purvasaugiais
• Užlipimo kopetėlės

Papyldoma įranga:
• Tentas
• Papildoma platforma
• Gale kablys kitai priekabai
• Atsarginis ratas+ dėklas
• Hidrauliškai atidaromas galinis 

bortas
• Automatinis užkabinimas

Modelis P–8 P–10 P–12 P–14

Keliamoji galia [kg] 8 000 10 000 12 000 14 000

Svoris [kg] 3 050 3 300 4 000 5 000

Leistinas bendras svoris [kg] 11 100 13 300 16 000 19 000

Priekabos aukštis su bortais [m] 0,50 + 0,40 0,60 + 0,60 0,60 + 0,80 0,80 + 0,60

Išmatavimai platformos  
(Ilgis × Plotis) [m] 4,50×2,42 4,50×2,42 4,50×2,42 5,00×2,42

Priekabos tūris [m3] 9,80 13,00 15,00 17,00

Ašių kiekis 2 2 2 2

Padangos 14,0/65×16 385/68 R22,50 385/68 R22,50 385/65 R22,50

bendras ilgis [m] 6,30 6,30 6,30 7,20

bendras plotis [m] 2,55 2,55 2,55 2,55

P

14 www.uniagroup.com 15



Pakabinamas purkštuvas su 3 sekcijų politeleninių baku. bakų talpos nuo 800 iki 
1200 litrų. Prikabinamo pukštuvo bakų talpos: 2 000, 2 500, 3 000 litrų. Štangu 
ilgiai pagal pasirinkimą nuo 15, 18, 20, 21, 24 metrų. Nepriklausomas hidraulinis 
štangų sulankstimas. Purkštuvai pagaminti ir plonasienio rėmo. Tai leidžia su-
mažinti bendrą purkštuvo svorį išlaikan standumą dirbant. Lengva ir ištobulinta 
kostrukciaja leidžia sulankstiti štangas iki 2,55 m pločio. Švytuoklinė stabilizavimo 
sistema.

standartinė įranga:
• bako talpa:  

800, 1000, 1200 l  
– Prikabinamas tipas 
2000, 2500, 3000 l  
– Papildomas bakas sistemos 
išplovimui

• Papildomas bakas rankoms plauti
• Membraninis- slėginis siurblys. 

Našumas iki 245 l/min. 
Pasirinktinai pagal siurblį

• Skiedimo įtaisas prie pagrindinio 
įpylimo rezervuaro

• Ranknė arba elektrinė valdymo 
sklendė

• Štangų ilgiai: 15, 18, 20, 21 arba 
24 m 

• Hidraulinis arba rankinis 
pakėlimas sijų

• Švytuoklinis stabilizacijos įtaisas 
su horizontalia ir vertikalia 
amortizacija

• vamzdelių sistema iš nerudyjančio 
plieno

• Trijų padėčių purkštuvo galvutės

• Standus kablys apatinio 
užkabinimo

• Pneumatinė stabdžių sistema
• Rankinis stabdis
• Reguliuojama galinė ratų ašis

Papyldoma įranga:
• Transportavimo ratai 
• kompiuteris, reguliuojantis 

purškimą
• vienpusis hidraulinis lauko sijos su 

elektros skirstytuvu išskleidimas
• variklis palenkimui ant šlaito
• Apšvietimo iranga
• Ženklinimas putomis
• Galios perdavimo velenas PTO
• Užpildymo šlanga

Modelis rEX  
800

rEX  
1000

rEX 
1200

Pagrindinio bako talpa [l] 800 1 000 1 200

Plotis štangų [m] 15/18/20/21/24 15/18/20/21/24 15/18/20/21/24

Traktoriaus galia [AJ] 110 120 150

Pompa RO 130/RO 160 RO 130/RO 160 RO 130/RO 160

Modelis rEX  
2000

rEX  
2500

rEX  
3000

Pagrindinio bako talpa [l] 2 000 2 500 3 000

Plotis štangų [m] 15/18/20/21/24 15/18/20/21/24 15/18/20/21/24

Traktoriaus galia [AJ] 80 80 80

Pompa RO 260 RO 260 RO 260

rEX
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Prikabinami purkštuvai. bakų talpos prasideda nuo 1200 litrų iki 3000 litrų. Hi-
draulinis štangų išlankstimas. Štangos sulankstant simetriškai susidelioja gale 
purkštuvo. Siūlomas darbinis ploti yra nuo – 15, 18, 20 ir 21 m. Galima komplekta-
cija su elktro hidrauliniu išlankstimu ir nepriklausomu sulanstimu tam tikros pusės 
štangu pagal vietovės aplinką. Patikrinta, patikima ir lengva konstrukcija štangų, 
tai garantuoja lengva ir ilgalaiki ir tikslų purkštuvo darbą. Paprasta stabilizavimo 
sistema padeda ne tik lauke ant nelygaus kelio bet ir padeda sulanstant štangas.

standartinė įranga:
• rezervuaras: 1200, 1600, 2000, 

2500 arba 3000 l 
• švaraus vandens rezervuaras 

skalavimui – 10% pagrindinio 
rezervuaro

• Švaraus vandens rankoms plauti 
rezervuaras

• Rotorinis pagrindinio rezervuaro 
maišytuvas (tiktai 3000 l)

