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PIENIĄDZE ORĄ!

"ŁOZOWSKIJE MASZINY" - to szeroka linia nowoczesnych 
energooszczędnych i innowacyjnych agregatów uprawowo-
siewnych.

Historia powstania i produkcji maszyn rolniczych  
ŁOZOWSKIJE MASZINY rozpoczęła się w latach 90-tych 
ubiegłego wieku w Łozowskim zakładzie kowalsko-
mechanicznym (LKMZ).

Od 1999 roku zakład rozpoczął masową produkcję bron z 
zębem sprężynowym ZPG-24, ZPG-15, które natychmiast 
stały się popularne na Ukrainie i nadal utrzymują pozycję 
lidera wśród bron zębowych pod odnowioną nazwą - LIRA.

Następnie opanowano produkcję kultywatorów 
ścierniskowych KLD (obecnie SHILLING), co spotkało się z 
przychylnością rolników.

Przełom nastąpił w 2009 r., kiedy na rynku zjawiła się 
pierwsza krótka brona talerzowa do podorywki (DUKAT), 
która została seryjnie wprowadzona do produkcji. Brony 
talerzowe ŁOZOWSKIJE MASZINY są nie tylko nie gorsze 
od najnowocześniejszych zagranicznych analogów, ale pod 
pewnymi względami je przekraczają.

Dziś ŁOZOWSKIJE MASZINY aktywnie wprowadzają nowe 
produkty na rynek.
Od razu stała się popularną broną rotacyjna DINAR, która 
skutecznie niszczy skorupę gleby. Powodzeniem wśród 
rolników cieszą się ciężka brona zębata LIRA-XL i włóka 
zębata LARI, który dzięki ujednoliconej konstrukcji ramowej 
są szybko przekształcane z jednej do drugiej, co pozwala 
otrzymać dwa narzędzia prawie w cenie jednego. A ciężka 
brona talerzowa DUKAT-GOLD nie ma odpowiednika według 
wydajności i skuteczności pracy na resztkach roślin o dużych 
źdźbłach.

Oprócz maszyn do uprawy roli ŁOZOWSKIJE MASZINY 
wytwarzają także maszyny do siewu (siewnik do siewu 
punktowego ZLATNÍK) i przyczepy niskopokładowe 
przeładunkowe (dwuosiowa naczepa-wywrotka ALBION-26).

Brona zębowa LIRA to legendarna 
jednostka, która cieszy się ogromną 
popularnością wśród rolników od ponad 
16 lat.

"ŁOZOWSKIJE MASZINY" - jedyny ukraiński 
producent pełnej linii krótkich bron 
talerzowych do podorywki (produkuje 
pełną linię o szerokości roboczej od 2,5 
do 16 m).

Technika "ŁOZOWSKIJE MASZINY" jest 
wyposażona w zespoły łożyskowe 
HARP AGRO UNIT, które nie wymagają 
konserwacji przez cały okres eksploatacji.

ALBION-26 może rozładować do 20 ton 
ładunku w ciągu 2,5 minuty.

Oryginalne rozwiązania projektowe 
wdrożone w zakładzie "ŁOZOWSKIJE 
MASZINY" zapewniają efektywność 
energetyczną i oszczędność jednostek.



Podorywka ścierniska, obróbka 
podstawowa/przedsiewna

Krótkie brony talerzowe do podorywki Dukat to 
kompletna linia wysokowydajnych i szybkich 
agregatów o szerokości roboczej od 2,5 do 16,75 m.

Krótka brona talerzowa do podorywki DUKAT najlepiej 
nadaje się do uprawy ścierniska. Zapewnia intensywne 
mieszanie gleby i masy roślinnej na głębokość od 3 do 
14 cm.

DUKAT
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EFEKT JUŻ ZA JEDNO PRZEJŚCIE
Używana do:
• podorywki ścierniska
• tworzenia warstwy mulczującą;
• podstawowej powierzchniowej i płytkiej uprawy gleby;
• uprawy przedsiewnej.

KRÓTKIE BRONY TALERZOWE DO PODORYWKI
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Stojak resorowy 3D zapewnia:
• zmniejszenie odporności na 

ciągnięcie narzędzia i zużycia 
paliwa o ponad 20%;

• maksymalną ochronę zespołu 
łożyska przy najechaniu na 
wszelkie przeszkody, co eliminuje 
złamanie talerzy, łożysk, stojaków 
i uszkodzenia ramy;

• jednakową głębokość obróbki 
(agregat przy najechaniu jednym 
talerzem na przeszkodę nie 
zagłębia się), samooczyszczanie 
talerze w trakcie pracy, co 
umożliwia efektywną pracę na 
wilgotnej glebie.

Zastosowanie różnorodnych systemów 
kopiowania z równomiernym 
rozkładem obciążenia na narządach 
roboczych umożliwia jakościową pracę 
na polach o złożonym terenie

Dzięki cechom konstrukcyjnym DUKAT 
zapewnia precyzyjne podtrzymywanie 
głębokości obróbki i doskonałe 
właściwości wyrównujące

Konstrukcja wału nie ma centralnej osi, 
dzięki czemu wał nie jest zatkany, nawet 
w mokrych warunkach iw warunkach 
ekstremalnego zachwaszczenia pola.

• Talerze z wysokojakościowej stali 
zawierającej bor z hartowaniem 
(Bellota, OFAS) mają zwiększoną 
żywotność (pracują dwa razy 
dłużej niż podobne talerze).

• Odległość między talerzami 125 
mm i drgania poprzeczne o niskiej 
częstotliwości zapewniają stabilne 
według głębokości poddane 
obróbce podłoże bez głębokich 
rowków.

• Kąt natarcia narządów roboczych 
wynosi 200.

• Kąt wejścia do gleby 120.

Dzięki mocowaniu zespołu łożyska 
skrajnego talerza do stojaka po drugiej 
stronie, problem bruzdy od skrajnego 
talerza zostaje rozwiązany (bez 
stosowania dodatkowej nomenklatury 
części).

Wysokiej jakości kopiowanie terenu w celu idealnej pracy

Stojak resorowy 3D Talerze klasy premium Rozwiązanie problemu bruzdy 
od skrajnego talerza

Nie zatykający się wał prętowo-klatkowy 
bez osi centralnej
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DUKAT-2,5 DUKAT-3 DUKAT-4 DUKAT-5 DUKAT-6 TALER-8 +
2xDUKAT-4 DUKAT-8 DUKAT-12 DUKAT-16

Konstrukcyjna szerokość 
robocza, m 2,5 3 4 5,25 6,25 8,25 8,25 12,25 16,75

Niezbędna moc ciągnika, 
k.m. od 80 od 100 od 130 od 150 od 170 od 250 od 300 od 350 od 450

Łączenie z ciągnikiem zawieszane zawieszane zawieszane półza-
wieszane

półza-
wieszane naczepa przyczepa naczepa przyczepa

Waga w kompletacji 
podstawowej, kg 1040 1330 1600 3613 4482 6006 6615 9910 13380

Liczba talerzy 20 24 32 42 50 66 66 98 134

Średnica talerzy, mm 566

Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem Ochrona 3D Ochrona 3D

Głębokość obróbki, cm 3-12 3-12 3-12 3-14 3-14 3-12 3-14 3 - 14 3-14

Szybkość robocza, km/h 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17

Wydajność, ha/h do 3,09 do 3,70 do 4,95 do 6,49 do 7,73 do 10,30 do 10,30 do 15,29 do 20,29

Zużycie paliwa, l/ha 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5

Wymiary całkowite w 
pozycji transportowej 
(długość x szerokość x 
wysokość), mm

2456х
2691х
1450

2456 х 
3000 х 
2000

2456х
4190х
1550

5789х
3000х
3210

5780х
3000х
3751

5630х
3000х
3723

10368х
3960х
2641

8497х
3000х
3636

18944х
3960х
4095

W HARP AGRO UNIT zastosowano 
koncepcję ochrony trójpoziomowej 
(odcinak labiryntowy, wysokiej jakości 
uszczelnienie kasetowe, wzmocnione 
uszczelnienie kołnierzowe wbudowane 
w łożysko).

