
Важка  зубова  борона   (15 м,  21 м)

ЛIра XL

ГРОШІ ПАШУТЬ!



Продовження  легенди

ЛIра XL
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Основа ЛІРИ XL – це рама з п’ятьма рядами зубців 

діаметром 16 мм. та висотою 762 мм, встановлених  на 

паралелограмі.

Унікальність «ліри XL» полягає в тому, що вона дозво-

ляє проводити 5 операцій за один прохід. Наприклад, 

ранньовесняне боронування і розпушування поверх-

невого шару на глибину 2-10 см одночасно:

• закриває вологу;

• провокує бур'яни на проростання з наступним 

їх знищенням;

• вирівнює поверхню поля і готує грунт

• до посіву;

• здійснює закладення добрив і пестицидів;

• рівномірно розподіляє пожнивні залишки.

Основна перевага - підвіс незалежних один від одно-

го робочих секцій знаряддя, які зберігають контакт з 

грунтом навіть при нерівностях рельєфу поля. Таким 

чином, ступінь копіювання грунту істотно вище, ніж 

при підвісі секцій на листових ресорах. Аграрії отри-

мують рівномірний по товщині ґрунтовий шар і надій-

ну закладення насіння.

Крім того, комплектація тросами на відміну від тяг, 

дозволяє зменшити радіус розвороту борони. Тому 

габаритні розміри не ускладнюють роботу знаряддя.

Ряд конструкторських рішень, реалізованих в боро-

ні ЛІРА XL, значно підвищують її продуктивність, яка 

складає до 25 га / год.

ЛІРА XL-15 агрегатується з трактором від 160 л. с., а 

ЛІРА XL-21 - з трактором від 300 л. с.
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Підвіс робочих секцій Можливість регулювання 
кутів атаки

Тиск на ґрунт

У ЛІРІ XL застосовується паралелограм-

на система копіювання незалежних 

один від одного робочих секцій, що до-

зволяє зберегти контакт з ґрунтом при 

нерівностях рельєфу поля. Таким чи-

ном,  досягається виключне копіювання 

рельєфу по всій ширині  секцій та рівно-

мірний розподіл навантаження на кож-

ний пружинний блок.

Оптимальна обробка забезпечується 

можливістю зміни кута нахилу зубців. 

Кут атаки регулюється  одночасно на 

всій секції у межах 45-90 градусів.

Для зниження небажаних коливань 

секцій (підстрибування) на високих 

швидкостях, утримання  відбуваєть-

ся  завдяки  пружинному блоку, який 

також створює необхідний регулюючий 

тиск пружин робочої секції на ґрунт 

від 400 до 860 кг.
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Зносостійкість зубцівТросове натягування секцій

Використання гнучких тросів дозволяє суттєво спростити  конструкцію, надати 

додаткової жорсткості крилам та знизити  діюче на раму навантаження. Завдя-

ки тросам досягнута чудова здатність маневрування на  розвернутих  смугах. 

Також за рахунок застосування тросів досягається максимальний ефект копію-

вання ґрунту по всій ширині борони від краю  до краю.

• Пружинний зуб  виготовлений із 

високоякісної спеціалізованої сталі  

з особливою подвійною термічною 

обробкою. Діаметр зуба складає 

16 мм, але завдяки використанню 

спеціальної сталі із застосуванням 

спеціального подвійного закалю-

вання, яке є інноваційною техноло-

гією ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН, значно 

(у два-три рази) підвищується  зно-

состійкість зуба  у робочій зоні, при 

збереженні  високої міцності зуба 

в зоні, схильній до дії обертаючих 

навантажень.
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Кована хрестовина Зручність в експлуатації

Ковані хрестовини, на відміну від звар-

них аналогів, забезпечують стабільно 

високу міцність та надійність, незалеж-

но від людського фактору.

ЛІРА XL швидко переводиться  із транспортного в робоче положення та навпаки. 

Транспортні колеса призначені для транспортування по дорогах  загального при-

значення  та мають можливість  регулювання кута повороту , що дозволить краще 

маневрувати  пі д час руху, а також при розкладанні та складанні. Дві положення 

осей  коліс пристосовані до високої швидкості.

Важку зубову борону ЛІРА XL можна додатково комплектувати  шлейфом із 16 (8+8) рядів зубових секцій і таким 
чином за частину вартості отримати ще шлейф-борону «ЛАРІ».

ЛАРІ дає можливість  виїхати в поле за будь-якої погоди та набагато раніше  інших агрегатів. Наприклад, на відміну від 

передпосівного культиватора, шлейф-борона практично  не чуттєва до вологості ґрунту, тому як в її конструкції просто 

нічому залипати та забиватися. Гнучке з’єднання секцій борони дозволяє ідеально копіювати  поверхню поля, а зубці, 

виготовлені з високоякісного матеріалу, забезпечують ефективне обробіток  ґрунту на глибину до 8 см.

За допомогою ЛАРІ раніше та своєчасно зробивши закриття вологи, зірвавши кірку та створивши ідеально рівне поле 

для легкого проходження  по ньому наступних сільгоспзнарядь, аграрії неодмінно примножать  свій майбутній врожай!

Iдеально  рIвне   поле

ЛАРI
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Рівномірний за товщиною ґрунтовий шар, рівномірний розподіл  пожнивних залишків та 
надійне закладання насіння.

ОснОВнІ технІчнІ хАРАктеРистики

ЛIРА XL-15 ЛIРА XL-21

Конструктивна ширина захвату, м 15 21

Необхідна потужність трактора, к.с від  170 від  300 

Агрегатування з трактором причіпне причіпне

Маса, кг 5685 7950 

Крок зубового  поля, мм 60 60

Кути нахилу зубців, 0 45-90 45-90

Діаметр пружинного зубця, мм 16 16

Глибина обробки, см 2—10 2—10

Робоча швидкість, км/год до 20 до 20

Продуктивність, га/год до 21 до 30

Габаритні розміри у транспортному 
положенні  
(довжина × ширина × висота), мм

1136 × 4012 × 3890 16105 × 4012 × 3890