• Skiedimo įtaisas prie pagrindinio 
rezervuaro įpylimo 

• Membraniniai – slėgio siurbliai 
RO 160 su našumu nuo 130 l/min 
iki 245 l/min

• Rankinė valdymo sklendė zTS 
(pastovaus slėgio) arba elektrinė 
sklendė su 5 sekcijomis

• Lauko sijos: 15, 18 arba 20 m 
išskleidžiamos hidrauliniu budu

• Hidraulinis sijos pakelimas
• Lauko sijos pakelimas iki 2,1 m
• švytuoklinis stabilizacijos įtaisas 

su horizontalia ir vertikalia 
amortizacija

• padavimo mazgas iš nerūdijančio 
plieno vamzdžių

• vienos padėties galvutė su 
plyšiniu purkštuku

• standus prikabinimas ø50 (1200 ir 
1600 l nusukamas)

• Pneumatinių stabdžių mazgas 
(purkštuvams nuo 2000 l)

• Stovėjimo stabdis (purkštuvams 
nuo 2000 l )

• Ašis su sklandžiu ratų perstūmimu 
1,35÷2,0 m ribose (priklausomai 
nuo modelio)

• Ratai: 9,5×24” skirti 1200 l,  
9,5×36” skirti 1600/2000 l, 
9,5×44” skirti 2500 l,  
11,2×44” skirti 3000 l

Papyldoma įranga:
• Purškimo valdymo kompiuteris
• Šoninis ežektorius vandeniui 

nuleisti
• Keturių padėčių galvutės su 

purkštukų komplektu
• vienpusis hidraulinis lauko sijos su 

elektros skirstytuvu išskleidimas
• variklis palenkimui ant šlaito
• Hidraulinis lauko sijos pakėlimas
• Standi iena viršutiniam 

prikabinimui ø40 arba nusukamas 
vilkimui traktoriumi

• Apšvietimas važiavimui keliu arba 
naktiniam darbui 

• Ženklinimas putomis
• velenas PTO
• Žarna rezervuarui pripilldyti

Modelis 1200 
plus

1600 
plus

2000 
plus

2500  
plus

3000  
plus

Pagrindinio bako talpa [l] 1 200 1 600 2 000 2 500 3 000

Plotis štangų [m] 15/18 15/18 15/18/20/21 18/20/21 18/20/21

Traktoriaus galia [AJ] 60 60 60 80 80

Pompa RO 130 
RO 160 RO 160 RO 260 RO 260 RO 260

PLus
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Šiuolaikiniai ir vieni iš didžiausių gaminamų purkštuvų kurių talpa iki 4000 litrų. 
Gaminami su ypač stipriomis ir stabiliomis sijomis, kurios valdomos hidrauliškai 
ir elektrohidraulišku būdu. Sijų pločiai pasirinktinai: 18, 20, 21, 24 arba 27. Ne-
priklausomas hidraulinis valdymas- dešinė-kairė, hidraulinė stabilizacija. Šiems 
purkštuvams yra skiriamas ypač didelis dėmesys stabilizacijai, kas leidžia šį pur-
kštuvą naudoti ypač nelygiuose laukuose. Tvirtas rėmas ir reguliuojama ratų ašis 
13,6×48”, pneumatinė važioklės amortizacija – visa tai palengvina darbą ne tik 
dirbant laukuose, bet ir transportuojant tolimesniais atstumais. Šis purkštuvas 
valdomas kompiuteriu.

standartinė įranga:
• Rezervuaras iš poliesterio:  

2500, 3000 arba 4000 l
• Švaraus vandens rezervuaras 

skalavimui
• Švaraus vandens rezervuaras 

rankoms plauti 25 l
• membraniniai – slėgio siurbliai 

RO 260 su našumu 245 l/min
• proporcinė elektrinė sklendė 

5 arba 7 sekcijų (sijos 24 ir 27 cm)
• Sijos išlankstomos hidrauliškai, 

nepriklausomas hidraulinis 
išlankstymas(kairė-dešinė):

• 18, 20, 21, 24 arba 27 m
• Štangų pakėlimas hidrauliškas
• valdymas iš traktoriaus 

elektrohidraulinis
• Štangų pakėlimas iki 2,3 m

• Švytuoklinė stabilizavimo sistema 
su horizontalia ir vertikalia 
amortizacija.

• Nerūdyjančio plieno vamzdžiai
• Purkštukai 1-4 pozicijų.
• Sekcijų filtrai
• Standus užkabinimas (viršutinis) 

ø40
• Prošvaista po purkštuvu iki 80 сm.
• Pneumatiniai stabdžiai
• Rankinis stabdys
• Standi ašis arba pneumatiškai 

amortizuojama.
• Reguliuojamas ratų plotis: 

diapazone 1,8×2,25 m
• Ratai 13,6×48”

Papyldoma įranga:
• Posūkių cilindras
• Ratai 11,2×54” (purkštuvams 2500, 3000 l) – purvasargiai
• Naktinis apšvietimas
• Ženklintuvai
• Kardaninis velenas
• Žarna vandens prisitraukimui