Zamknięte łożysko, wypełnione 
wysokiej jakości smarem Chevron, nie 
wymaga dodatkowego smarowania 
przez cały cykl życia.

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Bezobsługowy zespół łożyska wałuBardzo niezawodna, 
trójpoziomowa ochrona łożysk

Bardzo mocny zespół łożyska

Krótkie brony talerzowe do podorywki 
DUKAT są wyposażone w oryginalny 
zespół łożyska HARP AGRO UNIT.

Jest to bezobsługowy zespół łożysk 
zoptymalizowany do stosowania w 
maszynach uprawowych.
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DUKAT-2,5 DUKAT-3 DUKAT-4 DUKAT-5 DUKAT-6 TALER-8 +
2xDUKAT-4 DUKAT-8 DUKAT-12 DUKAT-16

Konstrukcyjna szerokość 
robocza, m 2,5 3 4 5,25 6,25 8,25 8,25 12,25 16,75

Niezbędna moc ciągnika, 
k.m. od 80 od 100 od 130 od 150 od 170 od 250 od 300 od 350 od 450

Łączenie z ciągnikiem zawieszane zawieszane zawieszane półza-
wieszane

półza-
wieszane naczepa przyczepa naczepa przyczepa

Waga w kompletacji 
podstawowej, kg 1040 1330 1600 3613 4482 6006 6615 9910 13380

Liczba talerzy 20 24 32 42 50 66 66 98 134

Średnica talerzy, mm 566

Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem Ochrona 3D Ochrona 3D

Głębokość obróbki, cm 3-12 3-12 3-12 3-14 3-14 3-12 3-14 3 - 14 3-14

Szybkość robocza, km/h 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17 10...17

Wydajność, ha/h do 3,09 do 3,70 do 4,95 do 6,49 do 7,73 do 10,30 do 10,30 do 15,29 do 20,29

Zużycie paliwa, l/ha 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5 4,5...5,5

Wymiary całkowite w 
pozycji transportowej 
(długość x szerokość x 
wysokość), mm

2456х
2691х
1450

2456 х 
3000 х 
2000

2456х
4190х
1550

5789х
3000х
3210

5780х
3000х
3751

5630х
3000х
3723

10368х
3960х
2641

8497х
3000х
3636

18944х
3960х
4095

Для оптимального прикатывания ДУКАТ может комплектоваться катками различного вида: 

Wał prętowo-klatkowy Wał zębowy Wał w kształcie litery U podwójny Wał gumowy Wał talerzowy

 Wał prętowo-
klatkowy

Wał zębowy Wał w kształcie 
litery U 

podwójny

Wał gumowy Wał talerzowy

Kruszenie + + + + + + +

Zagęszczenie zwrotne + + + + + + + + +
Nośność gleby + + + + + + + + + + + + + +
Odporność na kamienie + + + + + + + + + + + +
Odporność na przywieranie + + + + + + + + + + +
Niska skłonność do przywierania + + + + + + + + + + + + + +

Kruszenie + + + + + + + + + +
Zagęszczenie zwrotne + + + + + + + + + + +
Nośność gleby + + + + + + + + + + + + +
Odporność na kamienie + + + + + + + + + + + +
Odporność na przywieranie + + + + + + + + + + + + +
Niska skłonność do przywierania + + + + + + + + + + + + + +
Kruszenie + + + + + + + + + +
Zagęszczenie zwrotne + + + + + + + + + + +
Nośność gleby - + + + + + + + +
Odporność na kamienie + + + + + + + + + + + +
Odporność na przywieranie + + + + + + + + + + + + +
Niska skłonność do przywierania + + + + + + + + + + + + + +

     

+ + +  idealnie nadaje + +  dobrze nadaje się +  nadaje się -  nie nadaje się

STWÓRZ OPTYMALNE WARUNKI DO WAŁOWANIA!
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ZŁOTY STANDARD TALERZOWANIA
Brona talerzowa DUKAT GOLD jest uniwersalnym 
agregatem, który wykonuje wszystkie funkcje niezbędne 
do podstawowej obróbki na ściernisku lub polu 
niezoranym w jednym przejściu

DUKAT GOLD równomiernie miesza glebę i resztki roślin 
na głębokość od 5 do 20 cm, zapewniając jednocześnie 
pracę bez zatykania talerzy z dużą ilością materii 
organicznej (w tym kukurydzy i słonecznika).

CIĘŻKIE BRONY TALERZOWE

DUKAT GOLD

Podorywka ścierniska, obróbka 
podstawowa
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DUKAT GOLD
Niezawodna ochrona stojaków

Mają średnicę 724 mm. Pozwalają na 
bardziej jakościowe cięcie resztek 
ścierniska z upraw o grubych łodygach, 
pracę na głębokości do 20 cm.

Stojaki wykonane są ze stali o wysokiej 
wytrzymałości i mogą wytrzymać 
duże obciążenia na przesuszonych 
glebach. Talerze są instalowane pod 
kątem 20° do powierzchni ziemi i pod 
kątem 12° w stosunku do kierunku 
jazdy. Zapewnia to szybką penetrację 
do gleby, umożliwia równomierną 
pracę na całej powierzchni roboczej, 
optymalne rozdrabnianie i mieszanie 
resztek gleby i ścierniska.

Pozwala to na uzyskanie optymalnego 
nacisku na stojak, umożliwiającego 
utrzymanie głębokości roboczej w 
celu zniszczenia resztek roślinnych 
o grubych łodygach, a także w celu 
ochrony przed przeciążeniami.

Wały Płynny bieg i rzetelna praca Zabezpieczenie hydrauliczne

Wały o średnicy 600 mm zapewniają 
większą nośność. Wały są wyposażone 
w bezobsługowe zespoły łożyskowe 
HARP AGRO UNIT.

Ciężki wał zapewnia optymalne 
zagęszczenie zwrotne rozluźnionej 
warstwy gleby.

Dla wygody regulacji głębokości 
wały są hydraulicznie regulowane 
na głębokość i sterowane z kabiny 
ciągnika.

Ciężka brona talerzowa DUKAT 
GOLD jest wyposażona w wyważone 
podwozie, które zapewnia wysoką 
płynność pracy, a także podczas jazdy 
po drogach o ogólnym zastosowaniu i 
trudnym terenie.

