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ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ТОВ 
«УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» 

Трактор МТЗ-82.1.26 

 
Тип - універсальні трактори. Клас - 1,4 тс (14кН). 

Технічні характеристики трактора МТЗ 82.1.26 

Колісна формула 4х4 

Габаритні розміри, мм  

Довжина / ширина / висота 
3930/1970/2780 

Колія, мм передніх коліс 1450-1630 

Колія, мм задніх коліс 1800-2100 

Маса експлуатаційна, кг 3900 

Розміри шин передніх коліс 11,2-20 

Розміри шин задніх коліс 15,5R38 

Тип двигуна Д-243, ПРУП "ММЗ", Білорусь 

Потужність, кВт (к.с.) 60 (81) 

Номінальна частота обертання, об / 

хв 
2200 

Число циліндрів 4 

Діаметр циліндрів / хід поршня, мм 110х125 

Робочий об'єм 4,75 
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Максимальний обертовий момент 

при 1400 об / хв, Н * м (кгс * м) 
290 (29,6) 

Коефіцієнт запасу крутного 

моменту, % 
15 

Ємність паливного бака, л 130 

Питома витрата палива при 

номінальній потужності, г / кВт * 

год 

226 (166) 

Трансмісія 

Муфта зчеплення Суха однодискова 

Коробка передач 
Механічна (з редуктором, подвоює 

число передач) 

Число передач: вперед / назад 18/4 

Швидкості руху, вперед км / год 1,89 - 33,4 

Швидкості руху, назад км / год 3,98 - 8,97 

Задній ВВП: 

Незалежний двохшвидкісний з 

гідромеханічною системою 

управління 

Незалежний I, об/хв- 540 

Незалежний II, об/хв-1000 

Синхронний, об/хв-3, 5 

Гідронавісна система Універсальна, роздільно-агрегатна 

Вантажопідйомність на осі шарнірів 

нижніх тяг, кгс 
3500 

Максимальний тиск, кгс / см 200 

Продуктивність насоса, л / хв 45 

Рульове управління 
Гідрооб'ємне, з насосом-дозатором і 

гідроциліндром в рульовій трапеції 

 
Ціна – 479 999 грн. 



Трактор Беларус-892 

 
Колісний трактор, двигун Д-245.5 TURBO, 89 к.с., механічна 

КПП з редуктором, що підвищує 18/4; гума 13,6×20, 16,9R38. 

Тягове зусилля не менше 14 кН. Кабіна комфортабельна. 

Гідронавісна система із силовим і позиційним регулюванням 

глибини обробки, з максимальним тиском у гідросистемі 200 

кг/см², вантажопідйомністю на осі шарнірів нижніх тяг - 3700 

кгс. 

Колісні універсально-просапні трактори МТЗ 890/892 

тягового класу 1,4 призначені для виконання широкого спектра 

сільськогосподарських робіт - від підготовки ґрунту під посів до 

збиральних і транспортних операцій; можуть використатися в 

лісовому, комунальному господарстві, будівництві та 

промисловості, пристосовані для роботи в різних кліматичних 

зонах. 

Двигун трактора Беларус-892 

Дизель 4-тактний з безпосереднім уприскуванням і 

турбонадувом 

Модель Д-245.5 

Потужність, кВт (к.с.) 65 (89) 

Номінальна частота обертання, об/хв 1800 

Число циліндрів 4 

Діаметр циліндра/хід поршня, мм 110/125 

Робочий обсяг, л 4,75 
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Максимальний крутний момент, Н.м (кгс.м) 396 (39) 

Коефіцієнт запасу крутного моменту, % 15 

Ємність паливного бака, л 130 

 

Трансмісія трактора Беларус-892 

Блокування диференціала: з гідравлічним керуванням, має 

два положення: 

 включено примусово; 

 виключено, з гідромеханічним підсилювачем - 3 положення 

(+ автомат). 

Муфта зчеплення суха, однодискова 

Коробка передач 
механічна (з редуктором, що 

подвоює число передач) 

Число передач 

(вперед/назад): 
18/4 

Швидкості руху (вперед/назад), км/год: 

з включеним редуктором 2,55-33,90/5,35-9,10 

з виключеним редуктором 2,05-27,30/4,30-7,30 

Задній ВВП: 

незалежний двошвидкісний з 

гідромеханічною системою 

керування 

незалежний I, об/хв. 540 

незалежний II, об/хв. 1000 

синхронний, об/м шляху 3,5 

 

Гідронавісна система трактора Беларус-892 

Універсальна, роздільно-агрегатна; за замовленням - із 

силовим і позиційним регулюванням глибини обробки, змішане 

регулювання, механічна фіксація навісного пристрою в 

транспортному положенні. 
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Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс 

із циліндром 110 мм 3000 

із циліндром 115 мм 4000 

Максимальний тиск, кгс/см 200 

Продуктивність насоса, л/хв 45 

Ємність гідросистеми, л 21 

 

Розміри і маса трактора Беларус-892 

Модель трактора 890 892 

Колісна база, мм 2370 2450 

Загальна довжина, мм 3840 3970 

Ширина, мм 1970 1970 

Висота по кабіні, мм 2820 2820 

Колія, мм 

по передніх колесах 1450-1850 1450-1970 

по задніх колесах 1500-2100 1500-2100 

Дорожній просвіт, мм 

під переднім мостом 645 645 

під заднім мостом 465 465 

Найменший радіус повороту, м 4,2 4,1 

Глибина подоланого броду, м 0,85 0,85 

Експлуатаційна маса без баласту, кг 3900 4150 

Розміри шин (стандартних): 

передніх коліс 9,0-20 13,6-20 

задніх коліс 18,4R34 16,9R38 
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Рульове управління трактора Беларус-892 

Гідрооб'ємне, з насосом-дозатором і гідроциліндром у 

рульовій трапеції. За замовленням - гідромеханічний 

підсилювач. 

