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САДОВА ФРЕЗА  
TOSCANO серії RTBTS 

 

 

Садова фреза TOSCANO серії RTBTS  призначена для обробки грунту в міжрядді садів, 

виноградників.  

Кришить грунт, змішує органічні речовини в грунті і створює максимальний контакт насіння і 

грунту. 

Грунтообробна машина перемішує грунт знизу до поверхні за допомогою горизонтально 
обертових мотик. Вона використовується для підготовки грядок, подрібнення і змішування 
рослинних відходів на невеликих полях, в садах і виноградниках. 

 

1. Грунтообробна машина, яка повністю перемішує грунт і надає максимальний контакт 
насіння до грунті; 
2. Процес обробки грунту дозволяє однорідне змішування рослинних відходів з грунтом; 
3. Рослинні відходи, які змішуються з грунтом, роблять грунт більш органічною і родючою. 

Даний агрегат використовується для: 

 - - рихлення поверхні грунту до 20 см; 
 - вирівнювання площі; 
 - подрібнення рослинних решток, гілок та перемішування грунту з органічними 

добривами 
 Дані машини відносяться до легких грунтових фрез і призначені працювати в міжрядді 

багаторічних насаджень.  

Агрегатуються з тракторами 45-80 к.с. 

Дані машини мають захистний щиток, котрий виконує функцію вирівнювання і планування 
подрібненої маси.  
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СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

 
 

 
 
 

1. Універсальна 3-х точкове 
під’єднання 

2. Карданний вал з захистим болтом 
- 3/8” Z21 

3. КПП ротора 540 об/хв ВВП 
трактора забезпечує швидкість 
обертання ротора  в межах 170 
об/хв 

4. Високоякісні ножі  товщиною 7 см 
5. Регульована задня пластина 
6. 6 ножів на кожному флянці, 3 ножі 

на крайніх флянцях 
7. Потужні шестерінчасті редуктори 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

Модель 
Садова 

фреза, тип 
Потужність 

трактора, к.с. 

Робоча 
ширина, 

см 

Загальна 
ширина, 

см 

Кіл-ть 
мотик, шт 

Вага, 
кг 

Робоча 
глибина, 

см 

RTBTS-01 
1650 

(1 швидк) 
45-80 151 181 36 400 20 

RTBTS-03 
2150 

(1 швидк) 
65-80 201 254 48 470 20 

RTBTSV-03 
2150 

(4 швидк) 
65-80 201 280 48 470 20 

 

 
МІЦНІ МОТИКИ 

Італійські високоякісні мотики  

 

ЗАХИСНИЙ ВАЛ 
Вал захищає машину від можливих пошкоджень при 
роботі на більш високих швидкостях. 



 

4-СТУПІНЧАСТА ПОТУЖНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Регулювання швидкості обертання ротора відбувається 
шляхом перемикання 4-х передач. 
 
КПП з 540 об / хв 

 

Гнучка ЗАДНЯ КРИШКА 
Кришка запобігає можливим пошкодженням від 
застрявання каменю і твердих матеріалів при згині. 

 

ВИСУВНА ПІДСТАВКА 

Дозволяє регулювати робочу висоту. 

 

ЗАХИСТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
Пластина захищає коробку передач від можливих 
пошкоджень під час використання. 
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