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Огляд ринку дощувальних машин в Україні 

Дощувальна техніка, яка історично застосовувалася 

аграріями для здійснення штучного поливу переважно на Півдні 

України, тобто в зоні ризикованого землеробства, сьогодні має 

небувалий попит серед агропідприємств інших регіонів: східних, 

центральних, північних і західних областей. 

Глобальне потепління, яке в Україні виражається в 

практично безперервному підвищенні середньорічних температур 

і посушливості клімату, привело  до розширення зони 

ризикованого землеробства. Як результат: у північних і 

центральних областях України вже рекомендовано районувати 

сільгоспкультури, які зазвичай вирощувалося на півдні країни, 

для забезпечення ефективної сівозміни. 

У цих умовах підприємствам галузі сільського господарства 

доводиться адаптуватися до роботи з врахуванням нових 

агрокліматичних чинників, коли отримати урожай без штучного 

поливу важко, а інколи і абсолютно не здійснимо. 

Серед усіх варіацій сільськогосподарської техніки 

дощувальні машини і зрошувальні системи займають особливе 

місце. Будь-яка зрошувальна техніка може ділитися відразу на 

кілька різновидів, в першу чергу це поділ за способами 

пересування техніки - бувають стаціонарні системи, бувають 

пересувні. Перші встановлюються на одному місці тривалий час, 

і охоплюють значні території за площею. Другий варіант ідеально 

підходить для використання в різних кліматичних умовах, коли 

потрібно провести транспортування з однієї частини місцевості в 

іншу, з мінімальними витратами.  

Дощувальні машини другого типу бувають фронтальними, 

круговими і комбіновані (іподромні), кожен варіант містить 

свої відмінні риси, ряд переваг і недоліків. Стаціонарні машини 

рекомендується встановлювати на одному полі на весь сезон, 

оскільки їх підключення і переміщення пов'язане з великою 

кількістю затраченого часу. Перший тип машин є барабанним, 

коли вся система укладена в одному великому круговому 

барабані. 

Економічність широкозахватної поливної системи залежить 

насамперед від ширини захвату: чим ширше, тим економніше. 
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Але в Україні в переважній більшості широкозахватних машин 

використовуються закриті мережі низького тиску, тому 

максимально допустима ширина штанги обмежується 450-500 м. 

 Отже, у разі забору води із закритих мереж на перший план 

виступають інші параметри економічності, а саме тип поливної 

машини (кругової, фронтальний або змішаний), тип приводу 

(електричний або гідростатичний), використання певних насадок, 

оптимальне пересування поливної машини по полю Провідні 

зарубіжні фірми-виробники пропонують великий вибір сучасних 

широкозахватних машин, що мають різні ширину захвату, 

витрата води, технологічні схеми поливу, типи водозабору, типи 

приводу руху.  

Виробники пропонують широку лінійку машин для роботи 

саме на закритих мережах низького тиску, що зменшує 

енерговитрати на подачу води до машини, а також вартість 

закритої мережі, якщо в цьому є необхідність. 

Для кращого економічного ефекту при зрошенні виробники 

сучасних багатоопорних широкозахватних дощувальних машин 

випускають їх в декількох конфігураціях: машини фронтального 

переміщення, машини кругового переміщення і комбіновані 

(іподромні). Комбіновані поливні системи дозволяють зрошувати 

поля овальної конфігурації, покриваючи таким чином 

максимальну площу поля. 
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Дощувальні машини уніфіковані ДМУ 
«ФРЕГАТ» 

 

 

 

 

 

 

Саморухаюча дощувальна машина «ФРЕГАТ» дозволяє 

отримати високі та стійкі врожаї зернових, овочевих і технічних 

культур, а також багаторічних трав, забезпечуючи їх якісний 

полив. «ФРЕГАТ» може працювати на ділянках зі складним 

рельєфом, які мають неглибокий родючий шар, що виключає 

дороге планування зрошуваних полів. Високий ступінь 

рівномірності розподілу дощу дає можливість одночасно з 

поливом здійснювати внесення рідких і розчинних мінеральних 

добрив (за умови додаткової поставки агрегату для введення 

добрив ДМ-11.640). 

3-4 дощувальні машини може обслуговувати тільки один 

оператор, що підвищує економічність їх експлуатації. 