Передній ведучий міст трактора Беларус-892 

Портальний, з диференціалом, що само блокується і трьома 

режимами роботи: виключений; включений постійно; 

включений автоматично під час буксування задніх коліс. 

 

Кабіна трактора Беларус-892 

Безпечна (ROPS), відповідає вимогам OECD, 

комфортабельна, з фільтрацією повітря, що подається 

вентиляторами, з системою підігріву, з бічними вікнами, що 

відкриваються, заднім склом і люком даху, з електричними 

склоочисниками переднього та заднього скла і омивачем 

переднього скла. 

Є модифікація із захисним тентом-каркасом на базі 

уніфікованої кабіни, каркас можна демонтувати для роботи в 

низьких приміщеннях. 

 

Комплектація трактора Беларус-892 

Робочі фари, 6 виводів гідросистеми для додаткових 

гідромеханізмів, механічна фіксація задньої навіски. 

За замовленням - Ходозменшувач, вантажі баластні задніх 

коліс, вантажі баластні передні, гідросистема із змішаним 

регулюванням глибини обробки, тент-каркас кабіни, проставки 

для здвоювання задніх коліс 

 

Ціна – 498 000 грн. 
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Трактор КИЙ-14102 

 
На виробничих потужностях української компанії ТОВ 

«Укравтозапчастина» спільно з білоруським підприємством 

«Мінський тракторний завод», налагоджено виробництво 

універсального трактора КИЙ-14102. Новий універсальний 

трактор класу - 1,4 тс (14кН), став логічним продовженням 

легендарної моделі МТЗ-82. Поставляється в 69 країн світу. 

Коробка передач у нового трактора механічна (з редуктором, 

подвоює число передач). Універсальний трактор КИЙ-14102 

призначений для агрегатування з вмонтовуваним обладнанням 

різного призначення для виконання робіт у промисловості, 

будівництві та комунальному господарстві: землерийних, 

екскаваторних, вантажно-розвантажувальних, з очищення доріг 

та ін. 

Технічні характеристики трактора КИЙ – 14102 

Колісна формула 4х4 

Габаритні розміри, мм  

Довжина / ширина / висота 
4396/2050/2810 

Двигун 

Модель Д-245, ПРУП "ММЗ", Білорусь 

Потужність, кВт (к.с.) 77,2 (105) 

Номінальна частота обертання, об / 2200 
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хв 

Питома витрата палива при 
номінальній потужності, г / кВт * 
год 

220 (162) 

Робочий об'єм 4,75 

Максимальний крутний момент 
при 1400 об / хв, Н * м (кгс * м) 375 (38,3) 

Коефіцієнт запасу крутного 
моменту,% 15 

Ємність паливного бака, л 130 

Трансмісія 

Муфта зчеплення Суха, одно дискова 

Число передач (вперед/назад) 18/4 

Швидкість руху (вперед/назад), 

км/год 
1,89-33,4/3,98-8,97 

Задній ВОМ: 
Незалежний двошвидкісний 

об/хв. - 540/1000 

Гідронавісна система 
Універсальна, роздільно-

агрегатна 

Вантажопідйомність на осі 

шарнірів нижніх тяг, кгс 
3200 

Максимальний тиск, кгс/см 200 

Продуктивність насоса, л/хв 45 

Рульове управління 

Гідрооб'ємне, з насосом-

дозатором і гідроциліндром у 

рульовій трапеції 

 

Ціна – 549 950 грн. 
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ДП ВО «Південний машинобудівний 
завод ім. А.М. Макарова» 

ТРАКТОР ЮМЗ-10244Н 

 
Трактор нового покоління ЮМЗ-10244 Н – колісний, 

сільськогосподарський, загального призначення класу 1,4 тс 

призначений для виконання різних сільськогосподарських робіт 

з навісними, напівнавісними, причіпними машинами і 

знаряддями, приводом робочих органів стаціонарних і 

мобільних сільгоспмашин. 

Технічні особливості моделі: 

Тип  Колісний, загального 

призначення 

Тяговий клас, тс 1.4 

Колісна формула  4х4 

Колія, мм: 

- Передніх коліс  1118, 1828 

- Задніх коліс  1518, 2 008 

База трактора, мм  2595 

Модель двигуна Д-245, ПРУП "ММЗ", Білорусь 

Запуск  Електростартер 

Потужність експлуатаційна, кВт 

(к.с.)  

77 (105) 

Номінальні оберти колінвал 

дизеля, об/хв.  

2200 

Питома витрата палива, 229 



 12 

г/кВт.год  

Швидкість руху трактора, км/год  3,6-41,5 

- Переднього ходу  1,8-18,0 

- Заднього ходу  1,8-18,0 

Силова передача:  Муфта зчеплення суха, 

дводискова, незалежного 

управління, подвійної дії 

Коробка передач  Механічна, синхронізована, 

16 швидкостей переднього 

ходу і 8 швидкостей заднього 

Передній ведучий міст  Балочного типу 

Гальма  У масляній ванні дискові з 

гідроприводом 

Вал відбору потужності (ВВП)  Незалежний 3-х швидкісний 

Частота обертання ВВП, об/хв  1000, 750, 540 

Пневматична система  Однопровідна для гальм 

причепа 

Шини: 

- Передніх коліс  13,6-24 

- Задніх коліс  16,9-34 

Рульове управління  Гідрооб'ємне з насос-

дозатором і гідроциліндром у 

рульовій трапеції 

Механізм задньої навіски  Посилений триточковий 

шарнірний чотирьохланник, 

категорія 2/3 (опція) 

Вантажопідйомність на осі 

підвісу, кг  

3500/4500 (опція) 

Гідронавісна система  Універсальна 

роздільноагрегатна з 

системою автоматичного 

регулювання 

Кабіна  Удосконалена, безпечна, 

шумовіброізольована 

підвищеної комфортності. 

