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Огляд ринку обприскувачів 
Обприскування полів є невід'ємною частиною 

комплексного захисту посівів від шкідників, бур'янів і різних 

хвороб. За статистикою, щорічно гине близько чверті всіх 

посівів землевласників, які намагалися заощадити на 

обприскуванні. Світові лідери з розробки та виготовлення 

машин для захисту рослин останнім часом випускають 

обприскувачі з великим типорозмірним рядом базових 

параметрів (місткість бака, ширина захвата), що дозволяє 

мінімізувати витрати на обприскування. 

Підбираючи лінійку обприскувачів, треба виходити з 

задач, які вони повинні виконувати, враховуючи специфіку 

фізіології та агротехніки тих чи інших сільгоспкультур, які 

вирощуються в конкретному господарстві. Використання різних 

культур в сівозміні, особливості структури полів, рельєфу та 

ґрунтів кожного агропідприємства ставить серйозні вимоги 

перед оприскувачем та потребує застосування індивідуального 

підходу при підборі такої важливої в сільгоспвиробництві 

машини. 

Саме тому пропонуються найрізноманітніші моделі 

обприскувачів – від великих самохідних машин до невеликих 

садових, які можуть задовольнити потреби кожного аграрія. 

Скажімо, якщо господарство займається цукровим буряком та 

ранніми зерновими культурами, для таких якнайкраще 

пасуватиме самохідний обприскувач Apache або Challenger Spra 

Coupe, які мають порівняно невеликий кліренс, але, водночас 

обладнані достатньо ємким баком робочого розчину та штангою 

до 27 м. Якщо господарство займається овочевими культурами 

або ж професійно займається вирощуванням картоплі – 

оптимальною машиною буде італійський причіпний або 

самохідний обприскувач Bargam з повітряним рукавом. Для 

обробки високорослих культур – ріпаку, кукурудзи, соняшнику 

– найліпшим вибором, безперечно, є обприскувач Nitro/Miller з 

великим кліренсом. 

Обприскувачі поділяють на три види: 

- причіпні; 

- самохідні; 

- навісні. 
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Причіпні обприскувачі 
 

Переваги причіпних обприскувачів 

 За допомогою причіпних обприскувачів можна обробляти 

поля в господарствах до 5 тис. га, а при необхідності і 

великі площі. 

 Причіпні агрегати мають набагато більш вигідну ціну, а 

їх технічне оснащення часто не поступається самохідним 

машинам. 

 Створюють менший тиск на грунт. 
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Обприскувач причіпний Boguslav 
АТЛАНТ-3000-28, Україна 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.  Ширина захвату, м  28  

2.  Бак, л  3000  

3.  Насос Annovi Reverberi, л/хв  250  

4.  Шини  9.5R48  

5.  Ширина колії, мм   
1400-

2100  

6.  Кліренс, мм  700  

7.  Вага, кг  2000  

8.  Робоча висота штанги, мм  
700- 

2300  

9.  Карданний вал Weasler  AВ   4  

10.  Комп'ютер    ARAG  опція  

11.  Пінний маркер або GPS навігатор CRUIZER II  опція  

12.  Міксер 28л з пристроєм для промивання каністр  опція  

13.  Ширококутний карданний вал   Weasler AW21-80˚  опція  

 

Вартість: 353 600 грн. 
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Обприскувач причіпний Boguslav 
ШТОРМ-3000-24П 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основні 

Виробник   
Богуславська 

сільгосптехніка  

Країна виробник  Україна  

Додаткові характеристики 

Ширина захвату, м  24  

Бак, л  3000  

Насос Annovi Reverberi, л / хв  250  

Шини, стандарт / опція  9.5R42 / 9,5R48  

Ширина колії, мм  1400-2100  

Кліренс, мм  650  

Комп'ютер ARAG - Bravo 180 (5 секцій)  встановлено  

Форсунки на 3 розпилювачі (1 щілинний + 1 

інжекторний + 1 для внесення КАС)  
встановлено  

Міксер 20л з пристроєм для промивання 

каністр (Італія)  
встановлено  

Комплект «Промивання бака з баком 170л для 

чистої води»  
встановлено  

GPS навігатор RAVEN - Cruizer II  опція  

Вартість: 1 170 000 грн. 
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Обприскувач причіпний Boguslav    
Кронос-3000-21,5 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 1.  Ширина захвату, м  21,5  

2.  Бак, л  3000  

3.  Насос Annovi Reverberi, л / хв  160  

4.  Шини  9.5R42  

5.  Ширина колії, мм   1400-1800  

6.  Кліренс, мм  650  

7.  Вага, кг  1 600  

8.  Робоча висота штанги, мм  500-1800  

9.  Карданний вал Weasler  AВ   1  

10.  Комп'ютер    ARAG  опція  

11.  Пінний маркер або GPS навігатор CRUIZER II  опція  

12.  Міксер 28л з пристроєм для промивання каністр  опція  

13.  Ширококутний карданний вал   Weasler AW20-80˚  опція  

 

Вартість: 254 800 грн. 
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Обприскувач причіпний Boguslav  
ТИТАН-3000-24 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1.  Ширина захвату, м  24  

2.  Бак, л  3000  

3.  Насос Annovi Reverberi, л / хв  185  

4.  Шини  9.5R42  

5.  Ширина колії, мм   1400-1800  

6.  Кліренс, мм  650  

7.  Вага, кг  1 600  

8.  Робоча висота штанги, мм  500-1800  

9.  Карданний вал Weasler  AВ   4  

10.  Комп'ютер    ARAG  опція  

11.  Пінний маркер або GPS навігатор CRUIZER II  опція  

12.  Міксер 28л з пристроєм для промивання каністр  опція  

13.  Ширококутний карданний вал   Weasler AW21-80˚  опція  

 

Вартість: 286 000 грн. 
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Обприскувач причіпний Boguslav    
Одисей-2500-18 ШПС 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основні  

Виробник   
Богуславська 

сільгосптехніка  

Країна виробник  Україна  

Додаткові характеристики  

Ширина захвату, м  18  

Бак, л  2500  

Насос Annovi Reverberi, л/хв  145  

Шини  9.5R32  

Ширина колії, мм  1400-2100  

Кліренс, мм  550  

Вага, кг  1 300  

Робоча висота штанги, мм  700-1850  

Карданний вал Weasler  AB1  

Комп'ютер ARAG  опція  

Пінний маркер або GPS навігатор 

Cruizer II  
опція  

Міксер 20л з пристроєм для 

промивання каністр  
опція  

Вартість: 186 160 грн. 
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Обприскувач причіпний  Boguslav  
Кронос-2000-18 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1.  Ширина захвату, м  18  

2.  Бак, л  2000  

3.  Насос Annovi Reverberi, л / хв  160  

4.  Шини  9.5R42  

5.  Ширина колії, мм  1400-1800  

6.  Кліренс, мм  650  

7.  Вага, кг  1 600  

8.  Робоча висота штанги, мм  500-1800  

9.  Карданний вал Weasler  AW 10  

10.  Комп'ютер    ARAG  опція  

11.  
Пінний маркер або GPS навігатор CRUIZER 

II  
опція  

12.  
Міксер 28л з пристроєм для промивання 

каністр  
опція  

13.  
Ширококутний карданний вал   Weasler 

AW21-80˚  
опція  

Вартість: 228 800 грн. 
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Обприскувач причіпний  Boguslav 
Одиссей-2000-18 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основні  

Виробник   
Богуславська 

сільгосптехніка  

Країна виробник  Україна  

додаткові характеристики  

Ширина захвату, м  18  

Бак, л  20 00  

Насос Annovi Reverberi, л / хв  145  

Шини  9.5R32  

Ширина колії, мм  1400-2100  

Кліренс, мм  550  

Вага, кг  1 300  

Робоча висота штанги, мм  700-1850  

Карданний вал Weasler  AB1  

Комп'ютер ARAG  опція  

Пінний маркер або GPS навігатор 

Cruizer II  
опція  

Міксер 20л з пристроєм для 

промивання каністр  
опція  

Вартість: 183 300 грн. 