Нові дощувальні средньоструйні та дальньоструйні 

апарати забезпечують максимально ефективний полив. Бронзові 

елементи успішно замінені на альтернативні матеріали із 

збереженням їх експлуатаційних і якісних характеристик, що 

знижує ймовірність крадіжки цих деталей ДМ. Дальньоструйні 

кінцеві апарати дозволяють поливати поля прямокутної форми, 

автоматично включаючись на цій ділянці. 
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Технічні характеристики: 7 - 20 

Довжина машини, м 199 - 572 

Робочий тиск води:  

- для високонапірних модифікацій, кгс/см
2
 4,7 - 6,6 

- для низьконапірних модифікацій, кгс/см
2
 4,1 

Площа поливу з однієї позиції, га 15,8 - 111,3 

Низьконапірні модифікації випускаються з 

кількістю візків, шт 
до 16 

 

ПАТ "Завод"Фрегат" 55210, Україна, Миколаївська 

обл.,м Первомайськ, вул. Корабельна, 50. 

 

Ферменна дощувальна машина ДМФ 
"ФРЕГАТ" 

 

 

 

 

 

 

Завод «Фрегат» розробив принципово нову модель 

ферменної дощувальної машини з електричним приводом типу 

ДМФ «Фрегат». Нова модель дощувальної машини випускається 

з 2010 року і дозволяє досягти максимальної економії 

електроенергії на подачу води за рахунок низького тиску на 

вході в машину.  

ДМФ «Фрегат» має можливість як кругового, так і 

фронтального руху, а також фронтального руху з круговим 
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переміщенням (іподромного типу). Основні технічні 

характеристики ДМФ «Фрегат» і якість поливу відповідають 

рівню кращих закордонних аналогів при меншій ціні. 

У дощувальній машині ДМФ «Фрегат» застосовуються 

комплектуючі відомих світових фірм: колісні та мотор-

редуктора UMC (США), низьковисячі дощувальні апарати i-Wob 

Senninger (США), секторні дощувальні апарати Nelson (США), 

кінцевий дощувальний апарат секторної дії Komet (Італія), 

автоматична система управління з комплектуючими Schneider 

Electric (Франція) і Honeywell (США). 

Машина оснащується електроприводом, кожен візок 

спирається на два пневмоколеса, що приводяться в рух власним 

мотор-редуктором за допомогою двох черв'ячних редукторів. 

Автоматична система управління (компанії Otech, Франція) 

забезпечує можливість прямого і реверсивного руху в широкому 

діапазоні робочих швидкостей. 

Технічні характеристики 

Тип машини   

Фермова, кругового / 

фронтального руху / 

іподромних типу, реверсивна, 

з електроприводом на 

кожному візку 

Забір води   гідрант / гідранти / канал 

Кількість візків шт 1-20 

Конструкція прольоту   Ферменних 

Довжина прольоту м 59,9/54,05/48,20/42,35 

Довжина машини м 42,35 - 1100,00 

Тип центральної візки   2-х або 4-х колісна 

Система управління   

Електрична автоматична, 

виробництва компанії 

Otech (Франція) 

Система вирівнювання 

ферм фронтальних 

машин 

  

Otech, з прецизійним 

вирівнюванням візків по 

тросу уздовж машини 

Робочий тиск води (на 

вході в машину при 

 МПа 

(кгс/см
2
) 

 0,19 - 0,52 (1,9 - 5,2) 
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нульовому ухилі) 

Тип дощовиків   

I-Wob Standart фірми 

"Senninger" 

(на кожному дощувателі 

встановлений 

регулятор тиску PSR-15 

"Senninger"), 

кінцевий дощувальний 

апарат секторного дії 

Тип приводу   

Мотор-редуктор і два 

черв'ячних редуктора на 

кожного візка 

(виробництва компанії 

"UMC", США) 

Тип коліс   

пневмоколеса по два на 

кожному візку, розмір 

14.9R24 

Тип мотор-редукторів   
UMC Power Saver 3.5, 40:1, 

0,55 кВт (США) 

Тип колісного 

редуктора 
  

UMC 725-TNT-U 50:1 

(США) 

Загальна витрата води  л/сек 20 - 300 

Мінімальна норма 

поливу на прохід 
м

3
/га 29 - 142 

Кліренс м 3,1 

Робоча напруга   380 В / 50 Гц 

Тип направляючої   по канавці / по тросу 

 
ПАТ "Завод"Фрегат" 55210, Україна, Миколаївська обл.,м 

Первомайськ, вул. Корабельна, 50. 
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Дощувальна машина NETTUNO C 200 
100/350

 

100мм - діаметр шланга, 350м - довжина 

Опис: 
• Турбіна з'єднана з редуктором в моноблок; 

• 4-х швидкісний редуктор з автоматичною зупинкою і приводом 

для швидкого змотування шлангу; 

• Підведення води з двох сторін; 

• Захисні кожухи; 

• Зубцювате колесо великого діаметру для обертання барабана; 