Кондиціонер (опція) 

Ціна ≈ 700 000 грн. 
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ТРАКТОР ЮМЗ-8244.2 

 
Трактор загального призначення потужністю 80 к.с. з 

передньою віссю балочного типу італійської фірми "Carraro" - 

світового лідера в галузі проектування і виробництва вісей і 

трансмісій для тракторів, дорожньо-будівельної техніки та 

автомобілів, навантажуючої техніки.  

Технічні особливості моделі:  

 посилена трансмісія;  

 посилений механізм гідронавісної системи;  

 автоматична уніфікована роздаточна коробка ПВМ;  

 посилена напіврама з підвищеним запасом міцності 

головної передачі;  

 робоча швидкість – від 1,62 до 11,57 км/год, транспортна 

швидкість - до 35,33 км/год;  

 підвищена вантажепід’ємність з допустимим 

навантаженням на передню вісь до 2 т.  

Можливість установки на трактор обладнання спеціального 

призначення зі змінними робочими органами робить його 

універсальною дорожньо-будівельною і землерийною машиною 

в якості екскаватора, бульдозера, навантажувача.  

Трактори марки ПМЗ можуть експлуатуватися в зонах з 

помірним і тропічним кліматом.  
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Технічні характеристики 

Найменування параметра Значення 

Тяговий клас, т 1,4 

Довжина (з навісною системою) х 

ширина х висота (по кабіні) 4140х1884х2750 

Просвіт, мм :  

дорожній (під заднім мостом) 450 

агротехнічний (під передньою віссю 

і рукавами полувісей) 650 

Найменший радіус повороту, м 4,8 

Колія, мм:  

  - передніх коліс          

регульована ступінчато в 

межах1418-1828 

  - задніх коліс 

регульована безступінчато в 

межах 1400-1800 

Номінальне тягове зусилля, кН(кг) 17,8 (1780) 

Швидкість руху трактора, км/год  

  - переднього хода 1,62-35,35 

  - заднього хода 1,63-7,75 

База, мм 2460 (± 50) 

Маса експлуатаційна (з баластом) кг 4535 (+100) 

Колісна формула 4х4 

Передній ведучий міст          балочного типу "Сarraro" 

Модель двигуна Д-244-436, ПРУП "ММЗ", Білорусь 

Запуск  електростартерний 

Акумуляторна батарея 6СТ-90А, 2шт. 

Потужність експлуатаційна, кВт (кс) 57,4+3,7(78+5) 

Питома витрата палива, г/кВч 

(г/к.с.год) 235,0 (172,8) 

Частота обертання колінвалу, об/хв. 2200 

Робочий об'єм циліндрів, л 4,75 

Муфта зчеплення         

двохпоточна, суха фрикційна з 2-

х швидкісним редуктором ВВП 

Коробка передач          механічна, 9-ти швидкісна 

Гальма сухі, диски 

Вал відбору потужності (ВВП) напівнезалежний 

Частота обертання ВВП, об/с(об/хв) 16,6 (1000) або 9 (540) 

Тип гідравлічної системи 

роздільно-агрегатна з системою 

силового і позиційного 

регулювання 
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Тиск, МПа (кГс/см
2
):  

  - номінальний 

 

16 (160) 

  - максимальний 20 (200) 

Тип пневмосистеми однопровідна для гальмів причепа 

Рульове управління 

гідрооб'ємне з автономним 

живленням 

Передні колеса 11,2R20 або 11,2-20 

Задні колеса              15,5R38 

Вантажопід'ємність на вісі підвісу, кг 2500 

Тип кабіни жорсткий, безпечна з обігрівачем 

Ціна ≈ 499 980 грн. 
 
 

Claas Nexos F-FB-VL-VE 

 
Переваги: 

 Чотири варіанти, F, FB 1, VL і VE, з потужністю від 72 до 

101 к.с. 

 Продуктивність гідросистеми від 85 л./хв. до 

опціональних 111 л./хв. загальної продуктивності завдяки 

контуру гідросистеми з 3 насосами. 

 Чотири варіанти коробки передач, на вибір з 

електрогідравлічним модулем реверсивного ходу 

REVERSHIFT і двоступеневої системою перемикання під 

навантаженням TWINSHIFT. 

 Заводська установка фронтального навішування і 

переднього валу відбору потужності на вибір. 
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 Компанія CLAAS розробила серію NEXOS: 

 Чотири варіанти: F, FB 1, VL і VE з мінімальною 

загальною шириною 1,46 м, 1,40 м, 1,26 м і 1,00 м. 

 Чотири моделі 240, 230, 220 і 210 зі 101, 88, 78 і 72 к.с. 

 Гідравлічний контур з продуктивністю гідросистеми до 

111 л / хв. 

 Двигун. 

Обидва двигуни відповідають вимогам стандарту на 

токсичність ОГ Stage IIIA (Tier 3) завдяки наявності внутрішньої 

системи рециркуляції відпрацьованих газів, турбокомпресора, 

охолоджувача наддувного повітря (за винятком моделі 210) і 

механічного уприскування. Двигуни з високим крутним 

моментом демонструють дуже короткий час відгуку. Таким 

чином, при будь-яких видах робіт, навіть на важко прохідній 

місцевості, в будь-який момент можна задіяти повну потужність. 

  Кількість 

цил. 

Робочий об'єм 

циліндрів 

Потужність при 

номінальній 

частоті обертання 

ECE R 120 

NEXOS Кількість см 3 кВт / к.с. 