Blokada hydrauliczna jest niezbędna 
do bezpiecznego przemieszczania 
podczas transportu po złożeniu. Działa 
za pomocą hydrauliki ciągnika.

Stojaki ze stali nierdzewnejNowe talerze o zwiększonej średnicy
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PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zespół łożyska HARP AGRO UNIT Stojaki bezobsługowe

Dla DUKAT-GOLD opracowano 
specjalne zespoły łożysk (z rodziny 
HARP AGRO UNIT, które doskonale 
sprawdzają się w rolnictwie i 
zapewniają bezawaryjną pracę przez 
długi czas).

W HARP AGRO UNIT zastosowano 
koncepcję ochrony trójpoziomowej 
(odcinak labiryntowy, wysokiej jakości 
uszczelnienie kasetowe, wzmocnione 
uszczelnienie kołnierzowe wbudowane 
w łożysko).

* W komplecie z podwójnym walcem w kształcie litery U.

Wał wykorzystuje specjalny 
bezobsługowy zespół łożyskowy HARP 
AGRO UNIT. W celu wyeliminowania 
przekrzywień osiowych i percepcji 
obciążenia udarowego wokół łożyska 
jest osadzony pierścień gumowy. 
Aby wykluczyć przenikanie kurzu i 
wilgoci w łożysku wykorzystywane 
są uszczelnienia o podwyższonej 
szczelności X-SHIELD.

Konstrukcja stojaków wykorzystane 
nowoczesne łożyska ślizgowe, które 
są wykorzystywane do wykluczenia 
dodatkowych punktów smarowania 
i zwiększają zakres pracy bez 
konserwacji. Łożyska ślizgowe, 
zamontowane w trzech punktach 
stojaka, mają duży margines 
bezpieczeństwa, przeznaczone są dla 
średnich i dużych obciążeń przy niskich 
prędkościach z dużą wibracją.

Niezawodne łożyska wału

DUKAT GOLD-6 DUKAT GOLD-8

Szerokość robocza, m 6 8

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 260 od 350 

Łączenie z ciągnikiem przyczepa przyczepa

Waga, kg 10 660 / 10 961* 13 500

Liczba talerzy, szt. 38 50

Średnica talerza, mm 724 724

Obciążenie na talerz, kg 260 260

Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem blok sprężynowy blok sprężynowy

Głębokość obróbki, cm 5-20 5 - 20

Szybkość robocza, km/h 10-17 10-17

Wydajność, ha/h do 9 do 12

Zużycie paliwa, l/ha 5-7,5 5 – 7,5

Wymiary całkowite w pozycji 
transportowej (długość x 
szerokość x wysokość), mm

8151 / 8490* х 3000 х 3980 7495 х 3970 х 4000
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Podorywka ścierniska, obróbka 
podstawowa/przedsiewna

INTENSYWNE KULTYWATORY ŚCIERNISKOWE

SHILLING

11

IDEALNA PODORYWKA ŚCIERNISKA
Intensywne kultywatory ścierniska SHILLING stosowane 
są w minimalnym systemie rolnictwa, w którym powstają 
najkorzystniejsze warunki kiełkowania i dalszego rozwoju 
roślin.

SHILLING jest skuteczny w uprawach gleby przed i 
po zbożach, roślinach strączkowych, a także znajduje 
szerokie zastosowanie w tradycyjnych systemach uprawy, 
w pielęgnacji ugorów, w uprawie przedsiewnej i dla 
skutecznego przyorania upraw pośrednich.

W jednym przejściu jednostka wykonuje:
• spulchnianie i kruszenie gleby;
• wycinanie chwastów;
• rozdrabnianie i przyoranie resztek roślinnych, nawozów 

i ściółkowanie przez nie powierzchni gleby;
• wyrównanie i zagęszczanie zwrotne powierzchni gleby;
• przygotowanie podłoża siewnego o stabilnej głębokości.

DUKAT GOLD-6 DUKAT GOLD-8

Szerokość robocza, m 6 8

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 260 od 350 

Łączenie z ciągnikiem przyczepa przyczepa

Waga, kg 10 660 / 10 961* 13 500

Liczba talerzy, szt. 38 50

Średnica talerza, mm 724 724

Obciążenie na talerz, kg 260 260

Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem blok sprężynowy blok sprężynowy

Głębokość obróbki, cm 5-20 5 - 20

Szybkość robocza, km/h 10-17 10-17

Wydajność, ha/h do 9 do 12

Zużycie paliwa, l/ha 5-7,5 5 – 7,5

Wymiary całkowite w pozycji 
transportowej (długość x 
szerokość x wysokość), mm

8151 / 8490* х 3000 х 3980 7495 х 3970 х 4000
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Odparowanie

Nadmiernie 
spulchniona 

warstwa

Zbyt uszczelniona 
podeszwa płużna

Zagęszczona warstwa

Wilgotność gleby

Odparowanie

Wilgotność gleby

Jakościowo 
spulchniona 

warstwa

Stabilnie płaskie 
podłoże

  

Zdejmowane przednie koła z regulacją 
wysokości przez śrubę pozwalają na 
stabilną pracę nawet na ciągnikach 
bez regulacji położenia układu 
zawiasowego. 

Opcjonalnie SHILLING może być 
wyposażony w gumowe koła 
pneumatyczne.

Wklęsłe talerze poziomujące znajdują 
się na równoległoboku wału, więc 
podczas ponownego ustawiania 
głębokości uprawy nie trzeba 
dodatkowo regulować talerzy.

Poprzez proste przegrupowanie 
osi osiągane jest optymalne 
umiejscowienie środka ciężkości do 
transportu jednostki, co znacznie 
zmniejsza obciążenie na system 
zawiasowy ciągnika.

SHILLING ma znaczną przewagę nad narzędziami talerzowymi na sztywnym stojaku: wyższa jakość obróbki przy dokładnej 
głębokości roboczej i stabilnym płaskim łożu.

Pracujące części maszyny tworzą znacznie mniejszą podeszwę płużną niż w bronach talerzowych.

Gumowe koła podpierające Łatwa regulacja głębokości Optymalna lokalizacja środka ciężkości
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SHILLING-2 SHILLING-3 SHILLING-4 SHILLING-6 TALER+2хSHILLING-4

Konstrukcyjna szerokość 
robocza, m 2,24 3,14 4,0 6,0 8,0

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 80 od 130 od 160 od 300 od 450

Łączenie z ciągnikiem zawieszane zawieszane zawieszane zawieszane naczepa

Waga, kg 748 1340 1480 2906 5764

Liczba łap, szt. 5 7 9 13 18

Głębokość obróbki, cm 5-22 5-22 5-22 5-22 5-22

Szybkość robocza, km/h 7...12 7...12 7...12 7...12 7...12

Wydajność, ha/h do 2,07 do 3,01 do 3,96 do 5,84 do 7,92

Zużycie paliwa, l/ha 6...15 6...15 6...15 6...15 6...15

Wymiary całkowite w pozycji 
transportowej (długość x 
szerokość x wysokość), mm

2613х2508
х1450

3427х3410
х1450

2902х4397
х1850

3554х3024
х3900

5734х3323
х4080

  

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Poprzez zmianę położenia śruby 
ścinanej możliwe jest dostosowanie 
kąta nachylenia łap i zapewnienie 
doskonałego wejścia nawet w suchej, 
twardej glebie.