• Система укладання шланга з ходовим гвинтом; 

• Ручне регулювання байпаса; 

• Регулювання швидкості змотування шланга з компенсатором; 

• Манометр та електронний лічильник; 

• Платформа, що обертається на 360 градусів, з великим 

діаметром підстави; 

• Пристосування для повороту машини, розташоване на 

підйомному пристрої візки; 

• Пристрій для гідравлічного підйому / опускання візки і 

опорних лапок; 

• Додаткові опорні лапки на дишлі; 

• Оцинкована рама і пофарбований барабан; 
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• 3-х колісна оцинкована візок для спринклера з регульованою 

шириною колії; 

• Спринклер Сімі Рефлекс з набором насадок; 

• Високоміцний поліетиленовий шланг середньої щільності з 

мінливих товщиною стінки; 

• З'єднувальний шланг 5 мт; 

• Залізний баласт. 

Бренд: Nettuno 

Країна виробник: Італія. 

 

Дощувальна машина NETTUNO D200 
100/550 

 
 

Опис: 
• Турбіна з'єднана з редуктором в моноблок; 

• 4-х швидкісний редуктор з автоматичною зупинкою і приводом 

для швидкого змотування шлангу; 

• Підведення води з двох сторін; 

• Захисні кожухи; 

• Зубцювате колесо великого діаметру для обертання барабана; 

• Система укладання шланга з ходовим гвинтом; 
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• Автоматична або ручне регулювання байпасу; 

• Регулювання швидкості змотування шланга з компенсатором; 

• Манометр та електронний лічильник; 

• Платформа, що обертається на 360 градусів, з великим 

діаметром підстави; 

• Пристосування для повороту машини, розташоване на 

підйомному пристрої візки; 

• Пристрій для гідравлічного підйому / опускання візки і 

опорних лапок; 

• Додаткові опорні лапки на дишлі; 

• Оцинкована рама і пофарбований барабан; 

• 3-х колісна оцинкована візок для спринклера з регульованою 

шириною колії; 

• Спринклер Sime Reflex з набором насадок; 

• Високоміцний поліетиленовий шланг середньої щільності з 

мінливих товщиною стінки; 

• З'єднувальний шланг 5 мт; 

• Залізний баласт. 

 

Бренд: Nettuno 

Країна виробник: Італія 
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Дощувальна машина NETTUNO C 200 
90/350 

 
Опис: 

 Турбіна з'єднана з редуктором в моноблок. 

 4-х швидкісний редуктор з автоматичною зупинкою і 

приводом для швидкого змотування шланга. 

 Підведення води з двох сторін. 

 Захисні кожухи. 

 Зубчасте колесо великого діаметру для обертання барабана. 

 Система укладання шланга з ходовим гвинтом. 

 Ручне регулювання байпаса. 

 Манометр та електронний лічильник. 

 Платформа, що обертається на 360 градусів, з великим 

діаметром підстави. 

 Пристосування для повороту машини, розташоване на 

підйомному пристрої візки. 

 Пристрій для гідравлічного підйому / опускання візки і 

опорних лапок. 

 Додаткові опорні лапки на дишлі. 

 Оцинкована рама і пофарбований барабан. 

 3-х колісна оцинкована візок для спринклера з регульованою 

шириною колії. 
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 Спринклер SIME REFLEX з набором насадок. 

 Високоміцний поліетиленовий шланг середньої щільності з 

мінливих товщиною стінки. 

 З'єднувальний шланг. 

 Залізний баласт. 

 

Бренд: Nettuno 

Країна виробник: Італія 

 

Дощувальна машина NETTUNO D200 
100/450 

 
Опис: 

• Турбіна з'єднана з редуктором в моноблок. 

• 4-х швидкісний редуктор з автоматичною зупинкою і приводом 

для швидкої змотування шланга. 

• Підведення води з двох сторін. 

• Захисні кожухи. 

• Зубцювате колесо великого діаметру для обертання барабана. 

• Система укладання шланга з ходовим гвинтом. 
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• Автоматичне або ручне регулювання байпаса. 

• Регулювання швидкості змотування шланга з компенсатором. 