240 F, VL 4 4500 74/101 

230 F, FB, VL, VE 4 +3200 65/88 

220 F, FB, VL, VE 4 +3200 57/78 

210 F, VL, VE 4 +3200 53/72 

 

Гідравлічна система. 

У серійному виконанні продуктивність гідравлічної системи 

NEXOS, оснащеної двома насосами, становить 85 л / хв. При 

цьому 59 л / хв, забезпечувані одним з насосів, 

використовуються виключно для секцій гідророзподільника і 

задньої навіски. Для пристроїв або їх комбінацій з більш 

високими вимогами гідросистеми NEXOS може бути оснащений 

гідравлічним контуром з трьома насосами, що забезпечує 

загальну продуктивність до 111 л / хв. 
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Вал відбору потужності. 
Максимальна швидкість обертання валу відбору потужності 

досягається при роботі двигуна з невеликою витратою на 

високих оборотах 1950 об / хв. У режимі 540 ECO максимальну 

кількість обертів вала відбору потужності досягається вже при 

1650 об / хв двигуна. Це дозволяє економити паливо при 

виконанні легких робіт, таких як внесення добрив. 

Коробка передач. 

Чотири варіанти коробки передач на вибір. 

Чотири коробки передач на вибір кожному споживачеві 

NEXOS пропонує відповідне рішення: 

 12V / 12R з механічним реверсуванням. 

 24V / 24R з механічним реверсуванням і механічним 

понижуючим редуктором. 

 24V / 24R з механічним реверсуванням і двоступінчастим 

перемиканням під навантаженням TWINSHIFT. 

 24V / 12R з гідравлічним реверсуванням REVERSHIFT і 

двоступінчастим перемиканням під навантаженням 

TWINSHIFT. 

 

Ціна – 34500 - 44625 Євро 



 18 

Трактор Case IH Farmall JX 110 

 
Компактні розміри і чудова маневреність роблять   трактори 

Case IH серії Farmall JX привабливими варіантами для 

невеликих фермерських господарств   в Україні. 

 У тракторах серії Farmall JX використовується двигун з 

турбонагнітачем і проміжним охолодженням впускного 

повітря, який гарантує економічність і при цьому високу 

потужність. 

 Трактори Case IH серії Farmall JX відповідають всім 

міжнародним та внутрішнім стандартам Сase IH. 

 Тиха кабіна і прекрасна оглядовість в 360 ° забезпечує 

високою безпекою управління і найвищим рівнем комфорту. 

 

 Модель Трактор Case IH Farmall 

JX 110 

Двигун IVECO TD5 / Tier III з 

турбонагнітачем і 

проміжним охолоджувачем 

впускного повітря 

Кількість циліндрів / об'єм 

двигуна, л 

4 / 3,9 

Номінальна потужність двигуна, 

к.с. (кВт) 

110 (81) 

Максимальний крутний момент 

двигуна (при 1400 об / хв), Нм 

430 



 19 

Тип паливної системи Механічна (ротаційний 

ТНВД Bosch) 

Обсяг паливного бака, л 110 

Тип трансмісії Механічна, синхронізована з 

важелем зміни напрямку 

руху, 4 передачі, 3 діапазону 

Кількість передач вперед / назад 12/12 

Швидкість руху (мін / макс), км / 

год. 

1,79 / 29,61 

Управління приводом переднього 

моста 

Механічне підключення 

приводу переднього моста 

Управління блокуванням 

диференціалу заднього моста 

Механічне включення 

блокування 

Продуктивність гідравлічної 

системи, л / хв. 

51,7 

Кількість пар гідровиходів, шт. 3 

Категорія задньої навіски I - II 

Вантажопідйомність задньої 

навіски, кг 

3565 

Частота обертання ВВП, об/хв. 540/1000 

Габаритна довжина, м 4,29 

Габаритна ширина, м 1,92 

Габаритна висота, м 2,66 

Вага трактора (без баластів), кг 3900 

Варіанти регулювання ширини 

колії: 

  

передній міст, мм 1510, +1560, одна тисяча 

шістсот сімдесят один 

задній міст, мм 1 520, 1628, 1724, 1824, 1928, 

2028 

Колеса: передні Одинарні 340 / 85R28 

(13,6R28) 

задні Одинарні 420 / 85R38 

(16,9R38) 

 
Ціна - 35 000 Євро 
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John Deere 6095B 

 

Функції та характеристики: 

    Кабіна з чудовим оглядом, обігрівачем і кондиціонером 

    Потужний і економічний двигун PowerTech 

    Простота перемикання передач, повна синхронізація 

    Гідравлічна система з контролем тиску, швидкість потоку 

до 60 л / хв. 

Технічні характеристики 6095B  

Тип двигуна John Deere Power Tech, TIER II   

Кількість циліндрів і 

робочий об'єм (л) 
4 (4,5)   

Номінальна потужність 

двигуна, к.с. 
95 

 

Тип трансмісії 
Top Shaft Synchronized (синхронізовані 

передачі) 
  

Кількість передач 12/4  

Кількість оборотів 540/1000  

Селективно-контрольні 

клапани 
2 задніх 

 

Категорія навішування II   

Вантажопідйомність 

навіски, (кг) 
2450 

 

Тип навішування 3-х точкова   

Маса трактора (кг) 4600   

Максимальна вага (кг) 6150   

Обігрівач У базовій комплектації   
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Надійні двигуни PowerTech   потужністю 70 кВт (95 л. с.), 85 

кВт (110 л. с.) і 99 кВт (135 л. с.) чудово працюють навіть у 

найскладніших умовах. Запас крутного моменту до 29% 

гарантує, що трактор може без проблем транспортувати 

найважчі вантажі - навіть в умовах важкої прохідності. 

