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ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ 
TOSCANO серії IPST 

 

 

ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ І СТАНУ ГРУНТУ 
Дістає до глибоких шарів грунту і перемішує їх, усуває розшарування, створює водні канали під 

грунтом. 
Глибокорозпушувачі TOSCANO серії IPST призначені для тракторів малої та середньої 
потужності (70-240 к.с.) з робочою глибиною – до 45 см.   
 
В модельному ряді даної серії є машини від 3 до 9 лап і шириною захвату від 1,8 до 4,8 м.    
Глибокорозпушувачі TOSCANO здійснюють інтенсивне рихлення та нарізання щілин в нижніх 
шарах грунту без повороту пласта та інтенсивно подрібнюють і перемішують верхні шарі грунту. 

1. Характерною особливістю даних машин є те що вони потребують не потужних тракторів при 
великій глибині обробки, що досягається агресивним кутом розміщення лап. 

2. Велика відстань між стійками – 45 см дозволяє працювати агрегатом по полям з любою 
кількості рослинних залишків без забивання. 

3. Кожна стійка дообладнана крилами, котрі додатково рихлять грунт  
4. Оптимальний обробіток грунту за рахунок подвійного, гідравлічно регульованого котка. 
 
Даний глибокорозпушувач: 

 Забезпечує економію палива і більш високу ефективність роботи в порівнянні зі старими 
машинами. 

 Змішуючи грунт зберігає рівень вологи. 
 Розбиває шари грунту, підтримує вертикальний ріст коренів для рослин. 
 Вентилює грунт і створює умови накопичення вологи в грунті 
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СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

 

 
1. Універсальне 3-х точкове 

з’єднання з трактором кат. 2, 3 
2. Система розрихлюючих крил 
3. 2 кільчато-шпорових котка 
4. Індикатор глибини роботи машини 
5. Регулювання глибини обробітку за 

рахунок прикатуючого котка 
6. Товщина стойок – 30 мм 
7. Система захисту від 

перенавантажень за рахунок 
зрізного болта на розрив. 

Опційно може бути запропоновано: 

 Регульовані бокові захисні щитки 

 Каток з двома рядами хвилястих 
дисків 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

Модель 
Потужність 

трактора, к.с. 
Робоча 

ширина, см 
Загальна 

ширина, см 
Кількість 
стійок, шт 

Вага, кг 
Робоча 

глибина, см 

IPST-03 70 - 100 175 195 3 700 45 
IPST-05 90 - 110 235 255 5 1050 45 

IPST-07 110 - 160 315 315 7 1300 45 
IPST-09 180-240 390 405 9 1870 45 

IPST-11 200-240 480 495 11 2200 45 



 

 

РОЛИК 

Регулювання ролика відбувається за допомогою 
подвійної гідравлічною системою. 

 

ШТИФТОВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ 
Коли обладнання стикається з жорстким перешкодою, 
штифт від'єднується, і це запобігає пошкодженню 
обладнання та трактора. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ 

Роликова система дозволяє регулювати робочу глибину 
за допомогою болтів. 

 

ШТИФТ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ 
Приєднаний до обладнання штифт забезпечує зручність 
перенесення. 
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