13 

 

Обприскувач причіпний ОПШ-3,5-24,  ТДВ 
«Львівагромашпроект» 

 

 

 

 

 

Обприскувачі виготовляються в трьох варіантах виконання 

по елементах керування технологічним процесом: системою 

автоматичного керування технологічним процесом, 

дистанційним керуванням з елементами АСУ і ручним пультом 

керування. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Робоча ширина обробітку, м            21,6; 24 

Місткість бака, л   3500 

Витрата робочої рідини:  

- при обробці пестицидами, л/га  75-300 

- при внесенні рідких мінеральних добрив, 

кг/га     

200-400 

Діапазон регулювання по висоті, мм 500-2100 

Робоча швидкість, км/год  6-12 

Габаритні розміри у транспортному 

положенні, мм 

6400х2500х2900 

Маса, кг            2300 

Вартість: 396 000 грн. 
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Обприскувач причіпний ОПШ 2,4 - 21,6 
ТДВ «Львівагромашпроект» 

 

 

 

 

По замовленню базова модель може доповнюватися 

комплектуючими виробами провідних закордонних фірм: 

пінним маркером, міксером-змішувачем для приготування 

робочих рідин безпосередньо в баку обприскувача, що дажє 

можливість працювати без застосування агрегатів для 

приготування рідин, системою для промивки бака і комунікацій, 

багатопозиційними розпилюючими головками, комп’ютерною 

установкою в 3-х варіантах виконання з різними функціями. 

Робоча ширина обробітку, м 18; 21,6 

Місткість бака, л 2400 

Витрата робочої рідини  

при обробці пестицидами, л/га 75-300 

при внесенні рідких мінеральних добрив, кг/га 200-400 

Діапазон регулювання по висоті, мм 

1900 

500- 

 

Робочий тиск в напірній магістралі, МПа 0,1-0,5 

Подача насоса, л/хв, не менше 180 

Робоча швидкість, км/год 6-10 

Габаритні розміри у транспортному положенні, 

мм 

5600х2500х2800 

Маса, кг 1550 

Вартість: 261 000 грн. 



15 

 

Причіпний обприскувач Bargam, Італія 

 
 

Причіпні обприскувачі італійського виробництва BARGAM 

призначені для обробки пестицидами посівів сільськогосподарських 

культур та їх захисту від шкідників і хвороб. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Модель ELIOS BDL AIR FOX BDL FOX BDL AIR 

Об’єм робочого 

бака, л 
1700, 2200, 2700 2700-3200 2700-3200 

Матеріал бака поліетилен 

Ширина 

захоплення штанг, 

м 

12-21 18-28 16-24 

Тип стабілізації 

штанги 

паралелограмний 

механізм із 

пневматичним 

компенсатором 

коливань 

паралелограмни

й механізм із 

триступінчасти

м 

компенсатором 

коливань 

паралелограмни

й механізм із 

триступінчастим 

компенсатором 

коливань 

Тип насоса діафрагменний діафрагменний діафрагменний 

Продуктивність 

насоса, л/хв 
250 250-280 250 

Ширина колії, см Регульована / 140 – 220 
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Бак для заливання 

робочого розчину 
+ + + 

Шини 230/95 R44 230/95 R44 230/95 R44 

Необхідна 

потужність 

трактора, к.с. (кВт) 

80 (59) 80 (59) 80 (59) 

Комп'ютерна 

система контролю 

норми внесення 

+ + + 

Система проти 

утворення крапель 
стандарт 

Пінний маркер + + + 

Система 

самозаповнення 

водою (фільтр + 

шланг довжиною 

8м) 

+ + + 

Фільтр тонкого 

очищення для 

запобігання 

забиванню 

розпилювачів 

+ + + 

Фільтр у заливній 

горловині бака 
+ + + 

Ротаційні 

форсунки системи 

промивання 

основного бака 

+ + + 

Робоча швидкість, 

км/год. 
8-14 12-16 

Запобігання проти 

зламу штанг 

Пружинний запобіжник проти зламу автоматично 

повертає штангу у вихідне положення 

Повітряний рукав + - + 

Привід 

вентилятора 

повітряного рукава 

гідравлічний, 

незалежна 

гідростанція 

- 

гідравлічний, 

незалежна 

гідростанція 
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Причіпний штанговий обприскувач 
CARUELLE OLYMPIA, Франція 

 
 

Конструктивні особливості та переваги причіпного 

обприскувача CARUELLE OLYMPIA: 

• міцне шасі Caruelle розроблено спеціально для роботи в 

екстремальних польових умовах; 

• подовжена база обприскувача та паралелограмного 

навішування штанги забезпечує низький центр ваги 

машини і рівномірне навантаження на вісь та причіпний 

пристрій; 

• для плавного ходу машини і зменшення стресу під час 

роботи на нерівних полях вісь обприскувача 

комплектується ексклюзивної підвіскою з поліуретановими 

подушками, що не вимагають обслуговування; 

• товстостінний (12 мм) поліетиленовий бак пірамідальної 

форми виключає осад розчину і забезпечує його однакову 

концентрацію по всьому об'єму; 

• мембранно-поршневий насос з ексклюзивними 

мембранами підвищеного терміну служби Caruelle; 

• паралелограмна навіска штанги з гідравлічними 

акумуляторами дозволяє зменшити передачу стресу на 

штангу обприскувача, довгі сторони паралелограма 
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дозволяють працювати у великому діапазоні від нижнього 

до верхнього положення; 

• запатентована система проти розгойдування штанги Anti-

Swing дозволяє уникнути горизонтальних розгойдувань 

штанги; штанга розділена на два незалежні крила, енергія 

розгойдування компенсується у центральній частині через 

сайлентблок; 

• крайні секції штанги обладнані 3-х мірною запобіжною 

системою, яка дозволяє складатися секції при 

фронтальному ударі або ударі об землю; 

• між секціями штанги використовується запобіжна 

система розривних болтів, вони дозволяють уникнути 

зламу в разі удару штанги о перешкоду; 

• легка конструкція штанги з проміжними сталевими 

посиленнями на стиках забезпечує надійність машини 

  

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Модель Olympia 

Ємність бака для робочої рідини, л 2500 / 3200 / 4000 

Материал бака Поліетилен 

Ширина штанг, м 18 / 24 / 28 / 30 

Діапазон піднімання штанги, см 70 - 220 

Матеріал штанги Сталь 

Навіска штанги 
паралелограмний механізм з 

гідроакумуляторами 

Шасі 
Мощна рама зі сталевим 

захистом днища 

Ширина колеї, см регулюєма (1800-2250 mm) 

Підвіска осі 
FlexiWheel з поліуретановими 

подушками 

Тип насоса 
Мембранно-поршневий 

ARCA 

Продуктивність насоса, л / хв / 250 / 20 

Міксер для заливки хімічного 

розчину 

Встановлено, на 

паралеллограмі для зручності 

використання 
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Необхідна потужність трактора, 

к.с. 
80 

Комп’ютерна система контролю 

норми внесення 
OSPRAY 709 

Причіпний пристрій регулюється по висоті 

Допустима норма внесення, л / га 50-1000 

Шини 230/95R48 

Об'єм бака для промивки системи, 

л 
350 л 

Ротаційні форсунки для 

промивання бака 
встановлені 

Бак для чистої води для миття рук встановлені 

Робоча швидкість, км/год 7-20 

Вартість: 560 000 – 700 000 грн. 
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Причіпний обприскувач M724 Джон Дір, 
США 

 

 

 

 

 

 

Особливості та характеристики: 

 Обсяг бака 2400 л;  

 Промивний бак 400 л; 

 Продуктивність насоса 280 л/хв.;  

 Управління обприскувачем за допомогою 

багатофункціонального важеля (джойстика). 

