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ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ КУЛЬТИВАТОР 
TOSCANO серії DFSP 

 

 

1. Міжрядний Вертикально-фрезерний культиватор TOSCANO серії DFSP призначений для 

обробітку грунту в міжрядді технічних  культур – 70-75 см за допомогою рухомих вертикально 

встановлених ножів-мотиг  без перевороту пласта, що дозволяю знищити кірку в міжрядді, 

покращии аерацію в грунті і уникнути втраті вологи. 

2. Даний агрегат подрібнює, перемішує, розпушує і ущільнює грунт. Тим самим створюючи 

оптимальні умови для проростання і розвитку насіння і забезпечує ріст урожайності культур. 

3. Культиватори TOSCANO моужть готувати грунт для посіву зернових і технічних культур, овочі 

та виноградники. 

4. Машина має надійну і безпечну рамну конструкцію, має робочу ширину 3,0 – 4,0 м, працює на 

максималну глибину до 30 см. І оробляє 4-6 рядків за прохід 
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Це грунтообробна машина з вертикальними обертовими по різних сторонах лопатями. 
 
Вона готує грядки, видаляє бур'яни і рослинні залишки, змішує добрива, створює водні канали 
для глибших шарів грунту, що значно мінімізує розшарування грунту. 
 
Машина не перевертає грунт і утримує вологу в ній. 
Леза працюють в обидві сторони, не затримуючи при цьому бруд. 
Вертикальна робота збільшує поглинання води грунтом. 
Це дозволяє корінню рослин рости швидше, запобігаючи розшарування глибоко в грунті. 
Широкий хід ряду дозволяє економити час і зменшує витрату паливах на великих територіях. 
Устаткування для під'єднання сівалки дозволяє одночасно готувати і сіяти.. 

 

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

1. Універсальне 3х кінцеве з'єднання 
2. 1 3/8 '' Z6 відбір потужності 
3. 4 швидкісний; забезпечує швидкість 

руху ротора 540-750-1000 (3000 
модель) хв: 195 макс: 361 (3500-4000 
модельl) хв: 236 макс: 437 R 

4. 30cм довжина 15мм товщина ножів. 
5. Каток з регульованим сепаратором 
6. Система антізаеданія каменів 
7. Регулювання заднього ролика штифта 
8. Регулювання профілю вирівнювача 
9. З'єднання передніх ричагоа 
10. Регульовані бічні кришки 
11. Захисне огородження 

 



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

Модель 

Міжрядний 
фрезерний 

культиватор, 
тип 

Потужніс
ть 

трактора
, к.с. 

Робоча 
ширина, 

см 

Загальна 
ширина, 

см 

Кількість 
мотик 

Вага, 
кг 

Робоча 
глибина 

Кількість 
розпушу
-вачів, 

шт 

Каток, 
к-ть 

DFSP-01 3000 100-160 300 310 24 1400 30 4 1 

DFSP-02 3500 120-180 350 360 28 1600 30 6 1 
DFSP-03 4000 130-180 400 410 32 1700 30 6 1 

 

 
МІЦНІ МОТИКИ 

Італійські високоякісні мотики довжиною 31 см і товщиною 
1,5 см. 

 

ЗАХИСНИЙ ВАЛ 

Вал захищає машину і трактор від можливих пошкоджень 
при роботі на більш високих швидкостях. 

 

4-Х СТУПІНЧАСТА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ подвійного 
ВИХОДУ 
Подвійний вихід дозволяє комбінувати роботи машини. 4 
швидкості обертання ротора можна регулювати за 
допомогою змінних передач. 
КПП з 540-750-1000 об / хв 
 

 

СИСТЕМА АНТИЗАЇДАННЯ 

Запобігає застрявання каменів та інших предметів між 
роторами 

 

РЕГУЛЬОВАНІ БІЧНІ КРИШКИ 
Запобігають потраплянню грунту за рамки маршруту і 
регулюються в залежності від робочої висоти. 



 

МОБІЛЬНІ БІЧНІ КРИШКИ 
Захищають машину від попадання каміння, які можуть 
застрягти між бічними кришками і обертовими деталями, 
за допомогою гнучкої пружинної системи. 

 

ВИРІВНЮЮЧИЙ ПРОФІЛЬ 
Вирівнює грунт на землі, легко регулюється. 

 

РЕГУЛЬОВАНИЙ РІВЕНЬ РОЛИКА 
Висота ролика регулюється механізмом з двох сторін 
машини. 

 

РЕГУЛЬОВАНИЙ ГЛИБОКИЙ СЕПАРАТОР 
Сепаратори можуть бути відрегульовані за допомогою 
гвинта в залежності від потреб структури грунту. 

 
  



ОПЦІЇ (Додаткові варіанти) 

  
З'ЄДНУВАЧ СИЛОВОЙ БОРОНИ РОЗРИХЛЮВАЧ 

 

 

 

 
ЖИВЦІ РОЗРИХЛЮВАЧА 

 
ПЕРЕДНІЙ З'ЄДНУВАЧ культиваторів 

 

 
 

ГІДРАВЛІЧНА поршнева система ДЛЯ РОЛИКА  
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