Szerokie lemiesze skrzydełkowe są 
montowane pod specjalnym kątem w 
dół, co umożliwia cięcie warstwy gleby 
na całej powierzchni i optymalne 
mieszanie nawet na małej głębokości. 
Szerokość robocza ostrza długich 
powierzchni bocznych lemieszy 
jest utrzymywana przez cały okres 
użytkowania produktu.

Narządy robocze kultywatora 
wykonane są z wysokiej jakości stali 
zawierającej bor z hartowaniem 
(Bellota, OFAS). Konstrukcja SHILLING 
jest przystosowana do użycia 
większości typowych elementów 
roboczych.

Szeroki lemiesz skrzydełkowyOpcje regulacji dla różnych rodzajów 
gleby

Narządy robocze klasy premium
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Nośnik systemowy TALER jest uniwersalnym narzędziem 
do formowania jednostek o dużej szerokości roboczej 
różnego typu, które składają się z agregatów zawieszanych 
o szerokości roboczej 3,5-4,2 m. Standardowo można 
go wyposażyć w krótkie brony talerzowe DUKAT lub 
intensywne kultywatory ścierniska SHILLING.

Konstrukcja nośnika systemowego umożliwia efektywne 
kopiowanie terenu pola, zapewniając tym samym 
doskonałą jakość obróbki.

Podorywka ścierniska, obróbka 
podstawowa/przedsiewna

NOŚNIK SYSTEMOWY

TALER
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Głębokie spulchnianie

FRANK

GŁĘBOKIE SPULCHNIACZE

GULDEN

Głębokie spulchniacze FRANK i GULDEN przeznaczone są 
do ciągłej, jedno- i dwupoziomowej obróbki w technologii 
podpowierzchniowej (zamiast przedzimowej i wiosennej 
orki), głębokiego spulchniania gleby na stokach i polach 
ugorowych, do spulchniania po zbieraniu urodzaju i obróbki 
przedsiewnej ścierniskowych i mulczowanych agrofonów, 
zalanej gleby, a także do obróbki odłogów i ziem paszowych.

Agregaty obrabiają glebę na dużej głębokości, bez obrotu 
skiby, pozostawiając na powierzchni od 30 do 60% 
pozostałości roślin, co rozwiązuje problem erozji gleby 
zachowując skład organiczny, a więc zapewniając jej 
długoterminową żyzność.

NAJLEPSZA ALTERNATYWA DLA ORKI

...I GLEBA ODDYCHA!
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Szybkowymienna przednia końcówka 
i nakładka chronią stojak przed 
zużyciem, a geometryczna konfiguracja 
pozwala elementowi roboczemu 
szybko penetrować gęste gleby.

Głębokie spulchniacze są wyposażone 
w niezawodne bezobsługowe 
zespoły łożyskowe HARP AGRO 
UNIT, a stosowanie wysokiej jakości 
niemieckich łożysk ślizgowych 
zapobiega zużyciu zespołów obracania 
mechanizmu regulacji wałów. 
Faktycznie w całym urządzeniu 
smarowane muszą być tylko 
kołnierzowe zespoły łożysk wału.

Intensywny głęboki spulchniacz 
GULDEN wyróżnia rama w kształcie 
delta, która jest wykonana z rury 
kształtowanej w postaci trójkąta 
równoramiennego, dla redystrybucji 
wysiłku i zmniejszenia obciążenia 
ramy.

Opcjonalnie, urządzenie może być 
wyposażone w koła podporowe, które 
pozwalają trwale utrzymać wymaganą 
głębokość obróbki.

Boczne skrzydła pozwalają na obróbkę 
gleby pomiędzy stojakami, a tym 
samym zapewniają maksymalną 
penetrację wilgoci do jej dolnych 
warstw, zwiększenie akumulacji 
wilgoci i poprawienie wentylacji. A przy 
dużej prędkości obróbki dodatkowo 
zapewniają efekt „fali wybuchowej w 
gęstej glebie”.

Stosowany prosty stojak o dużej 
wytrzymałości spulchnia glebę pod 
kątem prostym, dzięki czemu nie ma 
bocznego przemieszczenia gleby i 
wymaga mniej siły trakcyjnej niż w 
stojakach „paraplau”.

Głębokie spulchniacze mogą być 
wyposażone w szybkowymienne 
końcówki z twardego stopu HARD-
SHELL, które wyróżnia bardzo długą 
żywotność. Korzystanie HARD-SHELL 
znacznie zmniejsza koszty operacyjne, 
zapewnia najwyższą jakość pracy i 
stabilną głębokość roboczą.

Cechy konstrukcyjne elementów 
roboczych

Szybkowymienna końcówka 
z twardego stopu

Zespół łożyskowy klasy premiumRama w kształcie delta

Zalety prostego stojaka

Efekt skrzydeł „fala wybuchowa 
w glebie”
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FRANK GULDEN

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 2,5 4

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 160 od 350

Łączenie z ciągnikiem zawieszane zawieszane

Waga, kg 1490 2678

Liczba stojaków, szt. 5 pierwszy rząd - 7; drugi rząd - 6

Głębokość obróbki gleby, cm до 45 pierwszy rząd do 45 cm; drugi rząd do 25 cm

Szybkość robocza, km/h 8...12  8...12

Wydajność, ha/h до 2,23 do  3,58

Zużycie paliwa, l/ha 10...18 10...18

Wymiary całkowite w pozycji 
transportowej (długość x szerokość x 
wysokość), mm 

2860х2479х1885 4344х4054х2053

Zalety samooczyszczającego się 
wału ostrogowego

Równoważne ustawienie podwójnego 
wału ostrogowego zapewnia 
stały kontakt obu wałów z glebą. 
W zależności od żądanego celu 
obróbki waly mogą być ustawione na 
równomierne działanie albo można 
zrobić nacisk na wale przednim lub 
tylnym.

Głębokie spulchniacze Frank i Gulden 
niszczą podeszwę płużną i odnawiają 
profil gleby, co sprzyja wzrostowi 
korzeni i swobodnemu przepływowi 
wody i substancji odżywczych.

Narzędzie wyposażone jest w dwa 
wały ostrogowe.
Ostrogi przebijają duże grudy, 
przygotują i wyrównują glebę, dzięki 
czemu łatwiej jest prowadzić ostateczną 
obróbkę przedsiewną. Obrotowe 
ostrogi zanurzają pozostałości roślinne 
w niższych warstwach gleby i mieszają 
je z glebą przy grubości warstwy 
powierzchniowej 1520 cm.

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zalety prostego stojaka Zalety spulchniania przed 
innymi rodzajami obróbki

Równoważące ustawienie wałów
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Skuteczny na małych i dużych powierzchniach, CZERWONIEC 
to uniwersalne, klasyczne narzędzie do przygotowania 
podłoża nasiennego, które tworzy idealną platformę 
siewną: zagęszczona warstwa, przyorana od góry dobrze 
spulchnioną glebą.

Chyba żadne inne urządzenie do przedsiewnej obróbki 
gleby nie może być tak uniwersalne jak CZERWONIEC, 
ponieważ jednocześnie wykonuje:

• spulchnianie gleby do głębokości siewu od 3 do 15 cm;
• przyoranie płynnych i stałych nawozów organicznych;
• drugą podorywkę i niszczenie chwastów;
• trawienie chwastów w niciowatym stadium ich rozwoju;
• wyrównanie gleby.