 

Ширина штанги (штанги подвійного 

складання)  
18 - 28 метрів  

Ширина штанги (штанги потрійного 

складання)  
24 - 30 метрів  

Діапазон висоти штанги  
224 см (з шинами 420 / 

85R38)  

Опціональна двухважільна  поліуретанова підвіска  
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Причіпний обприскувач M732 Джон Дір, 
США 

 

 

 

 

 

 

Особливості та характеристики: 

 Обсяг бака 3200 л; 

 Промивний бак 400 л;  

 Продуктивність насоса 280 л/хв;  

 Управління обприскувачем за допомогою 

багатофункціонального важеля (джойстика). 

  

Ширина штанги (штанги подвійного 

складання)  
18 - 28 метрів  

Ширина штанги (штанги потрійного 

складання)  
24 - 30 метрів  

Діапазон висоти штанги  
224 см (з шинами 

420/85 R38)  

Опціональна двухважільна  

поліуретанова підвіска  
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Причіпний обприскувач M740 Джон Дір, 
США 

 

 

 

 

 

 

Особливості та характеристики: 

 Обсяг бака 4000 л; 

 Промивний бак 400 л;  

 Продуктивність насоса 280 л/хв;  

 Управління обприскувачем за допомогою 

багатофункціонального важеля (джойстика). 

  

Ширина штанги (штанги подвійного 

складання)  
18 - 28 метрів  

Ширина штанги (штанги потрійного 

складання)  
24 - 30 метрів  

Діапазон висоти штанги  
224 см (з шинами 

420/85 R38)  

Опціональна двухважільна  

поліуретанова підвіска  
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Причіпні обприскувачі VERSATILE PS 
1200 | PS 850 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики причіпних обприскувачів 

VERSATILE PS850, PS1200  

Показники  Модель PS850  Модель PS1200  

 Необхідна 

потужність 

трактора  

До 160 л. С.  

Обсяг бака  3200 л   4500 л    

Довжина штанги  18 м, 24 м, 27 м  18 м, 24 м, 27 м  

Підвіска штанг  

Торсіонна з 

еластичними 

вставками  

Торсіонна з 

еластичними 

вставками  

Регулювання 

висоти штанг  
Паралелограм з гідравлічними циліндрами  

Насоси подачі 

розчину  

Відцентровий Ace 

FMCSC150- HYD-

206. Діаметр вхідного 

отвору 38 мм (1,5 

дюйма)  

Відцентровий Ace 

FMCSC200- HYD-

304. Діаметр вхідного 

отвору 50 мм (2 

дюйми)   

Система подачі 

розчину  

Блоки форсунок (на три сопла) розташовані 

на відстані 50 см і оснащені вбудованими 
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додатковими фільтрами з можливістю 

ручного регулювання межрядного відстані 

форсунок  

Розмір шин  320 / 85R38  320 / 85R38  

Регулювання колії  183- 305 см  183- 305 см  

Ємність бака для 

води  
68 л   68 л   

Ємність бака 

омиваючої рідини  
164 л   164 л    

Ємність бака для 

пінного маркера  
114 л   114 л    

Транспортна 

ширина  

3,65 м (може 

регулюватися 

виходячи з колії)  

3,65 м (може 

регулюватися 

виходячи з колії)   

Транспортна висота  2,80 м   
2,90 м  
  

Діаметр пальця для 

зчіпки з трактором  
25- 32 мм  25- 32 мм   

Вага обприскувача 

(експлуатаційний)  
6800 кг   7700 кг    

Вага обприскувача 

(навантажувальний)  

3600 кг (зі штангою 

24м)  

3600 кг (зі штангою 

24м)   

 

Вартість, грн 
 

400000 535000 
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Опрыскиватель прицепной Кертитокс 
3000/12-24, Венгрия 

 

Технічні характеристики 

Об'єм ємності для хімікатів 

(матеріал)  
3000 л (скловолокно)  

Ємність для технологічної води 

(матеріал)  
380 л (скловолокно)  

Штанга   

Ширина штанги  24 м   

Матеріал трубопроводу, розмір  3/4 "нержавіюча  

Відстань між форсунками  0,5 м   

Форсунки  Потрійні  

Тип форсунки  XR 11004-VP  

Підйом штанги  Гідравлічне  

Розкривання та закривання штанги  Гідравлічне  

Центральне управління нахилу 

штанги  
Гідравлічне  

Обприскувати система   

Автоматика для обприскування  TeeJet 844-E  

Кількість секції  4  
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Регулювання секції  Електрична  

Головний клапан  Електричний  

Насос  Bertolini Poly +2260  

Продуктивність насос  260 л / хв  

Ємність для вмиванія хімікатів  25 л   

Промивання бака  3 промивних головки  

Індикатор рівня  Мається  

Рама, ходова   

гальмівна система  Гідравліка  

Гальмо стоянки  Механічний / Ручний  

Регулювання ширини колії  1830- 2032 мм  

Підвіска ходової частини  Гідропневматична  

Розмір коліс  11,2 x 44 "  

Зчіпка для буксирування  Жорстка  
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Sonstige Kertitox Favorit mit MTS 570 
Причіпний 

 
 

Технічні характеристики 

Вид машини  Причіпний обприскувач  

Модель  Kertitox Faorit mit MTS570  

Робоча ширина  18 м. 

Бортовий комп'ютер  Є 

Обсяг заповнення  2500 л. 

Регулювання по висоті  Є 

Складається гідравлічно  Є  

Потужність насоса  200 л./хв..  

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://agrodelo.technikboerse.com/gebraucht/-484


28 

 

ПРИЧІПНІ ОБПРИСКУВАЧІ LEMKEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Німецька компанія LEMKEN випустила 

високопродуктивну техніку -  причіпний обприскувач Primus. 

Він поєднує в собі професійний захист рослин, економічність і 

високу якість. Виробник приділив воістину належну увагу всіх 

функцій, які спрямовані на контроль обприскування. 
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ОБПРИСКУВАЧ LEMKEN ALBATROS 

 
 

Технічні характеристики 

Модель 

Міскі-

сть 

бака Маса 

Макс. 

Продукти-

вність 

насоса 

Робоча 

ширина 

Типи 

штанг 

л. кг. л./хв. м.   

Albatros 

9/2000 

2.200 2.670 з 

B27 15 

250 15 до 30 B21 B27 

B30 

Albatros 

9/3000 

3.000 2.850 з 

B27 15 

2 x 160 15 до 30 B21 B27 

B30 

Albatros 

9/4000 

4.000 3.260 з 

B27 27 

2 x 250 15 до 33 B21 B27 

B30 B33 

Albatros 

9/5000 

5.000 3.630 з 

B30 27 

2 x 250 15 до 39 B21 B27 

B30 B33 

B36 B39 

Albatros 

9/6000 

6.200 4.950 з 

B36 36 

2 x 250 15 до 39 B21 B27 

B33 B36 

B39 
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ОБПРИСКУВАЧ LEMKEN EUROLUX 

 
 

Технічні характеристики 

Модель 

Міскі-

сть 

бака Маса 

Макс. 