Існує можливість включення і виключення ВОМ 540/1000 з 

кількістю шліців 6/21 з місця оператора за допомогою 

електрогідравлічного приводу (пакет Premium). За рахунок 

додаткових варіантів вала відбору потужності (передній вал 

відбору потужності, наконечник ВОМ з 8 шліцами для 95 л. С.) 

Трактор 6B є ще більш універсальним. 

 

Ціна – 45 000 - 52 400 дол. 

 
MASSEY FERGUSON MF400 Xtra 

 

Серію 400 Xtra колісних тракторів компанії Massey Ferguson 

можна сміливо назвати лінійкою найбільш універсальної 

сільськогосподарської техніки. Простота в управлінні та 

невибагливість цієї техніки, здатність ефективно працювати в 

будь-яких умовах, робить її максимально привабливою для 

використання на полях України. 

Трактор серії 400 Xtra відповідає таким вимогам ринку: 

простий універсальний; здатний працювати в різноманітних 

умовах і кліматі; простота експлуатації та обслуговування; 

міцність, довговічність і надійність. 
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Особливості тракторів Massey Ferguson серії 400 Xtra:  

 7 Стандартних моделей (65 к.с. - 130 к.с); 

 2 Вузьких моделей 72л.с. - 82л.с .; 

 4-х циліндровий двигун MWM International/Perkins/AGCO 

Power(Tier 0); Perkins/AGCO Power (Tier II); 

 Механічна трансмісія: 8F x 2R ковзне зачеплення; 12F x 

4R постійне зачеплення; 

 Ходозменшувач; 

 Блокування заднього диференціалу 

 Гальма в масляній ванні; 

 Одно або двох швидкісний ВОМ, синхронний або 

незалежний ВОМ; 

 Гідравлічна система з відкритим центром; 

 З 17 л/хв. до 69 л/хв; 

 Механічна задня навіска: вантажопідйомність 2500 кг - 

3800 кг; 

 2WD або 4WD; 

 Сходи, платформа або кабіна. 

У стандартній комплектації, апарат обладнаний незалежним 

одношвидкісним ВОМ. Але також можливий продаж тракторів 

Massey Ferguson з двошвидкісним валом відбору потужностей, 

він входить в додаткову комплектацію.  

Кабіна тракторів Massey Ferguson MF400 Xtra оснащена 

гідроприводом рульового управління. Хороша звукоізоляція і 

просторий розмір кабіни дають оператору можливість, 

максимально зосередиться безпосередньо на виробничому 

процесі. 

Максимальна вантажопідйомність заднього механізму 

навішування цього колісного трактора збільшилася до 3200 кг 

завдяки застосуванню в конструкції машини гідравлічної 

системи з відкритим центром. Триточковий механізм навіски з 

механічним управлінням дає можливість використовувати 

трактор з самим різним навісним обладнанням, яке робить цей 

агрегат універсальної технікою для сільського господарства. 

Крім того, можлива установка 3-х секційного 

гідророзподільника, який може істотно підвищити виробничі 

можливості колісного трактора Massey Ferguson MF470Xtra. 

 

Ціна – 65 000 - 70000 Євро 
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Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80 оснащується двигуном 

потужністю 80 к.с. Трактор відноситься до класу 1,4 і володіє 

високою маневреністю. Легко дозволяє працювати на фермах 

старого зразка де висота приміщень не перевищує 2,4 м. 

Технічні характеристики: 

Двигун SDF 1000.4 W TIER II 

Число циліндрів / робочий об'єм, шт. / 

См 
3
 

4/4000 

Тип двигуна Атмосферне 

Максимальна потужність (2000/25 / 

ЕС), к.с. / кВт 
74 / 54,4 

Максимальна потужність (ЕСЕ 

R24.03), к.с. / кВт 
71 / 51,7 

Номінальні оберти двигуна, об./хв. 2350 

Максимальний крутний момент / 

оберти двигуна, Нм / об./хв. 
270/1400 

Охолодження Рідинне 

Управління двигуном Механічне 

Паливний бак, л 70 

Розміри і вага (з задніми колесами) 16.9R30 

Максимальна довжина (без 

урахування важелів ДПС), мм 
3445 

Мін.-макс. ширина, мм 1838/2325 
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Кліренс, мм 400 

Колісна база, мм 2105 

Макс. колія передніх коліс, мм 1 750 

Мін.-макс. колія задніх коліс, мм 1902 

Мінімальний радіус повороту, мм 3700 

Маса з кабіною, кг 3120 

Трансмісія 

Механічна КПП, 4 передачі в 3 

діапазонах 
12 вперед +3 назад 

Максимальна швидкість, км / год 30 

Блокування заднього диференціалу Механічна 

Система змазки Примусова 

Гальмівна система і рульове керування 

гальмівна система 

Повністю незалежна 

гідростатична на всі 4 колеса з 

маслозавантаженими  дисками 

Гальмо стоянки Незалежний 

Рульове управління Гідростатичний, механічне 

Кут повороту 55 
про

 

Передній міст 

Підключення повного приводу З механічним управлінням 

Блокування переднього диференціала З механічним управлінням 

Задній ВОП 

Зчеплення Сухого типу 

Швидкість, об / хв 540-540 ЕСО 

Управління Механічне, незалежне 

Навісна система 

Задня навісна система З механічним управлінням 

Максимальна вантажопідйомність, кг 3000 

Продуктивність гідронасоса, л / хв 45 

Гідровиводи 2/3 

3-х точкове навішування 

Навісна система з фіксованими 

верхніми і нижніми ричагами-

кулями для зчіпки 

 

Ціна ≈ 29 300 Євро 
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Трактор FOTON FT 824 

 
Чотирициліндровий дизельний двигун Perkіns з водяним 

охолодженням, стартерний запуск, задня навіска, двошвидкісний 

ВВП, передній привід, що підключається, комфортабельна 

кабіна з обігрівом. Можлива комплектація кондиціонером. 