STWORZONE DO IDEALNEJ OBRÓBKI PRZEDSIEWNEJ

Obróbka przedsiewna

KULTYWATORY DO OBRÓBKI PRZEDSIEWNEJ

CZERWONIEC
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Aby zapewnić bezproblemową 
pracę na wszystkich rodzajach gleb, 
oferowane są trzy warianty elementów 
roboczych o szerokości roboczej od 35 
do 150 mm. Elementy robocze:
• łapa gęsiostópka;
• "gęsiostópka";
• obrotowa końcówka dłutowata.

Oryginalny system składania pozwala 
na szybkie przejście urządzenia 
od pozycji roboczej do pozycji 
transportowej bez opuszczania miejsca 
pracy.

Adaptacja do różnych rodzajów gleby Łatwe przejście do pozycji 
transportowej iz powrotem

Idealne przygotowanie gleby Idealnie równa powierzchnia 
gleby

Spulchnianie śladu od kół

Zlokalizowane w czterech rzędach 
sprężynowe stojaki w kształcie litery 
S z zamontowanymi na nich różnymi 
elementami roboczymi zapewniają 
najlepsze wymieszanie obrabianej 
warstwy gleby z jej kolejnym 
rozdrobnieniem do optymalnych 
wymiarów agrotechnicznych.

W celu dodatkowej obróbki 
zagęszczonej gleby od kół ciągnika, 
CZERWONIEC jest wyposażony 
w spulchniacze śladu, które są 
regulowane według wysokości i 
szerokości toru.

Aby skutecznie i ekonomicznie 
wyrównać glebę w jednym przejściu, 
CZERWONIEC jest wyposażony w 
regulowaną wielofunkcyjną listwę 
sprężynową.
Na średnich i ciężkich glebach listwa 
jest instalowana z nachyleniem do 
tyłu, a wszystkie nierówności gleby 
są niezawodnie usuwane w jednym 
przejściu. Sprężyny chronią przy tym 
listwę przed uszkodzeniem.
Na glebach lekkich listwa ustawiona 
jest w kierunku ciągnika, z nachyleniem 
do przodu, a kultywator odczuwa 
mniejszą odporność gleby.

Skuteczna obróbka ciężkich gleb

W przypadku ciężkich, trudnych 
do obróbki gleb na stojaku 3-D 
CZERWONIEC dodatkowo jest 
montowane wzmocnienie.
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CZERWONIEC

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 8

Niezbędna moc ciągnika, k.m. от 150

Łączenie z ciągnikiem  полуприцепное

Waga w zależności od kompletacji podstawowej, kg 2673...3590

Количество лап, шт 65

Глубина обработки, см 3-15

Рабочая скорость, км/ч  10...15 

Производительность, га/ч до 8,55 

Расход топлива, л/га 3,5...5,0

Габаритные размеры в транспортном положении  
(длина × ширина × высота), мм 5345х3000х4000.

Nie zatykający się wał

Konstrukcja wału nie ma centralnej 
osi, dzięki czemu wał nie jest zatkany, 
nawet w warunkach mokrej gleby.

Łączenie na styk wałów bez przerw

Przednie i tylne wały o różnych 
średnicach obracają się z różnymi 
prędkościami, co zapewnia mniejszą 
frakcję gleby.

Podwójny wał wyważający zapewnia 
stałe zagęszczanie gleby przez oba 
wały, niezależnie od ukształtowania 
terenu.
Przy tym nie ma przerw na styku wałów.

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
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CZERWONIEC

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 8

Niezbędna moc ciągnika, k.m. от 150

Łączenie z ciągnikiem  полуприцепное

Waga w zależności od kompletacji podstawowej, kg 2673...3590

Количество лап, шт 65

Глубина обработки, см 3-15

Рабочая скорость, км/ч  10...15 

Производительность, га/ч до 8,55 

Расход топлива, л/га 3,5...5,0

Габаритные размеры в транспортном положении  
(длина × ширина × высота), мм 5345х3000х4000.

Zachowawcza obróbka gleby

BRONA ROTACYJNA

DINAR
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Насыть  почву  воздухом
Brony rotacyjne DINAR najlepiej wykonują prace 
przygotowawcze w zakresie obróbki gleby i nadają się 
zarówno do obróbki tradycyjnej, jak i zachowawczej.

Przeznaczone są do ciągłej i międzyrzędowej obróbki 
różnych zbóż i upraw okopowych, a także warzyw na 
wszystkich rodzajach gleb.  Szczególnie skuteczne te 
brony są w niszczeniu ciężkiej skorupy gleby, ponieważ 
DINAR intensywnie miesza i kruszy glebę do głębokości 5 
cm o dużej wydajności (prędkości od 20 km / h).

Bardzo skuteczne brony DINAR są także w rolnictwie 
organicznym, zapewniają maksymalne napowietrzenie 
gleby, zapobiegają zgarnianiu resztek roślinnych i 
ostrożnie pracują na wschodach.



Urządzenie doskonale nadaje 
się zarówno do obróbki ciągłej, 
jak i międzyrzędowej, umożliwia 
przetwarzanie gleby nawet z 
wyrośniętymi roślinami. Przy 
standardowej odległości między 
rzędami, brona DINAR pracuje od 2 
liści do 20 cm wysokości rośliny. Jeśli 
zwiększyć odległość między wierszami, 
można pracować na wysokości do 60 
cm.

Aby kontrolować zagłębienie kół 
zębatych w glebie, sprzęt może 
być dodatkowo wyposażony w koła 
podporowe.

Ostrożna praca nad wschodami Dodatkowa kontrola głębokości

Koło zębate brony rotacyjnej 
produkowane jest jako cała część 
(odlewana) o szczególnym kształcie 
wierzchołka zęba. Jednoczęściowe 
koła mają przewagę nad wariantami 
składanymi w postaci bardziej sztywnej 
i stabilnej konstrukcji, dla której nie 
jest właściwe rozluźnienie podczas 
pracy prowadzące do utraty jakości 
i zwiększające ryzyko uszkodzenia 
roślin uprawnych.

Gwiazdka o zwiększonej trwałości

Łatwa i szybka instalacja 
stojaków na ramie

Dwustopniowa regulacja nacisku na 
glebę

Wykluczenie "przerw" w obróbce gleby

Stojaki brony rotacyjnej DINAR 
mocowane są do ramy za pomocą 
"szybkiego montażu" (mocowanie 
za pomocą jednej śruby). Im mniej 
pracochłonna instalacja stojaków 
na ramie, tym niższe koszty w 
gospodarstwach przy ponownej 
instalacji stojaków dla różnych 

Dokładny nacisk na glebę na 
każdym stojaku uzyskuje się poprzez 
zainstalowanie dwóch sprężyn, które 
zapewniają dwustopniową kompresję i 
utrzymują wymaganą głębokość. 