Modelis europa ii  
2500

europa ii  
3000

europa ii  
4000

Pagrindinio bako talpa [l] 2 500 3 000 4 000

Plotis štangų [m] 18/20/21/24/27 18/20/21/24/27 18/20/21/24/27

Traktoriaus galia [AJ] 80 90 90

Pompa RO 260 RO 260 RO 260

EurOPA
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Pakabinami purkštuvai su trijų sekcijų baku, talpomis nuo 400 iki 1000 litrų, 
suteikia didelį našumą. Komplektuojami su hidrauline arba mechanine štangų 
išlankstymo sistema. Stiprus ir tvirtas rėmas, gera stabilizacija užtikrina sklandų 
darbą įvairiomis sąlygomis.

standartinė įranga:
• talpa: 400, 600, 800 arba 1000 l 
• Praplovimo bakas
• Talpa vandeniui rankoms plauti
• Membraninis siurblys su max. 

Našumu nuo 85 iki 170 l/min.
• Pagrindinio bako praplovėjas  

(800 ir 1000 l)
• Maišytuvas pagrindiniame bake
• Rankinis arba elektrinis valdymas 

(800 ir 1000 l)
• Sijų plotis 12, 15 arba 18 m
• Pakėlimas –hidraulinis arba 

mechaninis
• Trapecinė stabilizacija su vertikalia 

amortizacija.
• Padavimo sistema iš PvC žarnų

• Purkštukai 1- ir 4-pozicijų
• Transportiniai ratai (800 ir 1000 l) 

vyniojama žarna ant būgno 
(800 ir 1000 l)

Papyldoma įranga:
• Kompiuteris (800 ir 1000 l)
• Apšvietimas dirbant naktį ar 

transportuojant keliu
• Ženklinimas putomis
• Darbinis velenas
• Žarna bako pripildymui

Modelis 400 600 800 1000

Pagrindinio bako talpa [l] 400 600 800 1 000

Plotis štangų [m] 12 12/15/18 12/15/18 15/18

Traktoriaus galia [AJ] 60 80 80 80

Pompa zETA 85 RO 130/RO 160 RO 130/RO 160 RO 130/RO 160

LuX
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Grandininis presas-surinkėjas df1,8c turintis stiprią kon-
strukciją. Šis presas pasižymi paprastumu ir stiprumu. Platus 
surinkėjas palengvina darbą posūkiose. Kompaktinis diza-
inas leidžia dirbti traktoriams ir su maža galia. Standartinėje 
komplektacijoje: centrinis tepimas, rišimas tinkleliu, platus 
surinkėjas. Šis presas tinka šienui ir šiaudams, turi valdymo 
pultą.

Grandininis-būgninis kombinuotas presas surinkėjas df1,8v 
Priekinėje dalyje preso montuojasi 8 profiliuoti pirštai. 
Su šiuo presu galima dirbti įvairiomis darbo salygomis ir su-
rinkti ypač trumpus šiaudus. Standartinėje komplektacijo-
je presas turi padavimo rotorių kuris maksimaliai pagerina 
našumą. Presas turi guminius kopijuojančius ratus, centrinį 
tepimą, rišimą špagatu ir tinkleliu, valdymo pultą.

Ruloninis presas surinkėjas (su smulkintuvu) df1,8d ir df1,8dd 
– valcinis presas, kuris dėl savo konstrukcijos idealiai tinka 
šieno, padžiovintos žalios masės silosui surinkimui. Šie presai 
dirba labia ekonomiškai ir atitinka visus keliamus reikalavi-
mus profesionaliai technikai. Darbą palengvina kompiuteris 
ir automatinis grandinių tepimas. Šie presai turi reversą, 
smulkintuvą, rišimą špagatu ir tinkleliu.

Presas surinkėjas dfz – tai presai galintys keisti kameros dydį, 
diržinis spaudimas ir platus 2,1 m surinkimas palengvina dar-
bą. Rulono diametrą galima keisti diapazone nuo 0,8 iki 1,65 
m (presuose df 1,7z ir df 1,7zd) ir nuo 0,8 iki 1,87 m (presuose 
df 1,9z ir df 1,9zd). Diržų pagalba presas gali presuoti ruloną 
nuo pat jo formavimo pradžios. Spaudimą galima laipsniškai 
reguliuoti hidrauliškai iki maksimalaus 200 bar. Surinkėjas su 
smulkintuvu leidžia greičiau surinkti didesnį kiekį. Komplek-
tacijoje: grandinių tepimas, smulkintuvas, rišimas tinkleliu ir 
špagatu, kopijuojantys guminiai ratai, reversas.

Vyniojimo sistema
Presai-surinkėjai DF turi rišimą dvi-
gubu špagatu ir vyniojimą tinkleliu.
Naudojant rišimą špagatu prastovos 
laikas (kai vyksta presavimas-rišimas)
sutrumpėja iki dviejų kartų lyginant 
su paprastu rišimu. Rišimas tinkleliu 
leidžia sutaupyti dar daugiau laiko ir 
pagaminti didesnį kiekį rulonų per 
valandą.

Tepimo sistema
Centrinis grandinių tepimas suteikia 
komforto ir prailgina agregato ilga-
amžiškumą.