• Манометр та електронний лічильник 

• Платформа, що обертається на 360 градусів, з великим 

діаметром підстави 

• Пристосування для повороту машини, розташоване на 

підйомному пристрої візки 

• Пристрій для гідравлічного підйому / опускання візки і 

опорних лапок 

• Додаткові опорні лапки на дишлі 

• Оцинкована рама і пофарбований барабан 

• 3-х колісна оцинкована візок для спринклера з регульованою 

шириною колії 

• Спринклер Sime Reflex з набором насадок 

• Високоміцний поліетиленовий шланг середньої щільності з 

мінливих товщиною стінки 

• З'єднувальний шланг 5 мт 

• Залізний баласт 

 

Бренд: Nettuno 

Країна виробник: Італія 
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КОНСОЛІ ДЛЯ ПОЛИВУ 

 
Зрошувальні консолі (штанги або крила для поливу) 

приєднуються до дощувальних машин барабанного типу замість 

стандартної візка зі спринклерів і виготовляються з оцинкованої 

(нержавіючої) сталі та алюмінію, складаються з розбірних 

модульних елементів і забезпечені системою самовирівнювання 

і поворотним механізмом. Складено моделі можуть бути легко 

переведені в транспортне положення за допомогою спеціальних 

пристосувань. Крила поливних консолей з гратчастою 

конструкцією перед транспортуванням від'єднуються один від 

одного і встановлюються на візку. 

Візки поливних консолей можуть бути 2-х, 3-х, 4-х і 5-ти 

колісними з системою для копіювання нерівностей грунту і 

можливістю регулювання ширини колії від 1,5 до 2,7 метрів. За 

допомогою спеціальної опції можна змінювати висоту крил 

консолі від 1 до 2,7 метрів від поверхні грунту. 

Крім того випускаються спеціальні візки з боковим 

розташуванням шланга і центрального направляючого колеса, 

що дозволяє використовувати поливні консолі для зрошення 

таких овочевих культур, як цибуля, часник, морква, салати, 
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помідори, огірки, перець, баклажани і зеленню культури (кріп, 

петрушка, коріандр і т.д.). 

 

Бренд: Nettuno 

Країна виробник: Італія 

 

Дощувальна машина  фронтального 
переміщення МДФП-71/128 

 
Дощувальна машина виробництва ТОВ НВП «Херсонський 

машинобудівний завод», що входить в структуру компанії 

Укрсільгоспмаш, призначена для поливу дощуванням кормових, 

зернових, технічних сільськогосподарських культур, включаючи 

високостеблові. Забір води проводиться з відкритих зрошувачів. 

Полив рослин проводиться в русі. Пересувний привід установки 

електромеханічний.  

Дощувальна машина має центральносиметричну 

конфігурацію і складається з наступних складових частин: 

центральної водоприймальної візки, дизельного двигуна, 

відцентрового насоса, всмоктуючої лінії; ферми, ферми підвісної 
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і дощувателями; опорних візків, системи управління рухом та 

аварійного захисту машини. 

 

Показники: 

Загальна витрата води, л / с 71,3 

Тиск на насосі, МПа 0,25 

Ширина захвату при швидкості вітру до 2,8 м 

/ с, м 
128 

Поливна норма м3 / га за один прохід 50-600 

Середньоробоча швидкість, м / хв 0,65-3,33 

Транспортна швидкість, км / год — при 

самопересуванні / — при агрегатуванні з 

трактором 

0,19/0,6 

Відстань між зрошувачами, м 128 

Витрата палива, км / год 7,72 

Споживана потужність від генератора, кВт 3,66 

Габаритні розміри, мм: довжина, ширина, 

висота 
121000/9500/7000 

Робоча ширина захвату з / без перекриття, м 120/128 
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Дощувальна машина  NETTUNO С200 
90/500 

 
 

Діаметр 90мм, довжина 500м. 

Опис: 

 Турбіна з'єднана з редуктором в моноблок. 

 4-х швидкісний редуктор з автоматичною зупинкою і 

приводом для швидкого змотування шланга. 

 Підведення води з двох сторін. 

 Захисні кожухи. 

 Зубчасте колесо великого діаметру для обертання барабана. 

 Система укладання шланга з ходовим гвинтом. 

 Ручне регулювання байпаса. 

 Манометр та електронний лічильник. 

 Платформа, що обертається на 360 градусів, з великим 

діаметром підстави. 

 Пристосування для повороту машини, розташоване на 

підйомному пристрої візки. 

 Пристрій для гідравлічного підйому/опускання, візки і опорні 

лапки. 

 Додаткові опорні лапки на дишлі 
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 Оцинкована рама і пофарбований барабан 

 3-х колісна оцинкована візок для спринклера з регульованою 

шириною колії. 

 Спринклер SIME REFLEX з набором насадок. 

 Високоміцний поліетиленовий шланг середньої щільності з 

мінливих товщиною стінки. 

 З'єднувальний шланг. 

 Залізний баласт. 

