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ДИСКОВА БОРОНА  
KELLO-BILT серії DR 

    
 

Диско-лапові агрегати Kello-Bilt серії DR розроблені для сільського господарства із 
застосуванням сучасних технології дискування та глибокорихлення великих площ землі в 
найважчих умовах. 
Дані машини призначені для глибокого – до 45 см обробітку площ землі лапами, та до 20 см 
обробітку дисками в два ряди – подрібнення, змішування, нарізання щілин, зривання плужної 
підошви,  розробки цілинних земель. 
Відмінною особливістю диско-лапових агрегатів 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 6 х 6 х 3/8 дюйма з високоміцної сталі. 
Підшипники:  постійно плаваючий в масляній ванні, конічні підшипники Timken. 
Захист сальниками : Duo-Cone з 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 , 8мм х 770мм. Гладкі, РОМАШКА, LABRADOR 
Колеса: клас «Implement», кріплення - 8 болтів. 
Гідравліка: Два гідроциліндра 5 x 8 дюймів в комплекті зі шлангами, сегментами контролю глибини 
і транспортним замком циліндра. 
Лапи: Потужні лапи для глибокого обробітку до 45 см.. 

 

Ця модель оснащена потужними стійками розпушувача з регульованим спрацьовуванням і 
скиданням підйому / опускання, що не слабшають з часом. 
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1. Ліва задня балка 
2. Права задня балка 
3. Задня панель інструментів 
4. Вирівнювальна збірка 
5. Передня панель інструментів 
6. Ліва передня балка 
 

7. Щогла 
8. Зчеплення 
9. Збірка балки 
10. Права передня балка 
11. Транспортування 
12. Хвостовик у зборі 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА МОДЕЛЯМИ: 

Модель 
Робоча 
ширина, 

м 

Кількість 
хвостів 

Трансп. 
ширина, 

м 

Кількість 
дисків, 

шт 

Загальна 
вага, кг 

Потужність 
техніки, к.с. 

275DR-5S 4,88 5 5,10 34 5238 280 

275DR-7S 5,79 7 5,94 46 5942 420 

 

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 
Повністю зварні і армовані труби з високоміцної 
сталі розміром 6 x 6 x 3/8 дюймів. 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Підшипники:  

Масляна ванна, конічні роликопідшипники 
Timken спина до спини, відлиті з високоміцного 
ковкого сплаву. Підшипник укомплектований 
зношуються пластиною.. 
 

 

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

 

Хвостовики 

Регульоване механічне відключення для важких 
умов експлуатації. Змінні оборотні стамески. 
Три робочі глибини до 18 ”максимум. Інтервал 
хвостовика - 30 дюймів. 

 

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 11L x 15 
(діапазон навантаження D) для шосейних 
знарядь, встановлених на маточинах з 8 
болтами. 

 

Гідравліка: 
Два гідроциліндра 5 x 8 дюймів в комплекті зі 
шлангами, сегментами контролю глибини і 
транспортним замком циліндра. 

 

Стандарт: 

Зчіпний домкрат 7000 фунтів, гальванічні 
кріплення класу 8, гайковий ключ (2) і окремі 
органи керування поздовжнім / заднім і 
транспортним рівнем. 



 

Конкурентні переваги диско-лапових агрегатів KELO-BILT серії DR 
1. Ступиці . Борони KELO-BILT укомплектовані надпотужними ступицями, котрі використовуються в 

залізничному транспорті та в карєрах.   

2. Диски. Розміри дисків від 610 до 910 мм можуть бути – гладкі, ромашки, хвилясті (LABRADOR).   

3. Катушки. Конструкційною особливістю катушок KELO-BILT є те, що дискові катушки, типу 
«спіральний конус» мають різні по діаметру ступиці по бокам. Що дозволяє жорстко 
фіксувати диск в батареї під час руху. 

4. Стопорний штифт. Система фіксації батареї включає в себе штопорний штіфт котрий запобігає 

зміщенням батарей під час різких перенавантажень на виворотох. 

5. Сальники. Всі сальники виготовлені під маркою DuoCone, що призначено для надпотужного 

екскаваторного обладнання. Що дає можливість забезпечити герметичність підшипникового вузла в 

любих умовах  

6. Дишло. Kello-Bilt являється єдиною компанією, котра реалізувала концепцію двобрусового дишла, 

котре дозволяє здійснювати центрування агрегату під час транспортування та під час роботи в полі, 

як в двох незалежних режимах. 

7. Балка та стійка підшипника виконанні у вигляді єдиного зварного вузла, що добавляє кріпості і 

жорсткості рамі.  

8. Вісь. Виконана з якісного стального сплава стійкого до розтягування. Вісь Kello-Bilt відрізняється 

великим діаметром 54 мм , що дозволяє надійно зкріплювати батареї, мінімізувати знос, і 

гарантувати довгострокову робуту. 

9. Кут атаки фіксований, що дозволяє мінімізувати знос лез та максимально підвищити ефективність 

роботи. 

10. Резина. Високоякісні шини класу HIGHWAY встановлені на всіх боронах Kello-Bilt для більщ довгої 

служби і додаткої безпеки при транспортуванні.  

11. Система складування. Завдяки потужним гідравлічним циліндрам 128 мм та мінімальній кількості 

частин складного механізму Kello-Bilt  дані борони прості, ефективні та надійні. 
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