DF
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rotorius
Šis naudojamas rotorius leidžia grei-
čiau ir lengviau surinkti šiaudus ir pa-
duoti juos į presavimo kamerą. Spe-
cialios konstrukcijos peiliai suvirinti 
spiralės forma smulkindami leidžia 
paduoti į kamerą net labai didelius 
ir nelygius kiekius be baimės jog gali 
už-strikti mašina. Tai padeda pasiekti 
didesnį našumą per dieną ir padidinti 
surinkimo greitį. 

surinkėjas
Surinkėjas 2,1 m, sutaupo daug laiko 
ir sanaudų. O guminiai kopijuojantys 
ratai garantuoja švarų surinkimą netgi 
labai nelygiuose laukuose.

Valdymo pultas
Leidžia valdyti presavimo ir vyniojimo 
procesus iš traktoriaus kabinos. Jo pa-
galba galima nusistatyti rulono dydį, 
išrinkti vyniojimo metodą, apvynioji-
mų skaičių, įjungti rulonų skaitiklį. Ga-
lima reguliuoti kameros spaudimą. Si-
gnalizuoja apie vykstančius pokyčius.

Modelis df 
1,9z

df 
1,9zd

df 
1,7z

df 
1,7zd

df 
1,8d

df 
1,8dd

df 
1,8v

df 
1,8vd

df 
1,8c
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Ilgis [m] 4,33 4,33 4,15 4,15 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

Plotis [m] 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,35

Aukštis [m] 2,88 2,88 2,66 2,66 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

Svoris [kg] 2 690 2 590 2 480 2 590 2 400 2 500 2 200 2 300 2 050

Reikalinga galia [AJ] 70÷95 80÷110 70÷95 80÷110 70÷80 70÷90 70÷80 70÷90 50÷70

Rulono diametras [m] 0,8÷1,87 0,8÷1,87 0,8÷1,65 0,8÷1,65 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Profiliuotų valcų sk. [vnt.] 3 būgnai, 6 diržai 17 17 8 8 1

Surinkimo plotis [m] 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Surinkėjo pirštų skaičius [vnt.] 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Apsisukimų sk. WOM [aps/min.] 540 540 540 540 540 540 540 540 540

komplektacija presų DF

Kompiuteris Pilot-bo× S S S S S S S S N

Automatinis grandinių tepimas S S S S S S S S N

Kardanas S S S S S S S S S

Smulkintuvas N S N S N S N S N

Rotorius S S S S S S S S N

Guminiai surinkėjo ratai S S S S S S S S S

Dvigubas rišimas špagatuTwin-Fi×2 S S S S S O S O N

Rišimas tinkleliu S S S S O S O S S

Ratų bazė 11,5/80×15,3 N N N N O O S S S

Ratų bazė 400/60×15,5 S S S S S S O O O

Ratų bazė 19/45×17 O O O O N N N N N

Iškrovimo rampa S S S S S S S S S

Reversas S S S S S S S S N

Papildoma dėžė tinkleliui N N N N O O O O N

bakelis hemijai N N N N O O O O N

S – standartas N – nėra galimybės O – papildoma

DF
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Ekonomiškos rotorinės šienapjovės, kabinamo traktoriaus gale,skirtos pjauti visų 
tipų žolei. Išsiskiria dideliu našumu ir patikimumu. Tai aukštos kokybės šienapjo-
vės su stipria konstrukcija ir darbiniais pločiais 1,35; 1,65; 1,85; 2,10 m, darbinio 
pločio.

standartinė įranga:
• viršutinė metalinė apsauganti 

panelė
• Apatinė panelė – plavil
• Spyruoklinis saugiklis

Papyldoma įranga:
• Hidraulinis sulankstymas 

transportavimui
• Kondicionierius Mewa 1,85 

ir Mewa 2,10

Modelis MEWA 
1,35

MEWA 
1,65

MEWA 
1,85

MEWA 
1,85K

MEWA 
2,10

MEWA 
2,10K

Darbinis plotis [m] 1,35 1,65 1,85 1,85 2,10 2,10

Peilių skaičius [vnt.] 4 6 6 6 8 8

Našumas [ha/h] 1,4 1,7 2,0 2,0 2,4 2,4

Traktoriaus galia [AJ] 25 40 40 60 80 80

K – kondicionierius

Kondicionierius

Kitkinis presas-surinkėjas skirtas surinkti nuo laukų žolei ir jos presavimui į kit-
kas; surinkimui šieno ir šiaudų ruošimui siloso o taip pat ir kraikui bei pašarams.

standartinė įranga:
• Rišimo įranga Raaspe
• Reguliuojamas kitkų ilgis
• Apsauga
• Grėbimo žvaigždutė
• Atraminiai ratai
• Skaitiklis

MODELis 511

Surinkimo plotis [m] 1,85

Kitkų ilgis [m] 0,3÷1,3

Plotis presuojančios kameros [m] 0,46

Aukštis presuojamos kameros [m] 0,36

Traktoriaus galia [AJ] 25

z511 MEWA
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Alka – tai lengvos, bet kartu ir patvarios šienapjovės. Šioms šienapjovėms nau-
dojamas labai aukštos kokybės metalas, leidžiantis mažinti svorį neprarandant 
patvarumo. 
Alka XL ir XLC – tai sunkiosios šienapjovės, centrinio dirbimo, kurios gali būti 
montuojamos ant traktoriaus priekio (XLC) ir iš galo (XL). Šios šienapjovės yra 
skirtos tiems ūkiams, kurie skiria didelį dėmesį į kokybę, laiką ir našumą. 