Продукти-

вність 

насоса 

Робоча 

ширина 

Типи 

штанг 

л. кг. л./хв. м.   

EuroLux TM 800 890 788 з 

SPH 12 

142 12 до 18 SP SPH 

EuroLux TM 

1000 

1.100 828 з 

SPH 15 

142 12 до 18 SP SPH 

EuroLux TM 

1200 

1.290 843 з 

SPH 15 

226 12 до 18 SP SPH 

EuroLux TL/TLE 

800 

890 788 з 

SPH 12 

142/226 

(опція) 

12 до 18 SP SPH 

SH 

EuroLux TL/TLE 

1000 

1.100 828 з 

SPH 15 

142/226 

(опція) 

12 do 21 SP SPH 

SH 

EuroLux TL/TLE 

1200 

1.290 843 з 

SPH 15 

226 12 до 24 SP SPH 

SH 
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ОБПРИСКУВАЧ LEMKEN EUROTRAIN 

 
 

Технічні характеристики 

Модель 

Міскість 

бака Маса 

Макс. 

Продукти-

вність 

насоса 

Робоча 

ширина 

Типи 

штанг 

л. кг. л./хв. м.   

EuroTrain 2600 

TC 

2.820 2.765 

з SHS 

21 

265 15 до 28 SHS 

HX 

EuroTrain 3500 

TC 

3.850 3.365 

з SHS 

21 

265 15 до 28 SHS 

HX 

EuroTrain 5000 

TC 

5.320 4.650 

з HX 

27 

2 x 265 21 до 30 SHS 

HX 

EuroTrain 6000 

TC 

6.350 5.400 

з HX 

27 

2 x 265 21 до 30 SHS 

HX 
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ОБПРИСКУВАЧ LEMKEN SIRIUS 

 
 

Технічні характеристики 

Модель 

Міскі-

сть 

бака Маса 

Макс. 

Продукти-

вність 

насоса 

Робоча 

ширина 

Типи 

штанг 

л. кг. л./хв. м.   

Sirius 7 і 9 

/900 

950 1.088 з 

HE 15 

226 12 до 24 HE SE 

Sirius 7 і 9 

/1300 

1.370 1.240 з 

SE 

15/11 

226/265 

(опція) 

12 до 24 HE SE 

Sirius 7 і 9 

/1600 

1.680 1.570 з 

SE 

21/17 

226/265 

(опція) 

15 до 24 HE SE 

Sirius 7 і 9 

/1900 

2.000 1.660 з 

SE 

21/17 

226/265 

(опція) 

15 до 24 HE SE 
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Обприскувач причіпний GASPARDO 
POMPEO 32P, Італія 

 
 

Це зручний і продуктивний причіпний обприскувач, для 

середніх і великих площ. Обприскувач GASPARDO POMPEO 

32P характеризується точним регулюванням норм внесення, 

відсутністю зони пропуску і безпекою. Обприскувач відповідає 

всім вимогам міжнародних стандартів по рівномірності внесення 

хімікатів, дотриманні заданої дози і вимогам екологічної 

безпеки.  
 

Технічні характеристики: 

МОДЕЛЬ 

ОБПРИСКУВАЧА 

POMPEO 32P 

РОБОЧІ СИСТЕМИ 

Ширина штанги 24 м 

Тип штанги П'ятисекційні з гальванічним 

покриттям, бічне складання, система 

амортизації та автоматичного 

самовирівнювання 

Розпилювачі 48 розпилювачів з керамічними 

форсунками TeeJet (встановлені з 

кроком 50 см) 

Бак робочої рідини                   Поліетиленовий, обсяг 3200 л 
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Насос Мембранний, продуктивність 305 л / 

хв 

Привод насоса Карданний вал Z8-Z6, 540 об/хв 

Контролер BRAVO 180 (ARAG) 

Бак для промивання 280 л 

Бак для чистої води 15 л 

Преміксер Встановлений 

ХОДОВА ЧАСТИНА 

Колія Регульована від 160 до 230 см 

Довжина 5,9 м 

Ширина в 

транспортному 

положенні 

2,55 м 

Дорожній просвіт 

(кліренс) 

Під дишлом 65,5 см, під баком 87,5 см 

Типорозмір колес 11.2R48 (одинарні) 

ГАБАРИТИ 

Довжина / ширина / 

висота 

5,89 / 2,55 / 3,32 м 

Вага 2430 кг 

ВАРТІСТЬ, грн 430 000 
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ОБПРИСКУВАЧІ KUHN 3100-5000Л, 
Франція 

 

Причіпні обприскувачі KUHN володіють оптимальною 

якістю роботи. Вони легко агрегатуються з тракторами і мають 

гарантовану стабільність штанг з гідравлічною системою 

відкривання. Для рівномірного обприскування система Kuhn 

Stabili постійно підтримує положення штанги паралельно ґрунту. 

Причіпні обприскувачі KUHN надійні, ефективні і 

високопродуктивні.  

Технічні характеристики: 

Характерис

тика  

Atlantiq

ue 3200  

Grand 

Large 

3200  

Grand 

Large 

4000  

Grand 

Large 

4500  

Grand 

Large 

5000  

Oceanis 

4500  

Ємність 

бункера (л)  
3200  3200  4000  4500  5000  4500  

Ємність 

заднього 

баку (л)  

3440  3440  4470  4830  5250  4750  

Розмах 

штанг (л)  
18 - 30  18 - 30  18 - 38  18 - 38  18 - 38  24 - 44  

Промивний 

бак (л)  
300  300  430  430  430  550  
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Бачок для 

миття рук 

(л)  

16  16  16  16  16  16  

Промивання 

бака  

Стандар

тно  

Стандар

тно  

Стандар

тно  

Стандар

тно  

Стандар

тно  

Стандар

тно  

Довжина 

заливного 

шланга (м)  

5 м. з 

фільтро

м  

5 м. з 

фільтро

м  

5 м. з 

фільтро

м  

5 м. з 

фільтро

м  

5 м. з 

фільтро

м  

5 м. з 

фільтро

м  

Ширина (м)  <2.55  <2.55  2.55  2.55  2.55  <2.55  

Вага, кг)  
1800 - 

2250  

1800 - 

2250  

2700 - 

3500  

2700 - 

3500  

2700 - 

3500  

3200 - 

4500  

Шини  9.5 x 48  9.5 x 48  
12.4 x 

46  

12.4 x 

46  

12.4 x 

46  

20.8 x 

38  
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Обприскувач причіпний UG, Amazone, 
Німеччина 

 

Причіпний обприскувач UG Nova пропонується з об'ємом 

резервуара 2.400 і 3.200 літрів. Резервуар з оптимальним 

розташуванням центру тяжіння і абсолютно гладкими стінками, 

високою посадкою, закругленою рамою, високопродуктивними 

насосами, а також сучасними, зручними для застосування 

техніки арматури і комп'ютерного обладнання - це основні 

переваги причіпного обприскувача UG, що говорять самі за себе. 

Точне дозування забезпечують штанги Q-Plus або Super-S 

шириною захвату від 15 до 28 метрів. Завдяки профільній 

конструкції, штанги AMAZONE одночасно надміцні і надлегкі. 