Równoważne ustawienie kół zębatych 
zapewnia stały kontakt wszystkich 
elementów roboczych z glebą, a tym 
samym zmniejszenie obciążenia na 
zespole łożyskowym i poprawa jakości 
obróbki gleby.
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DINAR

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 6,4

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 110

Łączenie z ciągnikiem zawieszane

Waga w kompletacji podstawowej, kg 1703

Liczba stojaków, szt. 31

Liczba kół zębatych, szt. 62

Liczba kół, szt. 2

Głębokość obróbki, cm do 5

Szybkość robocza, km/h do 20

Wydajność, ha/h do 12,8

Wymiary całkowite w pozycji transportowej 
(długość x szerokość x wysokość), mm 1800 × 3000 × 3800

Łatwość transportu Unikalne wzmocnione łożyska Opcjonalna kompletacja 
w bronę sprężynową

Do wyczesywania chwastów w 
fazie „białych nici”, wynoszenia ich 
na powierzchnię i w celu rozbicia 
grudek DINAR może być dodatkowo 
wyposażony w zęby sprężynowe.

Hydraulicznie składana rama zapewnia 
kompaktowe wymiary narzędzia w 
pozycji transportowej i minimalizuje 
obciążenie układu zaczepu ciągnika. 
Szerokość transportowa wynosi 3 m.

Zostały zamontowane dwa 
wzmocnione łożyska kulkowe z 
uszczelką o zwiększonej szczelności 
X-Shield. Mają zwiększoną dokładność 
w produkcji powierzchni roboczych 
części, redukując w ten sposób hałas 
i drgania oraz wydłużając żywotność. 
Instalacja odboju dodatkowo chroni 
przed przenikaniem pyłu i resztek 
ścierniska.

Uszczelnienie
X-SHIELD

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
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Bronowanie

BRONY O ZĘBACH SPRĘŻYNOWYCH O 
DUŻEJ SZEROKOŚCI ROBOCZEJ Z NAPĘDEM 

LIRA
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Dzięki zastosowaniu brony z zębami sprężynowymi 
LIRA można bez użycia drogich chemikaliów nie 
tylko jakościowo zniszczyć chwasty, ale jednocześnie 
zamknąć wilgoć i umożliwić dostęp powietrza do 
nasion.

O zębach sprężynowych o dużej szerokości roboczej 
z napędem hydraulicznym
LIRA jest stosowana do:
• bronowanie gleby wczesną wiosną w celu 

zniszczenia skorupy powierzchniowej i 
sprowokowania wzrostu chwastów;

• niszczenie chwastów w fazie "białej nici";
• zamknięcie wilgoci poprzez przerwanie 

przepływu kapilarnego z dolnych warstw gleby;
• równomiernego rozkładu pozostałości 

pożniwnych na polu;
• przyorania nasion i nawozów mineralnych 

rozsianych po całym polu;
• ciągłej obróbki gleby przy uprawie ugorów i 

przygotowania do siewu przy obróbce ziębli;
• zbierania słomy, siana w pokosach.

LEGENDARNA LIRA
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51—57 HRC

39—45 HRC

Sekcje robocze składają się z pięciu 
rzędów zębów sprężynowych, 
przesuniętych względem siebie o 
38 mm, co zapewnia wysoką jakość 
obróbki bez przerw.
Delikatną obróbkę zapewnia możliwość 
zmiany kąta nachylenia zębów. Kąt 
nachylenia zębów jest regulowany 
jednocześnie na całej sekcji w zakresie 
od 150 do 900 z odstępem 150.
Dzięki wibracyjnemu działaniu 
sprężystych zębów, brona nie ulega 
zatkaniu i gwarantowane jest wysokiej 
jakości spulchnianie gleby.

Ząb sprężynowy wykonany jest z 
wysokiej jakości stali specjalnej ze 
specjalną podwójną obróbką cieplną. 
Średnica zęba wynosi 10 mm, ale dzięki 
użyciu specjalnej stali z zastosowaniem 
specjalnego podwójnego hartowania, 
która jest innowacyjna technologia 
firmy, znacznie (dwa lub trzy razy) 
wzrasta odporność na zużycie zębów w 
obszarze roboczym, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej wytrzymałości 
zęba w strefie objętej działaniem 
naprężeń skręcających. 
 
 

Resurs roboczy zębów maszyn 
ŁOZOWSKIJE MASZINY jest trzykrotnie 
wyższy niż u innych producentów.

Resurs do zużycia roboczej części zęba:

Ząb od innych 
producentów

Ząb ŁOZOWSKIJE 
MASZINY

Ulepszona jakość obróbki gleby Wysoka żywotność zębaZąb sprężynowy klasy premium

Равномерное распределение 
пожнивных остатков

Ostrożna i delikatna obróbka pól

Dzięki zawieszeniu poszczególnych 
sekcji roboczych na łańcuchach, brona 
sprężynowa LIRA, pomimo dużej 
szerokości roboczej, z powodzeniem 
powiela nawet najbardziej trudny 
teren

Zastosowanie niskociśnieniowych 
opon rolniczych pozwala 
zminimalizować uszkodzenia roślin 
uprawnych, gdy agregat przechodzi 
przez wschody. W przeciwieństwie do 
konwencjonalnych samochodowych 
wykluczają nadmierne zagęszczenie 
gleby, które niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój roślin, ponieważ nie 
pozostawiają one koleiny.

Kute krzyżaki, w przeciwieństwie do 
spawanych analogów, zapewniają 
stabilną wysoką wytrzymałość i 
niezawodność, niezależnie od czynnika 
ludzkiego

Kuty krzyżak
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LIRA-15 LIRA-24

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 15 24

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 80 od 130

Łączenie z ciągnikiem przyczepa przyczepa

Waga, kg 2032 2850

Liczba elementów roboczych, szt. 200 320

Krok pola zębowego, mm 38 38

Kąty nachylenia zębów, 0 15, 30, 45, 60, 75, 90 15, 30, 45, 60, 75, 90

Głębokość obróbki, cm до 9 до 9

Szybkość robocza, km/h 8...15 8...15 

Wydajność, ha/h do 12,1 do 19,4

Zużycie paliwa, l/ha  0,8...1,5  0,8...1,5

Wymiary całkowite w pozycji transportowej (długość 
x szerokość x wysokość), mm 10462х4200х2460 17190х4400х2460

Konstrukcja ramy i urządzenia 
zaczepowego pozwala jednemu 
kierowcy ciągnika na przesunięcie 
brony z pozycji transportowej do 
pozycji roboczej i odwrotnie.

Aby umożliwić szybkie rozkładanie/
składanie, brona sprężynowa LIRA o 
dużej szerokości roboczej ma koła 
jezdne o zmiennym kącie zbieżności.