 

Технічні характеристики трактора FOTON FT 824 

Колісна формула  4x4 

Габарити, (ДхШхВ) мм  4396х2038х2810 

Потужність двигуна, к.с. (кВт)  82 (60,3) 

Робочий об'єм циліндрів, л  4.33 

Кількість циліндрів  4 

Витрати палива, ≥ г/кВт год  269 

Частота обертання ВВП (об/хв)  540/1000 

Колісна база, мм  2195 

Колія передніх коліс, мм  1610 

Колія задніх коліс, мм  1510-2280 

Мінімальний агротехнічний просвіт, мм  379 

Загальна вага, кг  Конструктивна 3500 

 Експлуатаційна 3990 

Тягове зусилля, кН  19 

Вантажопідйомність навісної системи, кН 16 

Кермове управління  ГОРК 

Додаткові відомості  Обігрів кабіни 

 

Ціна – 427 350 грн. 
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Трактор FOTON FT 1054 

 
Чотирициліндровий дизельний двигун з водяним 

охолодженням, стартерний запуск, задня навіска, двошвидкісний 

ВВП, передній привід, що підключається, комфортабельна 

кабіна з обігрівом. 

 

Технічні характеристики трактора FOTON FT 1054 

Колісна формула  4x4 

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм  4530х2050х2810 

Потужність двигуна, к.с. (кВт)  105 (77,1) 

Кількість циліндрів, шт.  4 

Коробка передач  16+8 

Витрата пального, ≥ г/кВт год  269 

Частота обертів ВВП, об./хв  540/1000 

Колісна база, мм  2195 

Колія передніх коліс, мм  1610-1950 

Колія задніх коліс, мм  1608-1996 

Мінімальний агротехнічний просвіт, мм  420 

Загальна вага, кг  Конструктивна 3915 

 Експлуатаційна 4155 

Вантажопідйомність навісної системи, кН

  

18 

Кермове управління  ГОРК 

 

Ціна – 690 00 грн. 



 27 

Трактор Landini Powerfarm 

 
Трактора Powerfarm з кабіною і на платформі мають 

сучасний дизайн. Нові двигуни серії Perkins 1104D встановлені 

на моделях Powerfarm з кабіною мають високий запас крутного 

моменту та підвищену економічність палива. Ці двигуни мають 

вдосконалену систему уприскування палива, яка оптимізує 

повітряно-паливну суміш, що покращує згорання і ККД двигуна. 

Базова трансмісія має 3 діапазони по 4 швидкості на 

кожному з них, що в результаті дає 12 передач вперед і 12 

передач назад з механічним синхронізованим реверсом. 

Стандартна трансмісія також може бути оснащена 

ходозменшувачем (опція), що в результаті дає 24 передачі 

вперед і 12 передач назад з максимальною швидкістю 30 км/год. 

Регульоване по висоті сидіння та капот з плавно 

заокругленим дизайном забезпечують відмінну оглядовість при 

маневрах. 

Технічні характеристики 

Модель 
POWERFARM 
80 TECHNO 

POWERFARM 
90 TECHNO 

POWERFARM 
100 TECHNO 

POWERFARM 
110 TECHNO 

Двигун Perkins 1104D-44 1104D-44T 
1104D-

44TA 

1104D-

44TA 

Максимальна 

потужність, к.с./кВт 
74/54,5 83/61 92,5/68 106,7/78,5 

Максимальний 

крутний момент, 
261 352 363 416 
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Н*м 

Робочий об`єм / 

кількість циліндрів, 

см³/шт. 

4400/4 
4400/4 

turbo 

4400/4 

turbo 

aftercooler 

4400/4 

turbo 
aftercooler 

Об'єм паливного 

баку, л 
102 102 102 102 

Зчеплення 

Незалежне, сухе, 

дводискове, дюйм 
11 11 12 12 

Трансмісія: 

механічна, 

синхронізована 24 

вперед+12 назад, 

реверс / 40 км/год 

х х х х 

Трансмісія: 

механічна, 

синхронізована 24 

вперед+12 назад, 

реверс, 

ходозменшувач / 30 

км/год 

х х х х 

Гідравлічний підйомник та ЗНС 

Механічне 

управління 
х х х х 

Вантажопідйомніст

ь, кг 
2600 2600 3700 4350 

Робочі режими: 

силовий, 

позиційний, 

плаваючий, 

змішаний 

х х х х 

Кількість пар 

гідровиводів, 

стандарт / 

максимум 

2/4 2/4 2/4 2/4 
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Продуктивність 

насосів, л/хв 
52,3/29,9 52,3/29,9 52,3/29,9 52,3/29,9 

Гальма 

Задні у масляній 

ванні / мокрі 
10 дисків 10 дисків 10 дисків 10 дисків 

Передні у масляній 

ванні / мокрі 
4 диска 4 диска 4 диска 4 диска 

Габаритні розміри та колеса 

Стандартні передні 

колеса 
340/85/R24 340/85/R24 340/85/R24 

340/85/R2

4 

Стандартні задні 

колеса 
460/85/R30 460/85/R30 460/85/R30 

460/85/R3

0 

Висота з кабіною, 

мм 
2518 2550 2550 2550 

Загальна вага без 

баласту, кг 
3330 3330 3500 3600 

Противаги передні, 

кг 
250 250 250 250 

Задні противаги на 

вісь, кг 
250 250 250 250 

 
Ціна ≈ 33 500 Євро. 
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Трактор Landini Rex 

 
Серія випускається в трьох моделях, розроблених для 

конкретних застосувань: 

 F модель ідеально підходить для невеликих садків. 