Легка конструкція дозволяє використання навіть невеликих 

тракторів. Для безпечного та швидкого руху на дорогах, штанги 

Super-S, навіть великої робочої ширини, мають вузьку 

транспортну ширину 2,4 м. 
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Обприскувач причіпний UX, Amazone, 
Німеччина 

 

Причіпний обприскувач 

AMAZONE UX - це 

компактний обприскувач з 

порівняно малою вагою і 

низьким центром 

ваги. Серія UX складається з 

чотирьох причіпних 

обприскувачів, які 

відрізняються один від одного різним об'ємом бака. Фактичний 

обсяг бака складає 3.600 літрів на UX 3200, 4.600 літрів на UX 

4200, 5.600 літрів на UX 5200, 6.600 літрів на UX 6200 і 12.000 

літрів на UX 11200. 

Для обприскувача UX 3200 і 4200 є модифікації Special і 

Super, для UX 5200 і 6200 тільки Super. Значна відмінність між 

версіями Special і Super - це насосна техніка: так, UX Special 

оснащена одним насосом, тоді як UX Super з двома насосами 

потужністю 430 і 530 л / хв пропонує для баків будь-якого 

обсягу гнучкість і впевненість у майбутньому. 

Обприскувачі UX 3200 Special і 4200 Special з одним 

насосом (280 л / хв) підходять для середніх господарств, що 

займаються відгодівельними тваринництвом і вирощуванням 

зернових, які воліють обприскувачі з максимальним об'ємом 

бака 3.600 або 4.600 літрів, а також шириною захвату штанг від 

15 до 28 метрів . 

Модифікація Super рекомендується тоді, коли через велику 

ширини захвату (> 24 м) або великої витрати (> 250 л / га) 

потрібна висока потужність насоса. Обприскувач UX Special з 

шириною захвату від 15 до 28 метрів оснащений добре 

зарекомендували себе штангами Super-S. Машини UX Super з 

шириною захвату від 24 до 40 метрів зі штангами Super-L 

можуть бути оснащені двома насосами. 

 



40 

 

 



41 

 

Обприскувач причіпний UX 11200, 
Amazone, Німеччина 

 

 

10 топ-аргументів на користь причіпного обприскувача 

UX 11200 Amazone UX 11200: 

- Колосальний об'єм бака, фактичний об'єм 12.000 літрів 

- Дизайн бака з оптимальним центром ваги, з малою кількістю 

заспокійливих стінок для оптимального руху по дорогах і полю, 

ефективне внутрішнє очищення та незначна кількість осадку 

- Неймовірно міцний сталевий профіль рами з надійно 

захищеними шлангами 

- Центральна панель управління під захисним ковпаком і пакет 

Comfort з автоматичним включенням для більшого комфорту 

- Найвищий комфорт управління за рахунок гідропневматичної 

підвіски з регулюванням по рівню, задня вісь з рулюванням 

SingleTrail 

- Опція: Рулювання поворотної осі DoubleTrail для оптимального 

ведення по колії і маневреності 

- Надійне та надміцне дишло Hitch з демпфуванням до 3 т 

опорного навантаження 

- Потужний насос продуктивністю 750 л / хв і потужністю 

всмоктування 900 л / хв для швидкого заповнення. 
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Самохідні обприскувачі 

Самохідний обприскувач 4630 Джон Дір, 
США  

 

Функції та технічні характеристики  

 Доступні функції дисплея GreenStar.  

 Система регулювання тягового зусилля збільшує 

продуктивність . 

 Вражаючий просвіт під рамою . 

 Шини для проашних культур, доступні для будь-якої 

області застосування. 

  

Номінальна потужність двигуна  121 кВт (165 л. С.)  

Обсяг бака для розчину  2270 л   

Варіанти ширини штанги  24 м   

Кількість секцій штанги  5  

Вартість: 5 500 000 грн. 
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Самохідний обприскувач 4730 Джон Дір, 
США 

 

Функції та технічні характеристики  

 Система забезпечення якості повітря в кабіні входить в 

базову комплектацію. 

 Панель електричних запобіжників легкодоступна. 

 Дзеркала покращують огляд.  

 Система регулювання тягового зусилля збільшує 

продуктивність . 

 

Номінальна потужність двигуна  180 кВт / 245 к.с.  

Об'єм бункера для розчину  3028 л   

Варіанти ширини штанги  24, 27 і 30 м  

Секції штанги  7  
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Самохідний обприскувач 4830 Джон Дір, 
США 

 

Функції та технічні характеристики  

 Система забезпечення якості повітря в кабіні входить в 

базову комплектацію.  

 Панель електричних запобіжників легкодоступна . 

 Сходи для заправки палива забезпечує зручність 

заправки.  

 Доступні щити для коліс.  

Номінальна потужність двигуна  205 кВт / 275 к.с.  

Об'єм бункера для розчину  3785 л   

Варіанти ширини штанги  24, 27 і 30 м  

Кількість секцій штанги  7  

  

Вартість: 7 500 000 грн. 
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Самохідний обприскувач 4940 Джон Дір, 
США  

  

Функції та технічні характеристики  

 Кабіна CommandView, створена для підвищення 

продуктивності роботи. 

 Система охолодження, призначена для забезпечення 

тривалого терміну служби. 

 Датчик швидкості входить в базову комплектацію.  

 Шини високої прохідності дозволяють розширити сезон 

використання машини. 

Номінальна потужність двигуна  254 кВт / 340 к.с.  

Об'єм бункера для розчину  4542 л   

Варіанти ширини штанги  27, 30 і 36 м  

Кількість секцій штанги  11  

Вартість: 12 172 600 грн. 
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Самохідний обприскувач Versatile SX275  

 

 
Технічні характеристики: 

Двигун 
Cummins QSB, 6.7л., 275 к.с., 990 

Нм при 1500 об./хв, Tier III 

Об’єм паливного баку, л 492 

Коробка передач 

Allison 3000 RDS, 5-ступінчаста 

автоматична 

(гідротрансформатор, що 

блокується) 

Швидкість, км/год 
1-а: 0-12; 2-га: 0-22; 3-я: 0-29; 4-а: 

0-42; 5-а: 0-56,3 

Дифференціал 
JCB посилений, гідроблокування 

під час руху машини 

Бортові редуктори 
Fairfield, посилені коробки 

відбору потужності 

Бак для розчину, л 4540 (нержавіюча сталь) 

Бак для промивання, л 
454 (нержавіюча сталь, 

вбудований в основний бак) 

Штанга ProAction-Flex, м 27 / 30 / 36 

Висота штанги, см 63,5 – 183 
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Підвіска штанги 
здвоєна гумово-металічна 

торсіонна підвіска Henschen* 

Модель насоса для подання 

розчину (привід від 

гідромотора) 

Hypro 9306-HM5C 

Продуктивність насоса, л/хв 802 

Вага обприскувача 

(навантажувального) зі 

штангою 36 м, кг 

11 567 

Гідравлічна система 
з компенсацією по тиску 2600 psi 

(180 бар) 

Гідравлічний бак, л 132,5 

Система управління Raven SCS 4400 

* - Гумова торсіонна підвіска штанги – патент США 6.047.901 

Вартість: 5 500 000 грн. 
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Самохідний обприскувач Pantera 4502, 
Amazone 

 

 
 

Технічні характеристики: Pantera 4502  

Номінальний обсяг (л)  4500  

Фактичний обсяг (л)  4800  

Бак для чистої води (л)  500  

Ширина захвата (м)  24 - 40  

Паливного баку (л)  230  

Макс. робоча швидкість (км / год)  20  

Транспортна швидкість (км / год)  до 50  

Висота (мм)  3800 - 3900  

Довжина (мм) (Транспортне 

положення)  

8600  

Транспортна ширина (мм)  2550  

Висота обприскування, хв. / 

Макс. (см)  

50 - 250  

Секції мін./макс. (Кількість)  7 - 13  

Маса, порожня машина (кг)  9600 - 10500  

Продуктивність насоса (л / хв)  520 (260/260)  

Радіус розвороту, рулювання 4 

колесами (мм)  

4500  

Кліренс (см)  110 - 120  

Потужність мотора (кВт / к.с.) 