Łatwe składanie-rozkładanie

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Równomierna dystrybucja resztek 
pożniwnych

Kombajnowe rozdrabniacze słomy, 
zwłaszcza z szeroką żniwiarką, nie 
zawsze optymalnie rozprowadzają 
słomę na powierzchni gleby, 
co powoduje nierówne pędy, 
nierównomierne dojrzewanie i znaczne 
pogorszenie jakości zbioru ziarna. 
Naprawić tę sytuację można za pomocą 
brony "LIRA", która równomiernie 
rozprowadza resztki pożniwne.
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LIRA-15 LIRA-24

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 15 24

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 80 od 130

Łączenie z ciągnikiem przyczepa przyczepa

Waga, kg 2032 2850

Liczba elementów roboczych, szt. 200 320

Krok pola zębowego, mm 38 38

Kąty nachylenia zębów, 0 15, 30, 45, 60, 75, 90 15, 30, 45, 60, 75, 90

Głębokość obróbki, cm до 9 до 9

Szybkość robocza, km/h 8...15 8...15 

Wydajność, ha/h do 12,1 do 19,4

Zużycie paliwa, l/ha  0,8...1,5  0,8...1,5

Wymiary całkowite w pozycji transportowej (długość 
x szerokość x wysokość), mm 10462х4200х2460 17190х4400х2460

Ochrona i żywienie

ZESPOŁY DO WPROWADZANIA DO GLEBY ŚRODKÓW 
OCHRONY ROŚLIN I ZŁOŻONYCH NAWOZÓW

REAL
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PODWÓJNY EFEKT W JEDNYM PRZEJŚCIU
Uniwersalny zespół REAL służy do wprowadzania do 
gleby środków ochrony roślin i nawozów złożonych 
podczas obróbki wstępnej, podczas siewu i na 
wczesnych wschodach.

Przy konwencjonalnym wprowadzaniu większość cennych 
substancji paruje, nie przynosząc żadnych korzyści, a 
dodatkowe przejście do ich przyorania zwiększa zużycie 
paliwa i czasu.

Wady te można rozwiązać w prosty sposób za pomocą 
kompleksu REAL + LIRA, które rozpylają użyteczne 
substancje z jednoczesnym przyoraniem ich do gleby w 
jednym przejściu.
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Dzięki natychmiastowemu przyoraniu 
broną w glebie, zwiększa się 
skuteczność wprowadzonego roztworu 
roboczego, zmniejsza się jego 
zużycie oraz obciążenie ekologiczne 
dla środowiska (zarówno przez 
zmniejszenie ilości substancji, jak i 
zmniejszenie liczby przejść urządzenia 
przez pole).

REAL wyposażony jest we własny układ 
hamulcowy.

Dla równomiernego rozprowadzenia 
roztworu roboczego na całej 
szerokości roboczej, na module REAL 
zamontowano wysokiej jakości panel 
sterowania ARAG i pompę tłokową 
osiową Annovi Reverberi napędzaną 
przez WOM ciągnika.

Moduł do wnoszenia środków ochrony 
roślin REAL łatwo łączyć zarówno z 
każdą standardową broną sprężynową 
LIRA, jak i z bronami sprężynowymi 
innych producentów, ponieważ 
mocowanie do ramy odbywa się za 
pomocą strzemion i jarzm.

Napęd od WOM Zespół to wydajność i produktywnośćZalety technologiczne zespołu

REAL-15+LIRA-15 REAL-24+LIRA-24

Konstrukcyjna szerokość agregatu, m 15 24

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 80 od 150

Łączenie z ciągnikiem półzawieszane półzawieszane

Sucha waga (bez uwzględnienia wagi 
brony sprężynowej), kg 920 2040

Liczba rozpylaczy, szt. 30 48

Pojemność zbiornika, m3 2,5 5,0

Wydajność pompy, l/min 185 250

Wysokość umieszczenia rozpylaczy od 
powierzchni gleby, m 0,5 0,5

Szybkość robocza ruchu, km/h 8...12 8...12

Wydajność agregatu, ha/h do 13,1 do  21,0

Zużycie paliwa, l/ha 1,0...1,8 1,0...1,8

Wymiary całkowite w pozycji 
transportowej, wraz z broną LIRA 
(długość x szerokość x wysokość), mm

13876х4200х2460 21600х4400х2460

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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REAL-15+LIRA-15 REAL-24+LIRA-24

Konstrukcyjna szerokość agregatu, m 15 24

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 80 od 150

Łączenie z ciągnikiem półzawieszane półzawieszane

Sucha waga (bez uwzględnienia wagi 
brony sprężynowej), kg 920 2040

Liczba rozpylaczy, szt. 30 48

Pojemność zbiornika, m3 2,5 5,0

Wydajność pompy, l/min 185 250

Wysokość umieszczenia rozpylaczy od 
powierzchni gleby, m 0,5 0,5

Szybkość robocza ruchu, km/h 8...12 8...12

Wydajność agregatu, ha/h do 13,1 do  21,0

Zużycie paliwa, l/ha 1,0...1,8 1,0...1,8

Wymiary całkowite w pozycji 
transportowej, wraz z broną LIRA 
(długość x szerokość x wysokość), mm

13876х4200х2460 21600х4400х2460

Bronowanie

CIĘŻKA BRONA ŻĘBOWA
LIRA-XL

LIRA-XL zapewnia doskonałą dystrybucję nawet najbardziej 
masywnych nagromadzeń resztek pożniwnych na powierzchni 
pola.

To jedyna brona, która pozwala jesienią pracować na zbyt suchej 
glebie, niszcząc skorupę powierzchniową, w ten sposób unikając 
dalszego odparowania.

Wyjątkowość LIRA-XL polega na tym, że pozwala 
na przeprowadzenie 5 operacji w jednym przejściu. 
Na przykład wczesne wiosenne bronowanie i 
spulchnianie warstwy powierzchniowej na głębokość 
2-10 cm jednocześnie:

• zamyka wilgoć;
• prowokuje chwasty do kiełkowania, z następnym 

ich zniszczeniem;
• wyrównanie powierzchni pola i przygotowanie 

gleby pod zasiew;
• przyoranie nawozów i pestycydów;
• równomiernie rozprowadza resztki pożniwne.

KONTYNUACJA LEGENDY



LIRA XL-15 LIRA XL-21

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 15 21

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 170 od 300 

Łączenie z ciągnikiem przyczepa przyczepa

Waga, kg 5685 7950 

Krok pola zębowego, mm 60 60

Kąty nachylenia zębów, 0 45-90 45-90

Średnica zęba sprężynowego, mm 16 16

Głębokość obróbki, cm 2—10 2—10

Szybkość robocza, km/h do 20 do20

Wydajność, ha/h do 21 do 30

Zużycie paliwa, l/ha 2-3 2-3

Wymiary całkowite w pozycji transportowej 
(długość x szerokość x wysokość), mm 11360 × 4012 × 3890 16105 × 4012 × 3890
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Zawieszenie sekcji roboczych Możliwość dostosowania kąta natarcia Nacisk na glebę

W LIRA-XL zastosowany został 
równoległoboczny system kopiowania 
niezależnych od siebie sekcji 
roboczych, co pozwala na utrzymanie 
kontaktu z glebą przy nierównościach 
terenu pola. W ten sposób uzyskuje 
się wyłączne kopiowanie reliefu na 
całej szerokości sekcji i osiąga się 
równomierny rozkład obciążenia na 
każdej jednostce sprężynowej.

Optymalną obróbkę zapewnia 
możliwość zmiany kąta nachylenia 
zębów. Kąt natarcia jest regulowany 
jednocześnie na całej sekcji w zakresie 
45-90 stopni.

W celu zmniejszenia niepożądanych 
drgań sekcji (odbijania) przy dużej 
prędkości, zatrzymanie odbywa się za 
pomocą zespołu sprężynowego, który 
również tworzy konieczny regulowany 
nacisk sprężyn sekcji roboczej na glebę 
od 400 do 860 kg.