Šienapjovė ALKA XL  
(Kabinama prie traktoriaus galo)
standartinė įranga:
• Speciali reljefo kopijavimo sistema
• valdymo cilindras
• Hidrauliškai valdoma 

transportavimui
• vėjos formavimo įtaisas
• Stipri pakabinimo sistema
• Galima komplektuoti su 

plaušintuvu arba kondicionieriumi
• Galima montuoti traktoriaus 

priekyje
• Šarnyrinis-teleskopinis kardanas

Papyldoma įranga:
• Plaušintuvas
• Kondicionierius

Šienapjovė ALKA XLC  
(priekinio prikabinimo)
standartinė įranga:
• Užkabinimo sistema ant priekio
• Speciali reljefo kopijavimo sistema
• vėjos formavimo įtaisas
• Stipri pakabinimo sistema
• Galima komplektuoti su 

plaušintuvu arba kondicionieriumi
• Šarnyrinis-teleskopinis kardanas

Papyldoma įranga:
• Plaušintuvas
• Kondicionierius

Modelis
Alka 
XL 

2,20

Alka 
XL 

2,60

Alka 
XL 

3,00

Alka 
XLC 
2,60

Alka 
XLC 
3,00

Alka  
L  

2,10

Alka  
L  

2,45

Alka  
L  

2,80

Darbinis plotis [m] 2,20 2,60 3,00 2,60 3,00 2,10 2,45 2,80

Diskų sk. [vnt.] 5 6 7 6 7 5 6 7

Našumas [ha/h] 2,2 2,6 3,0 2,6 3,0 2,0 2,5 2,8

Reikalinga galia [AJ] 60 80 90 80 90 50 60 70

ALKA L
standartinė įranga:
• Kardanas
• Hidrauliškai sulankstoma 

(transportavimui)
• Tentas
• Peiliukai
• vėjos formavimo įtaisas

Kondicionierius (Alka XL)

Plaušintuvas (Alka XL)

ALKA 
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Rulonų vyniotuvas Fala L – tai labai ekonomiška ir naši mašina skirųa apvynioti 
plėvele ritinius. Tai stacionarus vyniotuvas,dažniausiai naudojamas rulonų san-
dėliavimo vietoje. Fala L yra užkraunamas vyniotuvas.Standus ir tvirtas rėmas 
prailgina agregato tarnavimo laiką.
vyniotuvas Fala XL –tai pusiau pakabinamas agregatas, kuris turi transporti-
nius ratus,  kas palengvina darbą laukuose. Pagrindinis šios mašinos privalumas 
tai, kad darbas atliekamas vieno žmogaus neišlipant iš traktoriaus kabinos.vy-
niotuvas pasikrauna, avynioja ir be pažeidimų iškrauna ruloną. Platus hidrau-
linis valdymas: pakėlimo valdymas, pakrovimo ir iškrovimo, stalo apsisukimų 
valdymas,atidarymas ir uždarymas vyniotuvo rulonų laikiklių. Šiems valdymams 
montuojamos keturios valdymo rankenos traktoriaus viduje.

FALA L
standartinė įranga:
• Hidraulinis prijungimas
• Elektroninis skaitiklis
• Galimi plėvelės matmenys 500 ir 

750 mm
• Specialūs atraminiai ratai rulonų 

palaikymui
• Garsinis signalizatorius paskutinio 

apvyniojimo

FALA XL
standartinė įranga:
• važiuoklė
• valdymas iš kabinos
• Automatinis plėvelės nupjovimas
• Skaitiklis parodantis apvyniojimo 

skaičių

Modelis Fala  
L

Fala  
XL

Rulonų diametras [m] 1,2×1,2 1,2×1,5

Svoris [kg] 580 1 030

Reikalinga galia [AJ] 45 45

Rulonų pakrovimas Reikalingas 
pakrovėjas Pasikraunantis

FALA 
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Grėblys rAK 1 – tai lengvo aptarnavimo ir didelio našumo, skirtas grėbti šiau-
dams, šienui į pradalgę.Reikalaujama maža traktoriaus galia, suteikia daugiau 
ekonomijos. Šis grėblys yra pritaikytas dirbti sunkiomis sąlygomis. Pradalgė for-
muojama kairėje traktoriaus pusėje.
Dvigubas grėblys rAK 2 pukiai grėbia žalią masę, šieną, šiaudus. Galima regu-
liuoti darbinį plotį nuo 6,4 m iki 7,4 m. Pradalgė formuojama tarp dviejų rotorių 
per vidurį.