Макс.  

160 кВт (218 л. С.) (дані по 

ISO TR 14396)  
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Amazone Amazone Pantera 4001 
самохідний обприскувач 

 
Самохідний обприскувач Amazone Pantera +4001 

відрізняється високою точністю поливу і   економічністю. 

Оснащений баком місткістю до   4000 літрів і   штангою   Super-

L   з   шириною захвату до   40   метрів, завдяки яким досягає 

годинної продуктивності понад 20 гектарів.  

Amazone Pantera 4001 з   потужністю двигуна 200 л. С. при 

довжині 8,4, висоті 3,8 і   ширині 2,75   метрів виглядає дуже 

компактно. Роботу механізатора полегшує комфортабельна 

кабіна.  

Технічні характеристики  

Номінальний обсяг, л  3950  

Фактичний обсяг, л  4150  

Бак чистої води, л  395  

Бак для миття рук, л  18  

Кліренс, м  1,10  

Висота обприскування, см  50-250  

Транспортна швидкість, км / год  40  
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Робоча швидкість, км / год  20  

Потужність двигуна, кВт (к.с.)  147 (200)  

Маса машини, кг  9300  

Паливний бак, л  230  

 

 

Самохідний обприскувач URAGANO 
фірми Maschio Gaspardo 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  

Модель 
URAGANO 

3000/24 

URAGANO 

4000/24 

Двигун John Deere 6068, 6 циліндрів, 170 к.с. 

Привод На чотири колеса гідромоторами 

Швидкість,  км/год 0 – 20 – 40 

Підвіска 

Лонжеронна незалежна підвіска 

кожного колеса із подвійним 

амортизатором 

Кліренс максимальний, мм 3100 (2900 – при макс. колії) 

Кліренс під центральною 

частиною, мм 
1700 (1500 – при макс. колії) 

Системи безпеки руху 
Негативне стоянкове гальмо на 

задніх колесах 
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Об’єм баку, л 
2×1500, дві бокові 

цистерни із 

нержавіючої сталі 

2×2000, дві бокові 

цистерни із 

нержавіючої сталі 

Бак для чистої води для 

промивки, л 
200 200 

Регулювання висоти 

штанги, м 

600 – 3800 мм або 1100-4400 із 

додатковим підйомом 

Бак для змішування 

хімікатів, л. 
30 

Ширина захвату штанги, м 
24м, 48 трикратних тримачів, 

форсунки AIR MIX 02, XR04, 06VK 

Насос робочий, л/хв 

280 л/хв., мембранно-поршневий, 

для оприскування, 

70 л/хв – для перемішування 

Насос для заправки, л/хв 

Відцентровий, 500 л/хв, з 

гідравлічним змотуванням 

трубопроводу 10м діаметром ø50мм 

Ширина колії, мм. 1700 – 3050 система ARS 

Довжина×ширина×висота, 

мм. 
6940×2550×3700 

Радіус розвороту, м. 7,0 м 

Колісна база, мм 2600 

Шини 
270/90 R36 

(1410×269) 

300/85 R42 

(1410×269) 

Маса, кг 7300 
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Самохідні обприскувачі MATROT M24D 
Hellios і M24D Hellios 36 

 

 
  

Технічні характеристики  

Головний бак  2500 або 3000 л  

Бак для промивання  300 л   

Паливо  
170 л на Hellios  

215 л на Hellios 36  

Колія міні-максі  1,80 - 2,40 м  

Габаритна ширина  2,55 м   

Радіус повороту  3,60 m   

Суха вага  6,3 т  

Передня / задня центровка  

45% / 55% (відкрита 

штанга)  

40% / 60% (закрита 

штанга)  

  

На відміну від інших самохідних обприскувачів, на 

обприскувачах від Matrot встановлений збалансований 

потужний двигун, достатній, щоб забезпечити їх чудову 

рухливість. Це одна з переваг гідромеханічної трансмісії і 

легкості Hellios: дозволяє ефективно працювати (рухливість, 
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потужність, швидкість реагування) без необхідності збільшення 

габаритів теплового двигуна.  

  

Механізація і передача:  

 Двигун Deutz - 4 циліндровий - 4040 см3 Turbo - 

водяним охолодженням 140 л. С. (103 кВт) стандарту 

Tier 3A;  

 Паливний бак: Hellios - 170 літрів, Hellios 36 - 215 

літрів. 

 

 

KERTITOX GOLIAT 4000L, Угорщина 

 

Технічна складова базового агрегату  

Габаритні розміри:  

 Висота кліренсу: 2 м;  

 Ширина колії: 2,1 м- 3,1 м, плавне  регулювання;  

 Міжосьова відстань: 3,4 м;  

  Параметри шасі:  

 Регулювання висоти за допомогою пневмо підвіски;  

 2/4 поворотних колеса, електронна установка руху по 

прямій;  
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  Двигун:  

 174 LE Perkins +1106 D Euro 3;  

  Привід:  

 Proclain MS11 Двигуни приводу коліс (в модифікації 3000 

л на кожне колесо свій двигун);  

 Poclain MS18 Двигуни приводу коліс (в модифікації 4000 

л приводи на задніх колесах);  

 Ручне гальмо;  

 Гідравлічний насос марки Sauer 90 з ручним 

регулюванням;  

  Колеса:  

 12.4 "x 46";  

  Ємність:  

 Нержавіюча ємність (в моделі 4000 л опція) 3000 л;  

  Кабіна:  

 Фіксована висота 2м.;  

 Нові моделі з кондиціонером; 

  Штанга:  

 Паралелограмообразна підвісна, на амортизаторах, двох 

секційна, повністю гідравлічна, сталева з центральною 

системою нахилу штанги (опція: незалежна система нахилу 

штанги);  

 Робоча висота: 0,6 - 2,9 м;  

 Потрійні форсунки;  

  Система подачі обприскуючих хімікатів:  

 350 л ємність, для технологічної води, з вбудованими 

форсунками, для промивання хімікатної ємкості;  

 Бак для миття рук;  

 Ящик для інструментів;  

 Система подачі обприскують хімікатів Maxivizer;  

 Система вмиванія хімікатів;  

 Шести циліндровий мембранний насос (260 л / хв; 20 

бар);  

 Пневматичне управління кожної форсунки ; 

 Вбудована автоматика Müller eco;  

 Автономний насос для заправки.  
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Обприскувач Challenger RG1100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина призначена для внесення на сільськогосподарські 

поля агрохімікатів, як до, так і після сходів посівів і знаходить 

застосування для обробки посівів цукрових буряків, зернових, 

технічних та інших культур. На обприскувач RG1100 можуть 

встановлюватися розкидачі добрив двох типів: пневматичного 

AirMAX і дискового NewLeader, що дозволяє ефективно 

використовувати машину для роботи з різними добривами. При 

цьому процес переобладнання техніки не займає багато часу.  

Технічні характеристики  

Модель  Challenger RG1100  

  Двигун, к.с.  AGCO POWER 311 (max. 338)  

  ШВИДКІСТЬ, до км /г  53  

  Ємність паливного баку, л  567  

  Кліренс, см  130  

  Основна Ємність, л  4240  

  Ємність системи Промивка, л  492  

  Продуктивність помпи, л / хв  700  

  Ширина штанги, м  30,5; 36,5  

  Ширина колії, м  3,05 - 3,86  

  Опції для добрив New Leader  4258  

 

Двигун і ходова частина 

 Продаж обприскувачів Challenger RG1100 передбачає 

комплектацію машини потужним двигуном TierII AgcoPower з 
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робочим об'ємом 8,4 літра. У поєднанні зі здвоєною поперечною 

трансмісією гідростатичного типу це дозволяє машині 

демонструвати високу паливну економічність і підтримувати 

стабільну швидкість руху.  

