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САДОВА ФРЕЗА  
TOSCANO серії RTST 

 

 

Грунтова  фреза TOSCANO RTST дозволяє максимально ефективно подрібнювати рослинні 
рештки і готувати грунт до посіву. Каток ущільнює землю, що створює оптимальні умови для 
проростання насіння. 

Міцний корпус, бокові редуктори, підвищена швидкість обертання ротора, прораховані робочі 
кути мотик - все це конкурентні переваги грунтових фрез «Toscano». 

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. 
4. Розпушувачі перед машиною забезпечують зручну обробку навіть на більш жорсткій землі.  

Даний агрегат використовується для: 

- рихлення поверхні грунту до 27 см; 
- вирівнювання та ущільнення площі; 
- подрібнення рослинних решток та перемішування грунту з органічними добривами 

Дані машини відносяться до важких грунтових фрез призначених для основного і передпосівного 
обробітку грунту а також для розробки цілини, можуть обробляти грунт до 30 см.  

Грунтові фрези TOSCANO дозволяють добре розробити грунт, що забезпечує ефективний 
розвиток кореневої системи рослин і підвищує їх урожайність на 10-15% 

Дані машини можуть бути доукомплектовані: 

 розпушувачами колії трактора; 
 різними видами котків; 
 навіскою для агрегатування з сівалкою; 
 гідравлічною системою регулювання котка.  
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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 540-750-1000 об/хв 
ВВП трактора забезпечує 
швидкість обертання ротора  в 
межах 151-343 об/хв 

4. Високоякісні ножі  товщиною 8 мм 
5. Прикатуючий коток 
6. Регулювання положення котка 
7. Потужні бокові редуктори 
8. Розпушувачі колії 
9. Захисні пластини 
10. По 6 ножів на флянці 

 
 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

Модель 
Стандартна 

грунтова 
фреза, тип 

Потужні
сть 

трактор
а, к.с. 

Робоча 
ширина, 

см 

Загаль
на 

ширин
а, см 

Кіл-ть 
мотик, 

шт 

Вага, 
кг 

Робоча 
глибина

, см 

Кіл-ть 
розпу-

шувачів
, шт 

Трубча 
тий 

каток, 
шт 

RTST-00 
2150  

(4 швид) 
65-100 210 230 48 830 27 Варіант

и 
1 

RTST-01 
2400 

(4 швид) 
75-120 235 254 54 900 27 Варіант

и 
1 

RTST-02 
2650 

(4 швид) 
80-130 260 280 60 991 27 Варіант 1 

RTST-03 2900 
(4 швид) 

90-130 285 305 66 1104 27 2 1 

RTST-04 3150 
(4 швид) 

100-130 310 330 72 1169 27 4 1 

 

 
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. 

 

НАДІЙНА ТРАНСМІСІЯ 

Сталева конструкція з термооброблену боками, що 
дозволяє змінити мастило в одній точці. 

 

РОЗРИВАЮЧІ ЖИВЦІ 

Живці рвуть грунт перед мотиками ротора, що забезпечує 
кращу пульверизацію. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ВИСОТИ 
Висота ролика може бути відрегульована по обидва боки 
машини. 
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