Zęby odporne na zużycieLinowe naciąganie sekcji

Stosowanie elastycznych lin pomaga 
znacznie uprościć konstrukcję, 
zapewnia dodatkową sztywność 
skrzydełkom i zmniejsza napięcie 
robocze na ramie. Dzięki linom 
można uzyskać doskonałą zdolność 
manewrowania na uwrociach.

Ponadto dzięki zastosowaniu lin 
uzyskuje się maksymalny efekt 
kopiowania gleby na całej szerokości 
brony od krawędzi do krawędzi.

Ząb sprężynowy wykonany jest z 
wysokiej jakości stali specjalnej ze 
specjalną podwójną obróbką cieplną. 
Średnica zęba wynosi 16 mm, ale dzięki 
użyciu specjalnej stali z zastosowaniem 
specjalnego podwójnego hartowania, 
która jest innowacyjna technologia 
firmy, znacznie (dwa lub trzy razy) 
wzrasta odporność na zużycie zęba, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
wytrzymałości zęba w strefie objętej 
działaniem naprężeń skręcających.
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LIRA XL-15 LIRA XL-21

Konstrukcyjna szerokość robocza, m 15 21

Niezbędna moc ciągnika, k.m. od 170 od 300 

Łączenie z ciągnikiem przyczepa przyczepa

Waga, kg 5685 7950 

Krok pola zębowego, mm 60 60

Kąty nachylenia zębów, 0 45-90 45-90

Średnica zęba sprężynowego, mm 16 16

Głębokość obróbki, cm 2—10 2—10

Szybkość robocza, km/h do 20 do20

Wydajność, ha/h do 21 do 30

Zużycie paliwa, l/ha 2-3 2-3

Wymiary całkowite w pozycji transportowej 
(długość x szerokość x wysokość), mm 11360 × 4012 × 3890 16105 × 4012 × 3890

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Kute krzyżaki, w przeciwieństwie do 
spawanych analogów, zapewniają 
stabilną wysoką wytrzymałość i 
niezawodność, niezależnie od czynnika 
ludzkiego.

LIRA XL szybko przechodzi od pozycji 
transportowej do pozycji roboczej 
i z powrotem. Koła transportowe 
są przeznaczone do transportu po 
drogach publicznych i mają możliwość 

LIRA XL i LARI mają jednolitą konstrukcję ramową, która umożliwia łatwą modernizację ciężkiej brony sprężynowej do 
włóki zębatej, i odwrotnie. Tak więc, kupując jedno narzędzie i specjalny zestaw ponownego wyposażenia, otrzymujesz 
dwa narzędzia za cenę prawie jednej jednostki.

Kuty krzyżak Wygodna eksploatacja
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regulacji kąta skrętu, co pozwala lepiej 
manewrować podczas jazdy, a także 
podczas składania i rozkładania. Dwie 
pozycje osi kół są dostosowane do 
dużych prędkości.
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Bronowanie

CIĘŻKA WŁÓKA ZĘBATA

LARI
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IDEALNIE RÓWNE POLE
Włóka zębata LARI - to uniwersalne, proste i niezawodne 
narzędzie do obróbki gleby, o wysokiej wydajności, 
wydajnej pracy i niskim zużyciu paliwa.

Główne przeznaczenie LARI - spulchnianie gleby i 
wyrównanie pola, w celu przygotowania gleby do siewu, 
utrzymania wilgoci i zniszczenia chwastów.

Brona jest skutecznie wykorzystywana zarówno wiosną, 
jak i jesienią i daje możliwość wyjechania na pole przy 
każdej pogodzie i o wiele wcześniej od innych agregatów, 
dlatego że LARI jest praktycznie nie wrażliwa na wilgoć, 
a konstrukcja elementu roboczego (rombowego zęba) 
eliminuje przywieranie oraz zatykanie.
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LARI-15 LARI-21

Szerokość robocza, m 15 21

Niezbędna moc ciągnika, k.m od 170 od 300

Łączenie z ciągnikiem przyczepa przyczepa

Waga, kg 4675 6335

Kąty nachylenia zębów, 0 220 ;400 220 ;400

Głębokość obróbki, cm             8 8

Szybkość robocza, km/h 8...17 8...17 

Wydajność, ha/h 9,3…21,4 12,8…30,5

Zużycie paliwa, l/ha 2-3 2-3

Wymiary całkowite w pozycji 
transportowej (długość x szerokość 
x wysokość), mm 

11230 х 4015 х 3630 16175 х 4015 х 3630

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Równomierna dystrybucja resztek 
pożniwnych

Ząb o wysokiej wytrzymałości w kształcie 
rombu

Regulacja kąta natarcia zęba

Równomierny rozkład resztek - klucz do 
jakościowej pracy jednostek roboczych, 
które będą pracować po bronie. 
Konstrukcja zawiasu LARI pomaga 
poradzić sobie z dowolną ilością 
pozostałości roślinnych, i nawet po 
jednym przejściu idealnie rozkłada je 
na powierzchni pola.

Najbardziej odporny na zużycie ząb 
na rynku ze specjalnej stali resorowo- 
sprężynowej o dużej twardości 
powierzchni roboczej Stal (55 ... 60 
HRC).

Możliwość instalowania dwóch pozycji 
zęba (w trybie aktywnym i w trybie 
biernym), pozwala na obróbkę gleby w 
różnych warunkach pracy o głębokości 
roboczej od 3 do 8 cm. A zawieszanie 
sekcji roboczych na łańcuchach 
zapewnia doskonałe kopiowanie 
powierzchni pola.

LIRA XL i LARI mają jednolitą konstrukcję ramową, która umożliwia łatwą modernizację ciężkiej brony sprężynowej do 
włóki zębatej, i odwrotnie. Tak więc, kupując jedno narzędzie i specjalny zestaw ponownego wyposażenia, otrzymujesz 
dwa narzędzia za cenę prawie jednej jednostki.
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ZAKRES ZASTOSOWANIA BRON SPrezyNOWYCH, 
zebOWYCH, wlÓK zeBATYCH I BRON 

ROTACYJNYCH

LIRA
BRONA Z ZĘBAMI 

SPRĘŻYNOWYMI

CIĘŻKA BRONA 

ŻĘBOWA

WŁÓKA ZĘBATA BRONA ROTACYJNA

LIRA XL LARI DINAR

OPERACJA LIRA LIRA XL LARI DINAR

Podorywka ścierniska zbóż

Zamknięcie wilgoci wiosną na ugorze

Zamknięcie wilgoci wiosną na oziminie

Wyczesywanie chwastów w fazie białej 
nici po wschodach

Przygotowanie przedsiewne na wcześniej 
zoranej glebie

Obróbka międzyrzędzi

Napowietrzanie gleby po wschodach

nie nadaje sięmoże być stosowanadobrze nadaje sięidealnie nadaje się
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OOO "UPEK TRADING" - oficjalny dystrybutor techniki rolniczej 
"LOZOVA MACHINERY"

ul. Marszała Batyckiego, 4
Ukraina, 61038 Charków

tel.: +38 057 738 /10 14
fax: +38 057 738 10 43

agro@Lozovamachinery.com
www.lozovamachinery.com


