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ДИСКОВА БОРОНА  
KELLO-BILT серії TSW 

    

 

Дискові борони Kello-Bilt серії TSW розроблені для сільського господарства із застосуванням 
сучасних технології дискування великих площ землі в найважчих умовах. 
Призначені для глибокого – до 20 см обробітку площ землі – подрібнення, змішування, розробки 
цілинних земель. 
Відмінною особливістю дискових борін Kello-Bilt є використання підшипникових вузлів з 
конічними роликовими підшипниками TIMKEN® які поміщені в масляну ванну. Використовуючи 
дану технологію Kello-Bilt багаторазово збільшив ресурс підшипників і тепер не потрібно 
постійно перевіряти наявність мастила і знос. 
Надпотужна рамна конструкція борони забезпечує довгострокову її експлуатацію з мінімальним 
обслуговуванням 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Рама: армована 15,24 х 10,16 х 0,95 см з високоміцної сталі. 
Підшипники:  в масляній ванні, конусний Timken. 
Захист сальниками: Duo-Cone і потужним кованим корпусом. 
Вісь: 54 мм, виготовлена із загартованої високоміцної легованої сталі. 
Котушки: 26,67 см сталеві "Torsion Bell" для забезпечення натяжки дисків в батареї. 
Диски: 8 мм х 660 мм «Ромашка», або хвилясті "Labrador"  8 мм х 770 мм. 
Колеса: клас «Implement», кріплення - 8 болтів. 
Гідравліка: 127 мм діаметр гідравлічні циліндри на складування. 

 

Ця модель відрізняється міцною конструкцією без будь-яких додаткових пристосувань, що 
забезпечує довгий термін служби і простоту експлуатації, що ідеально підходить для тракторів 
малої потужності. Обробіть важку солому і стебла кукурудзи, сінокоси і пасовища. 
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1 Зчіпний язик  
2 Ланцюг безпеки  
3 Зчіпка  
4 Бічна рука  
5 Джек  
6 Тримач шланга та ручний контейнер  
7 Уздечка  
8 Транспортування (місце зберігання)  
9 Транспортний кронштейн  
10 Вирівнююча ручка управління 
 

11 Комплект гідравлічних шлангів 
12 Гідравлічний циліндр 
13 Збірник концентратора 
14 Шина та колесо 
15 Транспортна збірка 
16 Основна рамка 
17 Стійка переднього бандажа c / w 
Скребок 
18 Задня штанга c / w скребок 
19 Збірка дискової банди 
20 гайкових ключів 
21 Сегменти контролю глибини 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА МОДЕЛЯМИ: 

Модель 
Робоча 

ширина, м 
Транспортна 

ширина, м 
Вага на диск, 

кг 
Загальна вага, 

кг 
Тягове зусилля 

трактора, к.с. 

225TSW-4628LB 5,48 3,61 206 7 833 280 

225TSW-5028LB 5,94 3,61 190 8 015 290 

225TSW-5428LB 6,40 3,61 178 8 200 310 

225TSW-5828LB 7,31 3,61 177 8 840 320 

225TSW-7428LB 8,84 5,38 169 11 177  420 

225TSW-8228LB 9,75 5,38 157 11 598 470 
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ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТІВ KELLO-BILT: 
Підшипник в масляній ванні: включає в себе конічні роликові підшипники, що працюють в 

трансмісивному олії потужністю 90 Вт і ущільнені ущільненнями Duo-Cone TM. 
Зварна котушка з проставкой: Виготовлені сталеві котушки з проставкой, що не розбиваються і 

не стискаються, забезпечують максимальну довговічність в найважчих умовах. 
Вали і кінцеві шайби: виготовлені з високовуглецевої легованої сталі для запобігання 

розтягування і передчасного виходу з ладу. 
Стандартні підшипники і зношувальні пластини: складаються з прямокутних трубок товщиною 

не менше 3/8 дюйма для максимальної підтримки. 
Барабан: виготовлений як цілісна зварна конструкція для максимальної стійкості, без U-образних 

болтів, які можна розтягувати і послаблювати, що може привести до ослаблення збірки дисків або 
поломки підшипників. 
 

 

Рама 

високоміцна сталева труба, повністю зварена 

та посилена розміром  5 x 5 x 3/8 дюймів 

 

Підшипник в масляній ванні: включає в себе 

конічні роликові підшипники, що працюють в 
трансмісивному олії потужністю 90 Вт і 
ущільнені ущільненнями Duo-Cone TM. 
 

 

Вал  

2-1 / 8 "термооброблена високоміцна легована 
сталь, з різьбленням на обох кінцях. 

 

Інтервал  
Інтервал 10-1 / 2 дюйма, зварена проставочное 
котушка для важких умов експлуатації. 

 

Дискові леза: 

Передні і задні леза із зубами 5/16 "x 26". 
Доступні додаткові 28-дюймові гладкі і хвилясті 
леза з зубцями. 



 

Ступиця і шини: 
Поставляється з чотирма шинами 9,5L x 15 
(діапазон навантаження D) для шосейних 
знарядь, встановлених на маточинах з 6 
болтами. 

 

Гідравліка: 

Гідравлічний циліндр 5 x 8 дюймів в комплекті зі 
шлангами, сегментами контролю глибини і 
транспортним замком циліндра. 

 

Стандарт: 
Зчіпний домкрат на 5000 фунтів, гальванічні 
кріплення класу 8, гайковий ключ (2) і окремі 
органи керування поздовжнім / заднім і 
транспортним рівнем. 
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