Регульована ширина колії 

Обприскувач RG1100 відрізняється плавним регулюванням 

міжосьової відстані передніх і задніх коліс в діапазоні більш ніж 

80 см і має дорожній просвіт 1,3 м. Це дозволяє машині легко 

пересуватися при обробці самих різних культур в різних 

польових умовах, не пошкоджуючи при цьому врожай. За 

допомогою центру управління (RMC) оператор, не покидаючи 

кабіни, візуально спостерігає розташування заднього моста.  

Штанги  

Встановлювані на обприскувачі RG1100 штанги задають 

найвищий рівень керованості й точності для своєї галузі. 

Оптимізована система трубопроводів із шлангами різного 

діаметру забезпечує постійний тиск у всій системі, а 

багатоступенева фільтрація виключає засмічення форсунок і 

знижує їх знос. Передбачена можливість регулювання кута 

нахилу штанги, завдяки чому потрібна висота розпилення 

витримується на будь-якому рельєфі. 
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Обприскувач Challenger RG1300 
 

 
 

Обприскувачі серій RG1100/RG1300 обладнані 

професійною системою подачі робочої рідини, що включає 

основну ємність з нержавіючої сталі, простий у використанні 

заправний пост, а так-же зручно розташовану станцію промивки. 

Штанги обприскувачів RoGator задають стандарти точності 

внесення та витрати робочої рідини.  

Відцентрова помпа продуктивністю 700 л/хв може бути 

використана для наповнення основної ємності. Використання 

автоматичного водіння збільшує щоденну вироблення і сприяє 

точному внесенню робочого розчину. 

Більша кількість доступних опцій, а саме, режим 

управління рулюванням всіма чотирма колесами, передній 

заправний порт, пневматична продування трубопроводів штанги, 

мийка та інші опції, надають необмежені можливості 

застосування. 

Наші клієнти стверджують, що обприскувачі Challenger 

RoGator не мають аналогів і виправдовують усі очікування 

професіоналів: вони прості в експлуатації, відрізняються 

чудовою потужністю і надійністю, а «розумні» технології, 

закладені в них, перетворюють фізичну працю в інтелектуальну. 
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Технічні характеристики  

Модель Challenger RG1300  

 
  

Двигун, к.с. AGCO POWER 339 (max. 370)  

ШВИДКІСТЬ, км / год до 58  

Ємність паливного бака, л 567  

Кліренс, см 130  

Основна ємність, л 5000  

Емність системи 

Промивка, л 
492  

Продуктивність помпи, л / 

хв 
700  

Ширина штанги, м 30,5; 36,5  

Ширина колеї, м 3,05 - 3,86  

Опції для добрий New 

Leader 
New Leader 4330; AIRMAX180  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

Обприскувач Challenger SC4660 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  

Технічні характеристики 4660M 

Вага, пуста, кг 4526 

Вага, робоча, кг 6205 

Кліренс (від рами до 

землі), мм 
1220 

Транспортні розміри (Д x 

Ш x В) - м 
6 x 3.20 x 3 

ШВИДКОСТІ, КМ/ГОД  

1 6.3 

2 10.9 

3 16.4 

4 21.9 

5 30.4 

Реверс 6.9 

ШИНИ  

Передні 9-24 8 ply 

Задні (стандарт) 320/85R24 12 ply 

Передня підвіска 
Незалежні підпружинені стійки на 

хитною передній осі 

Задня підвіска 
Незалежна колінного типу, з 

пружинами 

Ширина колії, мм 2032 - 2743 



60 

 

ДВИГУН  

Марка та потужність Caterpillar® - 122 л.с. Caterpillar® 

Тип 3054C - DITAAL 4,4 L 

Холості оберти, об/хв. 800 

Максимальні оберти, 

об/хв. 
2300 

Паливний бак, л 151.4 

Картер двигуна, л 7 

ТРАНСМИСІЯ  

Тип 
BorgWarner T-5, 5-швидкостей, 

механічна 

Ємність картера трансмісії, 

л 
2.65 

СИСТЕМА 

ОПРИСКУВАННЯ 
 

Контролер Raven™ 460 

Контроль потоку 

Встановлений на двигуні 

відцентровий насос Hypro® з 

ремінним приводом і 

електромагнітною муфтою 

Змішування рідини у баці 
Ручне регулювання з електричним 

включенням/виключенням з кабіни 

Емність основного бака, л 1514 

Насос 
Центробіжний насос Hypro с 

електромагнітною муфтою 

Фільтрація Cітчатий фільтр в лінії подачі рідини 

ШТАНГИ  

Матеріал, ширина 
Сталь, 24.4 м  

Алюміній*, 18-28 м  

Кількість секцій 5 

ВИСОТА ШТАНГ З 

ГІДРАВЛИЧНИМ 

РЕГУЛЮВАННЯМ 

 

Нижнє положення, мм 533 - 1930 

Верхнє положення, мм 940 - 2337 
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Обприскувач Challenger SC7660 
 

 
Технічні характеристики  

Характеристика 7660 

Вага, пуста, кг 8165 

Вага, робоча, кг 10866 

Кліренс (від рами до 

землі), мм 
122 

Шини  

Передні 320/85 R38 

Задні (стандарт) 320/90R46, 480/80R42 

Передня підвіска 
Незалежна стійка з пружинами, що має 

лінійну характеристику 

Задня підвіска 
Незалежна при розрізної осі, 

вбудована в кожух з пружинами 

Ширина колії, мм 2,25 – 3,05 

Двигун  

Марка та потужність Caterpillar® - 174 л.с. 

Тип, об'єм 
С 6,6 с технологією ACERT, Tier 3, 

об'єм 6,6 л 

Холості оберти, об/хв. 850 

Максимальні оберти, 

об/хв. 
2500 

Паливний бак, л 246 

Картер двигуна, л 13 
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Трансмісія  

Тип 
Caterpillar PG 115 Pewershift, 6 передач 

вперед, 2 передачі заднього ходу 

Ємність картера 

трансмісії, л 
30,3 

Система 

обприскування 
 

Контролер Raven™ 5000 

Змішування рідини у 

баці 

Ручне регулювання з електричним 

включенням/виключенням з кабіни 

Ємність основного баку, 

л 
2750 

Насос Відцентровий насос Hypro 9303 

Фільтрація 
Cітчатий фільтр 50 меш у лінії подачі 

рідини 

Штанги  

Ширина, м 
18,3 /24.4 

18,3 /27.4 

Кількість секцій 5 

Висота штанг з 

гідравлічним 

регулюванням 

 

Нижнє положення, см 51-195 

Верхнє положення, см 91-235 
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Самохідні обприскувачі 
Case IH Patriot SPX3330/4430 

 

 
 

Номінальна потужність - 250 к.с. (186 кВт) /   325 к.с. 

(243 кВт) 

Об'єм двигуна - 6,7 л / 8,7 л  

Трансмісія - гідростатична з постійним приводом на всі 

колеса, має три діапазону швидкостей з можливістю 

перемикання на ходу. 

Обсяг і матеріал бака робочої рідини -  
3785 л / 4542 л,  нержавіюча сталь . 
  