Бренд: Nettuno 

Країна виробник: Італія. 
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Кругові системи поливу (дощувальні 
машини) Western Irrigation 

 
 

WESTERN IRRIGATION SYSTEMS світовий виробник 

кругових машин поливу представляє різноманітні комплектації 

стаціонарних і перетягуємих зрошувальних машин. Принцип 

роботи дощувальних машин даного класу заснований на 

поєднанні гідравлічної та електричної складової, що дозволяє 

зрошувальним машинам працювати в різних умовах. Так, 

електрична частина відповідає за рух зрошувальної машини, а 

гідравлічна частина за необхідну кількість і рівномірність 

виливаємо води. 

Зрошувальна машина (дощувальна машина) отримує воду 

від гідранта, навколо якого і відбувається круговий рух системи. 

Загальна довжина системи поливу може досягати тисячі метрів і 

розраховується індивідуально в кожному випадку. 

Полив відбувається через спеціально розроблені 

розпилювачі, які гарантують рівномірність розподілу 

розбризкування по всій площі зрошення і високу вітростійкість 

поливу. 
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Системи поливу складаються із сегментів, що мають 

стандартні розміри: 43 м, 50 м, 55 м і 61 м. Кожний сегмент 

спирається на раму, оснащену колесами. Кожна пара коліс має 

автономний привід від редуктора електромотора, що дозволяє 

витримувати радіальну лінійність руху всієї зрошувальної 

системи. 

Робота системи зрошення передбачає повну автоматизацію 

процесу поливу. З панелі управління зрошувальної машини 

оператор може легко задати необхідну норму зрошення з 

урахуванням мінливих умов. 

 

Загальні характеристики кругових зрошувальних 

машин Western Irrigation Systems 

Найменування Характеристики 

Кругові машини 

- стаціонарні 

- перетягуємі 

Мінімальний робочий 

тиск, бар 
- від 2 бар 

Довжина машини, м - до 1000 

Тип труб 

- оцинковані; 

- PermaPipe (являє собою труби з 

внутрішнім покриттям поліетилену 

високої щільності) 

Торцевий пістолет -  до 30 м поливу до довжини машини 

Контрольна панель 
- простота і надійність в управлінні 

роботою поливної машиною 

Регулятор тиску 

- комплектується кожен розпилювач 

для рівномірності поливу по всій площі 

зрошення 

 

Типи коліс з 

грунтозачепами 

- 14,9”x24”x10” 

- 16,9”x24”x15” 

Додаткове обладнання 
- система внесення добрив з поливною 

водою 
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Фронтальні системи поливу Western 

 
 

Компанія WESTERN IRRIGATION SYSTEMS світовий 

виробник зрошувальних машин представляє різноманітні 

комплектації 3-х типів машин: фронтальних машин з живленням 

від гідрантів, фронтально-поворотних машин з живленням від 

гідрантів, фронтальних машин із забором води з відкритого 

каналу. 

Принцип роботи фронтальних систем поливу даного класу 

заснований на поєднанні гідравлічної та електричної складової, 

що дозволяє зрошувальним машинам працювати в самих різних 

умовах. 

Машина може живитися від гідранта або забирати воду з 

відкритого каналу. Загальна довжина системи поливу може 

досягати тисячі метрів і розраховується індивідуально в 

кожному випадку. 

Полив відбувається через спеціально розроблені 

розпилювачі, які гарантує рівномірність розподілу води по всій 

площі зрошення і високу вітростійкість поливу. 

Системи поливу складаються із сегментів, що мають 

стандартні розміри: 43 м, 50 м, 55 м і 61 м. Кожен сегмент 
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спирається на раму, оснащену колесами. Кожна пара коліс має 

автономний привід від редуктора електромотора, що дозволяє 

витримувати радіальну лінійність руху всієї системи. Робота 

системи передбачає повну автоматизацію процесу поливу. З 

панелі управління машини Ви можете легко задати необхідну 

норму зрошення з урахуванням мінливих умов. 

Фронтальні зрошувальні машини Western дозволять 

вносити задану кількість води за необхідний час. 