Grėblys rAK 1
standartinė įranga:
• vienas rotorius (3,8 m)
• Nereikalaujantis aptarnavimo 

reduktorius
• Grėblio sulankstymas 

transportavimui
• Reguliavimas darbo aukščio
• Pneumatiniai kopijuojantys ratai

Grėblys rAK 2
standartinė įranga:
• Du rotoriai
• Hidrauliškai reguliuojamas darbo 

plotis
• Hidrauliškai sulankstomas
• Platūs ratai
• Stiprus rėmas
• Aukščio reguliavimas
• Pneumatiniai kopijuojantys ratai, 

prie kekvieno rotoriaus

Modelis rAK  
1

rAK  
2

Darbinis plotis [m] 3,8 6,4÷7,4

Svoris [kg] 340 1 870

Reikalinga traktoriaus galia [AJ] 45 70

Našumas [h/ha] 3,6 8,5

Grėblių kiekis ant rotoriaus 9 22

Modelis sPAiDEr

Darbinis plotis [m] 5,50

Svoris [kg] 630

Reikalinga traktoriaus galia [AJ] 45

Našumas [h/ha] 10

Grėblių kiekis ant rotoriaus 4×7

Šieno vartytuvas sPAiDEr išsiskiria lengvumu dideliu našumu ir paprastu ap-
tarnavimu. Lengvai išbarsto bet kokio tipo masę. Pritaikytas dirbti sunkiomis 
sąlygomis.

standartinė įranga:
• Keturi rotoriai
• Hidrauliškai sulankstomas
• Reguliuojamas išmetimo kampas
• Darbo pločio reguliavimas
• Pneumatiniai reguliuojami ratai

rAK/sPAiDEr
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Universalus smulkintuvas skirtas naikinti augalų liekanoms ir nukirstas medžių 
šakas ir krūmus. Du galimi komplektavimo tipai- plaktukai (galintys kirsti šakas 
iki 4 cm, diametro) ir peiliai. Du naudojimo tipai: KOrniK L –lengviems ir smul-
kesniems darbams, KOrniK XL – masyvi konstrukcija leidžianti ją naudoti miški-
ninkystėje, komunaliniame ūkyje, oir soduose bei daržuose. Gylio reguliavimas 
atliekamas volo pagalba. Pavarų dėžė su tuščia eiga apsaugo mašiną ir traktorių 
nuo pernelyg didelės apkrovos.

standartinė įranga:
• Pasirinktinai: peiliai arba plaktukai
• Mechaninis šoninis pasislinkimas

Papyldoma įranga:
• Hidraulinisšoninio pasislinkimo 

cilindras
• Kardanas

Modelis KOrniK  
L

Darbinis plotis [cm] 115 135 160 190

Svoris [kg] 254 275 306 336

Traktoriaus galia [AJ] 25÷35 25÷35 35÷45 45÷60

Peilių kiekis [vnt.] 32 40 48 56

Plaktukų kiekis [vnt.] 16 20 24 28

Modelis KOrniK  
XL

Darbinis plotis [cm] 155 180 200 230 250 280

Svoris [kg] 545 620 655 740 800 885

Traktoriaus galia [AJ] 45÷60 60÷75 60÷75 65÷80 70÷85 90÷105

Peilių kiekis [vnt.] 36 48 48 60 60 72

Plaktukų kiekis [vnt.] 12 16 16 20 20 24

Smulkintuvas skirtas nupjauti žolę grioviuose, kirpti gyvatvores ir atlikti kitokius 
darbus susijusius su šakų, likučių po derliaus nuėmimo, pjovimu ir smulkinimu. 
Plačiai naudojama žemės ūkyje, miškininkystėje ir komunaliniame ūkyje. Pagrin-
diniai darbo elementai pasirinktinai-peiliai arba plaktukai (galintys naikinti šakas 
iki 4 cm diametro) pavarų dėžės patalpinimas darbo galvutės išorėje leidžia atlikti 
darbą per visą jos plotį KOrniK VAriO pritaikytas dirbti dvejuose padetyse- ho-
rizontaliai ir vertikaliai. Gamintojas rekomenduoja naudoti dvipusį plačiakampį 
perdavimo veleną, kuris leidžia dirbti 80 laipsnių kampu.

standartinė įranga:
• Pasirinktinai- peiliai arba plaktukai

Papyldoma įranga:
• Kardaninis velenas (teleskopinis-plačiakampis)

Modelis KOrniK 
VAriO 1,6

KOrniK 
VAriO 1,9

Darbinis plotis [cm] 160 190

Peilių kiekis [vnt.] 48 56

Plaktukų kiekis [vnt.] 24 28

Prijungimas [vnt.] 4 4

Svoris [kg] 495 540

Traktoriaus galia [AJ] 60 60

išmatavimai KOrniK  
VAriO 1,6

KOrniK  
VAriO 1,9

A [cm] 85 85

b [cm] 210 237

C [cm] 178 208

D [cm] 162 192

E [cm] 161 161

F [cm] 247 277

G [cm] 122 152

išmatavimai KOrniK  
VAriO 1,6

KOrniK  
VAriO 1,9

H [cm] 58 58

L [cm] 16 16

M [cm] 71 71

P [cm] 193 193

S [cm] 47 47

T [cm] 150 150

U [cm] 90 90

KOrniK KOrniK VAriO
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Įrenginys skirtas pakrovimui-iškrovimui žemės ūkio tehnikoje. Standartinėje 
komplektacijoje agregatas turi trijų taškų prikabinimą iš galo. Frontalinei versijai 
užsakomi laikikliai jeigu traktorius neturi priekinės trijų taškų sistemos.