 GE модель ідеально підходить для роботи на середніх 

насадженнях. 

 GT модель ідеально підходить для використання у 

стандартних садках та у відкритому полі. 

Трьох та чотирьох циліндрові двигуни Perkins 1103D і 

1104D встановлені на новій серії Rex були спеціально 

розроблені для застосування в сільському господарстві. Тихі та 

економічні двигуни відповідають нормам викидів Євро 3. Нова 

серія Rex має сім моделей двигунів: 74 (звичайний); 83 (турбіна); 

68; 79; 92,5; 102 і 110 к.с./ISO (турбіна + інтеркулер). Капот 

повністю підіймається для забезпечення простого доступу до 

двигуна при обслуговуванні. 

  

REX 

70 

F/GE 

REX 

80 

F/GE/

GT 

REX 

85 

F/GE 

REX 

90 

F/GE/

GT 

REX 

100 

F/GE/

GT 

REX 

110 

F/GE/

GT 

REX 

120 

F/GE/G

T 

Perkins Євро 3 

прямого 

впорскування 

1103D-

33TA 

1104D

-44 

1103D

-33TA 

1104D

-44 T 

1104D

-44 

TA 

1104D

-44 

TA 

1104D-

44 TA 

Макс. потужність 

ISO, к.с./кВт 
68/50 

74/54,

5 
79/58 83/61 

92,5/6

8 

102/7

5 

110,2/8

1 

Макс. крутний 

момент, Нм 
280 261 310 352 393 416 410 

Об'єм/к-ть 

циліндрів, cм3 
3300/3 

4400/

4 

3300/

3 

4400/

4 

4400/

4 

4400/

4 
4400/4 
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Нова серія Rеx доступна з трьома різними версіями 

трансмісії: дві механічних версії: чотирьохступінчаста (12 

швидкостей вперед + 12 назад) та п’ятиступінчаста (15 

швидкостей вперед + 15 назад) з механічним реверсом. Третя 

версія з електрогідравлічним управлінням (5 стандартних 

передач + розподільний редуктор з електрогідравлічним 

зчепленням, що дає 30 швидкостей вперед + 30 назад) і 

електрогідравлічним реверсом. Електрогідравлічна трансмісія 

подвоює основні передачі при використанні зеленої кнопки, яка 

інтегрована у важіль перемикання передач. 

В базовій комплектації трактори Rex мають два контури. Це 

дозволяє серії Rex бути надзвичайно універсальним і 

продуктивним трактором в з новаторськими функціями в 

спеціалізованому садовому сегменті. 

 

Ціна ≈ 44 000 Євро 
 
 

New Holland Серія TD5 

 
Наслідуючи традиції лідерства, закладеним легендарної 

моделлю New Holland 110-90, нова модель TD5.110 поєднує в 

собі міцність механічного двигуна і надійність складання з цілим 

набором сучасних властивостей, що істотно підвищують 

ефективність, продуктивність, комфорт і зручність 

використання. 
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Спеціальна пропозиція для модельного ряду TD5 - 

трансмісія з сервоприводом перемикання - ідеально підходить 

для вантажних робіт, що вимагають високої точності. Ця 

функція чудово підходить для скотарських ферм, дозволяючи 

підвищити продуктивність і акуратність виконання робіт за 

рахунок плавних і точних рухів знаряддя. 

Технічні характеристики 

  TD5.65 TD5.75 TD5.80 TD5.90 TD5.10

0 

TD5.1

10 

Двигун S8000 S8000 S8000 S8000 S8000 S8000 

Число циліндрів / 

всмоктування / клапани 
3 / T / 

2 

4 / T / 

2 

3 / T / 

2 

4 / T / 

2 

4 / T / 

2 

4 / T / 

2 

Об'єм (см3) 2930 3908 2930 3908 3908 3908 

Номінальна потужність - ISO 

TR14396 - ECE R120 (кВт / 

к.с.) 

49/65 56/75 60/80 66/88 73/98 81/110 

Номінальна частота 

обертання двигуна (об / хв) 
2300 2300 2500 2500 2300 2300 

Макс. крутний момент по 

ISO TR14396 (Нм) 
261/14

00 

298/14

00 

320/14

00 

356/14

00 

390/14

00 

430/14

00 

Трансмісія             

Трансмісія Synchro 

Command ™ 12x4 (30 км / ч) 
   - - - 

Трансмісія Synchro Shuttle ™ 

12x12 (30 км / год або 40 км / 

ч) 

- - -    

Мінімальна швидкість(км /г). 1,84 1,82 1,82 1,76 1,86 1,79 

Мінімальна швидкість з 

ходозменшувачем (км /г) 
0,33 0,33 0,33 0,32 0,34 0,32 

Гідравлічна система             

Подача головного насоса (л / хв) 36 36 36 36 36 36 

Подача насоса MegaFlow ™ 

(л / хв) 
48 48 48 48 48 48 

Подача насоса рульового 

управління і допоміжного 

насоса (з механічним 

29 29 28 28 28 28 
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перемиканням / гідравлічним 

перемиканням) (л / хв) 

Система Lift-O-Matic ™ 
      

Управління механічною 

тягою 
      

Розміри по заднім шинам             

Розміри по заднім шинам 16.9 

R30 

16.9 

R30 

16.9 

R34 

18.4 

R34 

16.9 

R38 

16.9 

R38 

A Загальна довжина від 

передньої опори до заднього 

важільного механізму (мм) 

3729/ 

3820 

3923/ 

3998 

3808/ 

3883 

3941/ 

4044 

3991/ 

4115 

-/4115 

B Мін. ширина зі 

стандартним крилом (мм) 
1910 1910 1910 1910 1910 1910 

C Висота від заднього моста 

до верху кабіни (мм) 
2556 2556 2600 2667 2680 2680 

 

Ціна ≈ 35 000 Євро 
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Трактор YTO-Х804 

 
 

Основні переваги 

 Двигун виготовлено за технологіями PERKINS (Велика 

Британія), з великим крутним моментом та запасом 

потужності, являється стійким до перевантажень і 

перегрівання, має низьку питому витрату палива. 