Загальні характеристики фронтальних зрошувальних 

машин Western: 

Назва Характеристики 

Фронтальні машини 
- з живленням від гідранта 

- із забором води з відкритого каналу 

Робочий тиск, бар  від 2 бар 

Довжина машини, м до 1000 м 

Тип труб 

- Оцинковані; 

- PermaPipe (представляє собою труби з 

внутрішнім покриттям поліетилену 

високої щільності) 

Торцевий пістолет до 30 м поливу до довжини машини 

Контрольна панель 
простота і надійність в управлінні 

роботою поливної машиною 

Регулятор тиску 

комплектується кожен розпилювач для 

рівномірності поливу по всій площі 

зрошення 

Типи коліс з 

грунтозачепами 

- 14,9”x24”x10” 

- 16,9”x24”x15” 

Додаткове обладнання 
Система внесення добрив з поливною 

водою 
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Барабанні зрошувальні машини АМАКО 
Irrigation 

  
Зрошення є пріоритетним напрямком сільського 

господарства. Дощувальні машини барабанного типу (полив 

дощуванням) призначені для зрошення сільськогосподарських 

культур, садових ділянок і розплідників, зелених насаджень і 

парків, вони стали для багатьох дрібних і середніх господарств 

ідеальною технікою для зрошення та поливу. Це мобільні 

агрегати, які мають у своєму складі різні насадки і які можуть 

працювати з неочищеної водою. 

Склад і принцип роботи системи поливу: на шасі 

мобільного агрегату кріпиться котушка зі шлангом, на якій 

встановлено дощувальний апарат. Шланг разом з дощувальної 

установкою (спринклером) розмотується трактором, а 

намотування відбувається автоматично від енергії води, що 

протікає через турбіну під тиском. Вода, що виходить зі 

спринклера під тиском у кілька атмосфер зрошує смугу поля 

шириною в 50-90 метрів і довжиною 200-850 метрів (в 

залежності від довжини шланга). При відсутності достатнього 

тиску в системі шланг можна згортати за допомогою ВОМ 

трактора (входить в комплектацію). 
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Додаткові пристрої, такі як штанги-консолі для щадного 

дрібнодисперсного поливу, можливість внесення разом з 

поливною водою необхідних добрив. 

Мобільні дощувальні системи дозволяють: 

• збільшити в 1,5-3 рази урожайність сільськогосподарських 

культур; 

• здійснювати поливи малими, освіжаючими нормами; 

• проводити дрібнодисперсне дощування; 

• зрошувати не один, а кілька ділянок поліпшити конфігурацію 

зрошуваних полів. 

Системи зрошення і іригації барабанного типу 

Автоматичні дощувальні машини отримали заслужене 

визнання завдяки високому технічному виконанню, надійності 

та доступною ціною. Можливість підключення зрошувальних 

машин до гідрантів, використання насосів і насосних станцій 

робить її високо мобільного і в той же час продуктивною. 

 

Розміри 

Базова конструкція 1(см) 2(см) 3(см) 4(см) 5(см) 6(см) 7(см) 8(см) 

A 311 234 201 185 169 184 169 216 

B 352 264 244 224 209 224 199 300 

C 355 296 264 243 209 224 224 300 

D 369 314 285 258 222 224 246 300 

DS 369 324 295 276 222 224 256 300 

E 419 344 309 285 227 239 267 350 

ES 419 359 332 302 232 249 284 350 

F 429 383 356 329 242 249 308 360 

 



26 

 

Дощувальні установки PRORAIN 

 

 

 

 

 

•1Надзвичайно привабливе співвідношення "ціна-

продуктивність"; 

• Постійність якості завдяки гарячого оцинкування; 

• Повністю автоматичний полив за допомогою комп'ютера; 

• Надійність в роботі завдяки високоякісним компонентам 

 

Опція:  

- консольна візок AS 32, ширина смуги поливу: 50 м. 
Низький тиск на вході: від 3,5 бар.  

- Швидке і просте розкладання консолі. 

- Автоматичне вирівнювання положення завдяки легкій 

конструкції консолі і противаг.  

- Мілкодисперсне розпорошення води, яке не пошкоджує 

рослини і грунт. 

 

Сильні сторони надійної машини: 

• Високоточне зубчасте колесо з великим діаметром для 

рівномірного розподілу навантаження на весь барабан. 

• Високоякісна поліетиленова спеціальна труба - довгий термін 

служби навіть при максимальних навантаженнях. 

• Знімний кожух барабана забезпечує простий доступ для 

сервісних робіт. 
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• Барабан на поворотній платформі фіксується в будь-якому 

робочому положенні. 

• Вирівнювання нахилу розбризкувача на нерівній місцевості і в 

кінці смуги поливу. Струмінь води не пошкоджує рослини. 

• Автоматичний підйомник візки для підйому в транспортне 

положення в кінці смуги поливу. 

• Гідравлічні опори агрегату. Комфортабельне обслуговування. 

Оптимальна стійкість при втягуванні штатива. 

• 4-ступінчаста комбінація передачі і турбіни - просте 

обслуговування, електронне управління для точних норм 

поливу. 

• Гаряча оцинковка поворотної платформи і ходової частини. 

Постійність якості завдяки оптимальній захисту від корозії. 