Modelis AGrOPOL  
L

AGrOPOL  
XL

Aukštis podnoszenia [cm] 180 270

Мa×. pakėlimas [kg] 1 400 1 200

Konstrukcijos aukštis [cm] 205 211

Svoris [kg] 190 270

Traktoriaus galia [AJ] 40 40

Šoninis pasislinkimasг (papildomai) [cm] 18 18

Šakių nusileidimas (papildoma) [laipsniai] 12 12

Universalus grąžtas skirtas grežti skyles žemėje. Grąžto diametras nuo 120 iki 
600 mm. Maksimalus darbinis gylis 100 cm. Gaminami dviejų tipų – mechaninis 
ir hidraulinis.

Modelis zuK  
s

zuK  
H

Svoris [kg] 200 230

Max. darbinis gylis [cm] 100 100

Grąžto diametras [mm] 120 / 200 / 300 / 450 / 600

Traktoriaus galia [AJ] 40 40

zuKAGrOPOL
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bulvių kasamosios KOrA gaminamos dviejų tipų: dvivagė KORA 2 ir keturvagė 
KORA 4/4H/4HP

standartinė įranga:
• Juostos įtempėjai
• Padavimo juostos kratytuvas
• Užbėrimo diskai
• Kopijuojantys ratai  

– KORA 4, 4H, 4HP
• Ženklintuvai  

– KORA 4, 4H, 4HP
• KORA 4H – bunkeris su hidrauliniu 

pakėlimu
• KORA 4HP – pusiau pakabinama 

su hidrauliniu pakėlimu

Papyldoma įranga:
• Trąšų įterpimas
• KORA 2 ir KORA 4
• Kopijavimo ratai KORA 2
• Komplektas mažo dydžio 

sodinimui
• Komplektas didelio dydžio 

sodinimui

Modelis KOrA  
2

KOrA  
4

KOrA  
4H

KOrA  
4HP

Eilių sk. [vnt.] 2 4 4 4

Darbinis plotis [m] 1,4÷1,5 1,8 3,0 3,6 3,0 3,6 3,0 3,6

Tarpvagio plotis [cm] 70/75 90 75 90 75 90 75 90

bunkerio talpa  
(bulvėms) [kg] 400 450 840 900 1 000 1 200 2 000 2 200

Gylis [cm] 4÷12

Našumas [ha/h] 0,3÷0,5 0,4÷0,6 0,6÷1,1 0,7÷1,2 1,3 1,5 1,6 1,7

Svoris [kg] 370 420 895 950 1 100 1 150 1 430 1 500

Traktoriaus galia [AJ] 50 60 75 80 75 90 75 80

KOrA
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Kombainas PyrA – tai puikus pasiųlymas užsiimantiems bulvių auginimu bei dar-
žovėmis. Pritaikius šiuolaikines technologijas pavyko sukurti taip kombainą, kad 
nuimant derlių būtų kuo mažiau pažeidimų.

standartinė įranga:
• Hidraulinė bulvių bunkerio 

transporterio pavara
• Hidraulinis arklo pakėlimas
• Apšvietimo instaliacija
• Aktyvus pirštinis rinktuvas
• Dyšlius su hidrauliniu valdymu
• Kardaninis velenas
• Sukiojami ratai (PYRA 3000)
• Nuoseklus greičio reguliavimas 

perrinkimo stalo (PYRA 3000)

Papyldoma įranga:
• Morkų surinkėjas
• Svogūnų surinkėjas
• Elektromagnetinis kombaino 

hidraulikos valdymas

Modelis PyrA  
1500

PyrA  
3000

Svoris [kg] 2 400 4 100

bunkerio talpa [kg] 1 500 3 000

Iškrovimo aukštis [m] 1,25÷2,70 1,25÷3,14

Transportiniai ratai 10/75×15,3 16,0/70×20

Traktoriaus galia [AJ] 50 80

PyrA 2 – tai dvivagis kombainas skirtas greitam derliaus nuėmimui. Našimas pri-
klausomai nuo dirvos tipo yra iki 0,45 ha/h. Kombainas turi specialų transporterį 
kuris gali kelti į 3,2 m, aukštį. Pritaikius specialius valytuvus kurie atlieka greitą 
valyma smulkių liekanų bei žemių valymą pavykopasiekti didelį našumą.

standartinė įranga:
• Pakrovimo transporteris
• valdomi – sukiojami ratai
• Pirštinė pakopa
• Ratai 16/70-20

Papyldoma įranga:
• Elektromagnetinis 

hidraulikos valdymas

Modelis PyrA 2

Darbinio kanalo plotis [m] 1,6

Tarpvagio plotis [cm] 75÷90

Našumas [ha/h] 0,45

Eilių sk. [vnt.] 2

Skirstytuvo plotis [m] 1,6

Reikalinga galia [AJ] 80 

Pakrovimo rampos plotis [m] 0,6

Pakrovimo auštis [m] maks. 3,2

Svoris [kg] 4 080

PyrA

42 www.uniagroup.com 43



BOLKO BOLKO S

BOLKO T

Кombainai Bolko pritaikyti kasti bulves ir kitas daržoves. Gaminami trijų versijų:tai 
su bunkerio talpa 1250 kg, su platforma pakavimui į maišus ar dėžes o taip pat su 
pakrovimo transporteriu greitam nuėmimui.