 Якісно скомпонована трансмісія FIAT (Італія). 

 Надійне і довговічне зчеплення LUK (Німеччина). 

 Споживання палива менше на 25-35% порівняно з 

аналогами вітчизняного виробництва, що веде до значної 

економії коштів на кожному обробленому гектарі. 

 Робота з просапними культурами. Працює в технологічній 

колії (регульована колія передніх та задніх коліс). 

 Високе тягове зусилля за рахунок сучасного двигуна і 

коробки передач, а також маси трактора. 

 Балочний тип переднього моста − надійна конструкція, що 

має мінімальну кількість  шестерень і підшипників. 

 Герметична і простора кабіна з розширеною оглядовістю 

обладнана кондиціонером і обігрівачем, а також 

комфортним сидінням GRAMMER. 

 Вантажопідйомність навіски становить 3450 кг, за рахунок 

двох додаткових гідроциліндрів, що є найбільшим 

показником серед тракторів такого класу. 
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Технічні характеристики: 

Модель YTO-X804 

Потужність, к.с. (кВт) 80 (58,8) 

Двигун 4-циліндровий, 4-тактний, 

водяне охолодження 

Об'єм, л 4,58 

Крутний момент, Нм / об/хв 290/1550 

Тип трансмісії 4х4 

Тягове зусилля, кН 18,6 

Кількість передач 

вперед/назад, шт. 

12/4 

Габарити (Д*Ш*В), м 4,35*2,17*2,74 

Колісна база, мм 2314 

Кліренс, мм 430 

Експлуатаційна маса, кг 4440 

Колія передніх/задніх коліс, 

мм 

1530-1960/1500-2100 

Розмір шин передні/задні  11,2-28/16,9-34 

Підйомна сила навіски, кг 3450 

 

Ціна ≈ 23 500 дол. 
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Zetor Major 80 

 

Трактор Zetor Major 80 (Зетор Майор) - надійний трактор 

середнього класу потужності з винятковим співвідношенням 

ціни і якості.  

Двигуни ZETOR, розроблені без зайвої електроніки і 

займають домінуюче становище порівняно з конкурентним 

продукцією завдяки простоті обслуговування і високої 

надійності. Вони відрізняються значним коефіцієнтом запасу 

крутного моменту (більше 35%), що зменшує необхідність 

зниження передачі при зростанні навантаження. Потужність 

двигунів залишається постійною в широкому діапазоні оборотів. 

 Трактор обладнаний повністю синхронізованою 

чотириступінчастою коробкою передач з триступінчатим 

редуктором і реверсом. Кількість швидкостей - 12 вперед + 12 

тому. Вал відбору потужності можна вибрати у виконанні 

540/1000 або 540 / 540Е. 

 У моделі Major використана гідравліка з механічним 

керуванням, яка відрізняється не тільки великою підйомною 

силою, але і плавним запуском, наявністю гідравлічного замку, 

який використовується при транспортуванні агрегатів. Трактор 

оснащений двох- або односекційний гідророзподільник із 

зворотного швидкодіючої муфтою для зливу з гідромотора. 
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Технічні характеристики 

 МОДЕЛЬ Major 80 

  

ДВИГУН 

Тип Stage III A Zetor 1105 

Сертифікована потужність 

2000/25 (кВт / к.с.). 
57/77 

Номінальні оберти (об / хв.) 2200 

Кількість циліндрів / 

клапанів 
4/8 

впуск повітря турбокомпресор 

Об'єм двигуна (см ³) 4156 

  

МУФТА ЗЧЕПЛЕННЯ 

Тип 
дводискова, суха, механічне 

управління 

  

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Тип механічна 

Перемикання передач повністю синхронізована 

Кількість передач 12/12 

Швидкість (км / ч) 30 

Вал відбору потужності   

Тип Залежний / незалежний 

Обороти заднього ВВП (об / 

хв.) 
540/1000 

  

ГІДРАВЛІКА 

Тип 
механічна з позиційним і силовим 

регулюванням 

Триточкове навішування категорія II 

Зовнішні гідро роз’єми 2 + 1 

Зчіпки 

тяговий брус, регульована по 

висоті зчіпка з механічною 

фіксацією 
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КАБІНА 

Сидіння Seat SC 80 COBO 

Рульова колонка регульована 

Рульове управління гідростатичний 

  

ІНШІ ПАРАМЕТРИ 

Гальма робочі / стоянкові 

мокрі дискові, з гідравлічним 

управлінням / з механічним 

керуванням 

Гальма причепа 
за бажанням пневматичні / 

гідравлічні 

  

РОЗМІРИ 

Маса 4WD (кг) 3090 

Довжина (мм) 4212 

Ширина на рівні задніх 

бризковиків (мм) 
1860 

Висота до вихлопної труби 

(мм) 
2656 

Колісна база (мм) 2210 

  

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 

  

кожух кардана, компресор, 

сигнальний маяк, обороти 

заднього ВОМ 540 / 540E, 

зовнішні висновки 2 + 1, 

пневматичні гальма причепа одно 

шлангові, задні колеса 2WD 14,9-

28, кондиціонер 

 

Ціна ≈ 27 000 Євро 