• Водомети SR 160 від компанії BAUER виготовлені спеціально 

для інтенсивного поливу і відрізняються простою і надійною 

конструкцією. Водомети SR 160 призначені для будь-яких 

систем зрошення й завдяки змінним форсункам і додатковим 

пристроям, працюючими в широкому діапазоні тиску, 

забезпечують вибір оптимального поливу від середньої до 

великої краплі. 

 

Технічні характеристики proRAIN F40: 

- Модель: proRAIN F40 

- Діаметр труби РЕ, мм: 100 - 120 

- Довжина труби, м: 370 - 540 

- Ширина зрошувальної смуги, м: 54 - 83 

- Пропускна здатність кв.м / год .: 17 – 65 

- Тиск на вході, бар: 3,5 - 11,0
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Барабанні дощувальні машини 
RAINSTAR T (от 7 до 32 га) 

 
• Обертовий барабан з вбудованими гідравлічними опорами 

агрегату 

• Двоколісна ходова частина з регульованою шириною колії і 

механічною опорою дишла 

• Енергозберігаюча повнопотокова турбіна BAUER TVR 60 

• Комп'ютер для поливу ECOSTAR 4000 S з акумуляторною 

батареєю і сонячною панеллю для завдання точної норми поливу 

і високої надійності в експлуатації 

• Комфортне обслуговування - гідравлічна опора, двостороннє 

підключення для води HK 108, центральний блок управління, 

гідравлічний підйом штатива (разом з опорами агрегату) 

• 4-швидкісна коробка передач BAUER з гальмівною системою і 

пристроєм для намотування труби на барабан за допомогою 

ВОМ 

• Колісний візок з автоматичним вирівнюванням нахилу - 

оптимальне положення розбризкувача навіть на нерівній 

місцевості 

• PE-спеціальна труба BAUER - висока міцність і стабільність 

форми. 
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Кругові зрошувальні установки BAUER 
CENTERSTAR 

• Установка, що працює на 

низькому тиску - економія 

електроенергії / дизельного 

палива. 

• Мінімальні операційні 

витрати, простота 

обслуговування. 

• Висока ефективність 

зрошення (92%) за рахунок 

близького до поверхні грунту 

поливу. 

• М'який, щадний до рослини 

полив - відсутність ущільнення 

ґрунту. Centerstar 5000 

• Покриття 79% поверхні - з 

кінцевим водометом до 85%. 

• Висока гнучкість за рахунок можливості перетягування 

установки на інше поле. 

• Точне пристосовування до вирощуваних культур за рахунок 

можливості варіювання висоти установки. 

• Чудове управління процесу зрошення за допомогою 

електричної техніки управління. 

 

Centerstar 5000 133EL 

• Рекомендовано максимум 6 секцій. 

• Довжина секцій: 59,8 м; 54,0 м; 48,1 м; 42,3 м. 

• Для площі до 45 га. 

• Продуктивність установки до 130 м³ / год. 

• Допустимий ухил 10%. 

• Вільний проліт під секцією - 3,1 м. 

 

Centerstar 5000 168EL 

• Рекомендовано максимум 10 секцій. 

• Довжина секцій: 59,8 м; 54,0 м; 48,1 м; 42,3 м. 

• Для площі до 100 га. 



30 

 

• Продуктивність установки до 250 м³ / год. 

• Допустимий ухил - 15%. 

• Вільний проліт під секцією - 3,1 м. 

• Можливість перетяжки. 

 

Centerstar 5000 203 / 168EL 

• Рекомендовано максимум 12 секцій. 

• Довжина секцій 203: 54,0 м; 48,1 м; 42,3 м. 

• Для площі до 100 га. 

• Продуктивність установки до 350 м³ / год. 

• Допустимий ухил - 15%. 

• Вільний проліт під секцією - 3,1 м. 

 

 

Лінійно-поворотні зрошувальні машини 
BAUER CENTERLINER 

 
Centerliner 5000 з забором води з гідранта. 

Економічне рішення: 

• Оптимальне використання землі. 

• Можливість роботи установки при низькому тиску. 

• Високий рівень автоматизації. 

• Високий рівень гнучкості: перетяжна, можливість 

розвороту. 
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Оптимальна експлуатація на площах завдяки 

інтелектуальній системі управління: 

• Centerliner CLS 

- ручний поворот секцій; 

- подвійне підключення шлангу (спереду і ззаду); 

- можливість перетяжки (опція). 

• Centerliner CLE 

- автоматичний поворот секцій; 

- гнучкий з'єднувальний шланг - для автоматичного 

реверсного режиму; 

- можливість перетяжки (опція). 