standartinė įranga:
• Dišlius su hidrauliniu valdymu
• bunkeris akmenims
• Hidraulinis pakelėjas
• Hidraulinis transporteris
• Apšvietimo sistema
• Kardaninis velenas

Papyldoma įranga:
• Morkų surinkėjas
• Svogūnų surinkėjas
• Elektromagnetinis kombaino 

hidraulikos valdymas

Modelis BOLKO BOLKO  
s

BOLKO  
T

Darbinis plotis [m] 0,625÷0,750 0,625÷0,750 0,625÷0,750

Našumas [km/h] iki  0,15 iki  0,15 iki  0,15

bunkerio talpa (bulvės) [kg] 1 250 – –

Pakrovimo plotis [m] – – 0,60

Platformos keliamoji galia [kg] – 500 –

Svoris [kg] 1 800 1 200 1 500

Pakrovimo aukštis [m] iki  2,50 – iki  3,10

Traktoriaus galia [AJ] 40 30 30

BOLKO
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bulvių ir daržovių kasamoji dėl savo paprastumo ir universalumo naudojama uni-
versaliai žemės ūkyje. Prijugus papildomas dalis ši kasamoji gali būti naudojama 
kaip daržovių kasama. Kasamoji 1600 plus – pusiau prikabinama,kuri tvirtinasi ant 
trijų taškų traktoriuje. Pritaikyta dirbti tarpvagyje 75÷90 cm, ir turi kopijuojančius 
rolikus, kurių pagalba yra išlaikomas pastovus gylis. Keturi dideli diskai efektyviai 
atpjauna viršūnes, kas palengvina darbą.

standartinė įranga:
• Diskiniai peiliai
• Kas antras virbas gumuotas
• Reguliavimas vibromechanizmo
• Guminiai atraminiai ratai
• Galinis nubraukėjas-išoylimas

Papyldoma įranga:
• Noragai svogūnams
• Prispaudimo velenas
• Kardaninis velenas

Modelis WEGA  
1400

WEGA  
1600

WEGA  
1600 plus

Darbinis plotis [mm] 1 400 (1 500) 1 600 1 600

Tarpvagio plotis [cm] 70÷75 75÷90 75÷90

vagų sk. [vnt.] 2 2 2

Svoris [kg] 565 680 680

Traktoriaus galia [AJ] 55 60 60

standartinė įranga:
• Formuojantis įrenginys
• Poslinkio reguliavimas 

formuojančios dalies
• Monyuojama forma  

(bulvių vagų apdirbimui)

Modelis FOrMA 2 
2-vagė

FOrMA 4 
4-vagė

Darbinis plotis [m] 1,5 3,0

Tarpvagio plotis [cm] 75 75

Našumas [ha/h] 0,5÷0,7 1,0÷1,4

Ilgis [m] 1,89 1,89

Plotis [m] 1,77 3,28

Aukštis [m] 1,12 1,12

Svoris [kg] 420 700

Traktoriaus galia [AJ] nuo  35 nuo  55

2- ir 4-eilių noraginiai formatuvai FOrMA, skirti mechaniniu būdu prižiurėti ir 
formuoti vagas kurių tarpvagis 75 cm. Noragėliai sunaikina likusias liekanas, su-
ardo žemės paviršių,  išpurena ir suformuoja naujus pylimus, tai padeda pasiekti 
didesnį derlingumą.

WEGA FOrMA
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SėjAMOSiOS

TRąšų BARSTYTuVAi,PuRKšTuVAi,BuLViNiNKYSTėS TeChNiKA

PAšARų RuOšiMO TeChNiKA

žeMėS įDiRBiMO AgRegATAi

Speciali transportinė platforma pritaikyta vežti žemės ūkio techniką ir kitus ne-
gabaritinius krovinius.
Platforma nusileidžia žemyn kai vykdomas pakrovimas, transportavimui pasikelia 
ant transportinių ratų, kuri valdosi hidrauliškai iš traktoriaus kabinos.

standartinė įranga:
• Standus rėmas prikabinimas – II arba III kategorija
• mechaninė transportinė blokiruotė
• užkabinimo kilpos diržams
• Medinės lentos, storis 40 mm
• Pneumatinė sistema 1- arba 2-kontūrų stabdžiai

Modelis PL–6

Platformos matmenys [m] 6,0×2,4

Keliamoji galia [kg] 5 500

Svoris [kg] 1 700

Ilgis [m] 9,0

Plotis [m] 2,48

Traktoriaus galia [AJ] 110

kutno

Brzeg

słupsk

gruDziąDz

PL–6
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Informacija patalpinta lankstinukuose, vadovaujantis prekybos teise, neprilygsta pasiulymui.
Neužtikriname, kad skelbiami techniniai duomenys yra be neatitikimų, tačiau jie negali buti 
pagrindu pretenzijų teikimui. Pasiliekame teisę daryti pakeitimus pasiulyme tame tarpe išimant 
produktus iš prekybos arba keičiant jų techninę spevifikaciją, be išankstinio pranešimo. 

Leidinys: Kovo 2010 m.
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