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ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ КУЛЬТИВАТОР 
TOSCANO серії YSAY 

 

 

1. Міжрядний культиватор з внесенням добри TOSCANO серії YCAY, KTYCAY, KTYCPC 

призначений для рихлення грунту, знищення бурянів та внесеня сухих мінеральних добрив в 

міжряддя технічни культур, таих як буряк, соняшник, кукурудза, бавовна, помідори, соя і багато 

інших. 

2. Даний культиватор крім знищення бурянів покращує аерацію в грунті в міжрядді, що дає 

можливість корінню рослинам краще поглинати всі необхідні елементи та воду з грунту. 

3. В даній машині є можливість регулювання глибини обробітку, ширини міжряддя та відстаніміж 

міжряддями. 

4. Додатковий бак для добрив забезпечує можливість одночасного внесення сухих мінеральних 

добрив в міжряддя. 

5. Можлива комплектаія машин 2-12 рядків, складних і на сплошій рамі 

  
  

http://www.ltec.com.uae-mail/
mailto:office@agrosvit.com


 

Машина працює між рядами рослин, такими як буряк, соняшник, кукурудза, бавовна, помідори, 
соя і багато інших. Вона знищує бур'яни, які ростуть між рядами. Крім того, вона провітрює грунт 
за допомогою її ломки між рядами. Таким чином, вона надає коріння рослин максимальні 
властивості для поглинання всіх необхідних компонентів. 
 
Знищує небажані бур'яни і коріння між рядами; дозволяє рослинам рости швидше і 
«здоровішими». 
Вентилює грунт, знищуючи небажані бур'яни. 
Забезпечують експлуатацію, нешкідливу і органічну альтернативу в порівнянні з хімічними 
речовинами, які використовувалися для небажаних бур'янів. 
Регулюється для різних типів рослин і рядів. 
Додатковий бак для добрив забезпечує можливість одночасного добрива. 

 

 

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

 

1. Універсальне 3х кінцеве з'єднання 
2. Диски для захисту рослин 
3. Режим блокування 
4. Регульовані колеса висоти 
5. Підпружинена стійка 
6. Опційно може бути дотавлено таке 

обладнання (фото) 
7. Ємкість для сухих мінеральних добрив 
8. Система прополки 
9. Плуг для борозди 
10. Прикочуючий каток 

 

  



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

Модель 

Стандартний 
пружинний 

культиватор, 
тип 

Потужність 
трактора, 

к.с. 

Робоча 
ширина, 

см 

Загальна 
ширина, 

см 

Кількість 
мотик, шт 

Вага, 
кг 

Стандарт
ний 

простір в 
ряду, см 

YCAY-08 
8 блоків (6 

повних -2 напів 
блоків) 

80-85 505 520 36 780 70 

 

 
ВИСОКОЯКІСНІ мотики 
Міцні італійські мотики 

 

РЕГУЛЬОВАНІ КОЛЕСА 
Колеса перед мотиками забезпечують легку регулювання 
робочої висоти. 

 

БЛОК РЕГУЛЮВАННЯ 
Управління на основному корпусі забезпечує точну 
настройку відповідно до ширини ряду. 

 

НАПРАВЛЯЮЧІ ДИСКИ 

Допомагають визначити межі робочого ряду для більш 
зручного використання. 



 

ДИСКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН 
Захисні диски не пошкоджують рослини, а також 
захищають від розкиду грунту. 

 

РЕЖИМ БЛОКУВАННЯ 

Блокування може бути активована однієї єдиної кнопкою і 
дозволяє користувачеві скасувати будь-яка дія. 

 
 

ОПЦІЇ (Додаткові варіанти) 
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