• Centerliner CLX - Multistar 

- автоматичний поворот секцій; 

- електричний привід 4-х коліс, для повороту 

центральний вежі; 

- гнучкий з'єднувальний шланг - для автоматичного 

реверсного режиму; 

- можливість перетяжки (опція). 
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Лінійні зрошувальні машини BAUER 
Linestar 

 
 

Linestar 5000 з забором води з гідранта. 

• Оптимальне рішення для прямокутних полів. 

• Установка, що працює на низькому тиску - економія 

електроенергії / дизельного палива. 

• Висока ефективність зрошення за рахунок близького до 

поверхні ґрунту поливу. 

• М'який, щадний рослини, полив - відсутність ущільнення 

ґрунту. 

• Оптимальне покриття (100%) поливом площі на 

прямокутних полях. 

• Висока гнучкість за рахунок можливості перетягування 

установки на інше поле і Linestar 5000 з забором води з 

гідранта поливу при розвороті. 

• Для найбільш економічного застосування, довжина поля 

повинна перевищувати в 3-5 разів довжину установки! 

  

Управління Linestar 5000 по борозні: 

• Центральна опора рухається у напрямку нарізаної 

борозни. 

• Економне рішення для всіх типів установок. 
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• Не застосовується на піщаному грунті. 

 

Управління Linestar 5000 по натягнутому тросу: 

• Два контакти слідують тросу. 

• Точне керування незалежно від типу грунту. 

• Датчики вимірюють поле індукції прокладеного в землі 

кабелю і слідують сигналу. 

• Точне керування для великих установок. 

 

Лінійні зрошувальні машини BAUER 
MONOSTAR 

 
Найекономічніший вид зрошення 

• Система низького тиску для економії енергії. 

• Висока ефективність поливу (до 93%) завдяки близькому 

до поверхні ґрунту розпорошення води. 

• М'який полив для рослин і ґрунту. 

• Дуже мобільна система: поворотна, перетяжна або 

пересувна машина з вбудованим приводом (пересування 

без допомоги трактора). 

MONOSTARс забором води з гідранта 

• Для площі до 100 га. 

• Продуктивність установки до 20 м³ / год. 
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• Зрошувальна смуга: 100 - 112 м. 

• Гнучка зрошувальна установка, поворотна, перетяжна або 

самопересувна. 

 

Лінійні зрошувальні машини BAUER 
QUADROSTAR 

 
 

QUADROSTAR QS 100 із забором води з каналу: 

• Силова установка. 

• Продуктивність установки до 300 m³ / год. 

• Для площі до 100 га. 

Переконливі аргументи: 

• Рух машини над каналом → менші втрати площі. 

• Надійна центральна опора з 2 приводними двигунами і 4 

колесами, які повертаються. 

• Переміщення системи з обох кінців за допомогою 

трактора. 

• Окремі трубки для подачі води на форсунки. 

• Велика площа поливу. 

• Низька норма опадів. 

• Дрібна крапля. 
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Лінійні зрошувальні машини 

2-х колісна центральна опора для 
двостороннього забору води 

 
• Для установок довжиною до 450 м - максимум 7 секцій. 

• Продуктивність установки до 200 м³ / год. 

• Для площі до 65 гa. 

• Покриття великих площ за рахунок розвороту 

установки. 

• Висока гнучкість за рахунок можливості перетягування 

установки. 

• Додаткове підключення на кінці установки - ніякої 

втрати часу як при розвороті. 
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Кругові дощувальні машини «Reinke» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна опора: 

• Ноги опори 8 "x 3" x 1.25 ", взаємозамінні з ногами рухомої 

опори. 

• Високоміцна гальванізована сталь (4218кг / см2). 

• Поперечні балки не потрібні – забезпечується легкий 

доступ до компонентів всередині башти. 

• Підшипник 18 "(стінки ¼"), знаходиться на опорах. 

• Бетонний майданчик 2,7x 2,7 м з 4-ма анкерами товщиною 

2,54 см. 

• Коліна – нижнє і верхнє – зігнуті таким чином, що 

мінімізують турбулентність і втрати напору на тертя. 

• Є сходи на одній з опор, і, як опція – майданчик навколо 

верхньої частини вежі. 

• Колекторне кільце внутрішнє, із захистом від корозії, з 

куполом, що відводить конденсат. 

• Різні опції для контролю кінцевої гармати, авто-стопу або 

авто-реверсу. 

• Електричні компоненти панелі управління розміщені на 

алюмінії, що усуває можливість корозії. 

• Можлива установка панелі на будь-якій стороні опори, на 

трьох різних висотах. Двері мають газовий циліндр. 

 

 

 