МОДЕЛЬ 

ОБПРИСКУВАЧА  

SPX +3330  SPX 4430  

ДВИГУН  

Модель  FPT NEF L-6, 

TIER III  

FPT Cursor 9, 

TIER II  

Робочий об'єм  6,7 л   8,7 л   

Номінальна потужність  250 л. С. (186 

кВт)  

325 л. С. (243 

кВт)  

Максимальна потужність  270 л. С. (202 

кВт)  

356 л. С. (266 

кВт)  
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Максимальний крутний 

момент  

1070 Нм  1470 Нм  

Об'єм паливного бака  454 л   530 л   

ХОДОВА ЧАСТИНА    

Трансмісія  Гідростатична з постійним приводом 

на всі колеса, має три діапазону 

швидкостей з можливістю 

перемикання на ходу, максимальна 

швидкість руху до 48 км / год  

Колія  Регулюється гідравлікою в межах 

305 ... 399 см (крок регулювання 2,54 

см)  

Дорожній просвіт (кліренс)  132 см   135 см   

Колісна база  3,8 м   4,1 м   

Радіус повороту  7,1 м   7,5 м   

Співвідношення 

навантаження на осі  

50% на 50% (незалежно від кількості 

робочої рідини в ємності)  

Вага (порожній)  11113 кг   12936 кг   

Типорозмір шин  380 / 90R46  

Тип підвіски  Активна підвіска  

СИСТЕМА ОБПРИСКУВАННЯ 

Довжина штанги без крайніх 

секцій / загальна  

18,3 / 30,5 м   

(60/100 ')  

18,3 / 27,7 / 

36,5 м   

(60/90/120 ')  

Відстань між головками 

розпилювачів / к-сть  виходів 

розпилювачів на голівці  

50 см / 5 виходів  

Діапазон регулювання 

положення штанги по висоті  

Від землі 48 ... 213 см  

Обсяг і матеріал бака 

робочої рідини  

3785 л, 

нержавіюча 

сталь  

4542 л, 

нержавіюча 

сталь  

Насос подачі рідини  Відцентровий насос робочої рідини з 
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приводом від гідромотора (через 

електромодулятор)  

Обсяг бака чистої води для 

промивки систем  

424 л   265 л   

Допоміжні системи 

приготування робочої суміші  

Система швидкого самозаправлення 

водою (Suction quick fill) Система 

приготування суміші хімічного 

реагенту і передачі її у бак робочої 

рідини (Chemical eductor)  

Контроль і моніторинг 

роботи  

Кольоровий дисплей AFS Pro 700  

GPS-навігація  Встановлено повний гідравлічний 

GPS-автопілот (можлива робота з 

системами позиціонування EGNOS, 

OmniSTAR XP, OmniSTAR HP, 

OmniSTAR G2, RTK, GLONASS)  

Габарити, вага  

Довжина ширина висота  8,5 / 3,5-4,5 / 3,7 

м  

8,9 / 3,5-4,5 / 

3,7 м  

Вага (порожній)  11113 кг   12936 кг   
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Самохідний обприскувач MILLER NITRO 
5000 

 
 

Самохідні обприскувачі MILLER NITRO 5000 це 

інноваційна серія, яка втілила в собі все краще від попередніх 

поколінь NITRO і новітній дизайн. 

 

Модель 
NITRO 

5215 

NITRO 

5240 

NITRO 

5275 

NITRO 

5333 

Об'єм бака для 
робочої рідини, л 

3785 4542 5300 6050 

Матеріал бака для 
робочої рідини, л 

поліетилен нержавіюча сталь 

Двигун QSB 6.7 Liter Cummins QSC 8.3 Liter Cummins 

Потужність 

двигуна, к.с. (кВт) 
215 (158) 275 (202) 275 (202) 333 (245) 

Об'єм двигуна, л 6,7 6,7 6,7 8,3 

Трансмісія Гідростатичний насос Twin Sauer Danfoss 

Колісні гідромотори 

Poclain® 

MS13 

передні і M

S18 задні 

Poclain® 

MW14 

передні 

и MS18 02 

Poclain® 

MS18 Dyna 

Plus 02 

cams 

Poclain® 

MS18 

Dyna Plus 

02 cams 
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cams задні 

Швидкість руху, 

км/год 
44 42 43 43 

Колісна формула 4WD 

Підвіска 
незалежна підвіска кожного колеса з 

гідроакумуляторами для компенсації коливань, хід 

підвіски 51 см 

Кліренс (відстань 
від поверхні до 

нижньої точки 
машини), см 

183 

Ширина колеї, см 305-406 

Спосіб зміни 

ширини колії 
Гідравлічно з кабіни під час руху 

Габарити: ширина / 

довжина / висота, м 
3,9 / 8,6 /4,02 3,9 / 9,23 /4,0 

Ширина штанги, 
наполовину 
розкладена / 
розкладена 
повністю, м 

18,2/27,4 21,3/36,6 

Відстань між 
форсунками, см 

38 

Продуктивність 
насоса, л / хв 

795 

Робочий тиск насоса 
psi 

80 

Бачок для заливання 
активної речовини 

встановлено 

Обсяг бачка для 
заливання активної 

речовини, л 
13,6 

Система заправка 
бака робочої рідини 
з землі 

встановлено 

Система 

промивання 
встановлено 

Комп'ютерне 

управління і 
Встановлено, Envizio Pro II 
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контроль норми 
внесення робочої 

рідини 

Система підтримки 
заданої висоти 
штанги 

Встановлено, Ultrasonic Autoboom з 
ультразвуковими датчиками 

Система 
автоматичного 

включення \ 
виключення секцій 

штанги 

Встановлено, ACCUBOOM, для контролю секцій 

штанги при перекриттях і подвійний обробці 

Вугільний фільтр 
для очищення 

повітря в кабіні 
Встановлено 

Бак для промивання 
основного бака і 
штанг, л 

567 

Бачок з водою для 

миття рук, л 
11,2 

Типорозмір шин, 
стандарт \ опція 

380/90R46 \ 320/90R50 

Паркувальне гальмо На два передні колеса На чотири колеса 

Рульове управління Гідравлічне, поворотні передні колеса 

Радіус повороту, м 4,67 (залежить від ширини колії) 

Маячок встановлено встановлено, 2 шт 

Кабіна 

"SprayView Cab" з регульованою 

пневмопідвіскою, підігрів і кондиціювання повітря, 

магнітола AM / FM / WX w / CD, сидіння з тканини 

з пневмопідвіскою, сидіння для помічника, 

регульована телескопічна рульова колонка, козирок 

від сонця, панель управління COMMAND 

CENTRAL 
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Самохідний обприскувач ОСШ-3,5-27, 
ТВД «Львівагромашпроект» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самохідний обприскувач призначений для 

високопродуктивного внесення засобів захисту рослин. Високий 

кліренс машини дозволяє роботу на високих культурах, таких як 

кукурудза, соняшник, ріпак. Дана машина виготовлена з 

високоякісних компонентів систем та вузлів, виготовлених 

світовими лідерами в галузі. Машина успішно пройшла 

сертифікаційні державні випробування. 

Технічні характеристики 
 Двигун 

 

Deutz (Tier 3), 6,06 л, 155 

кВт (210 к.с.)/2400 об/хв 

Трансмісія гідростатична, 4x4 

Шини 18,4R38 (опційно: 12,4R46; 

12,4R52; 11,2R54)  

Кабіна                                                

   

оглядовість 360°, 

кондиціонер, обігрівач,  

фільтрація повітря 

Паливний бак 350л 

Кліренс  1,8...1,86 м (залежно від 

коліс) 

Колія 2,8 ... 3,5м 

Габаритні розміри (ДхШхВ)  9 х 3,3 х 4  в 

транспортному положенні 
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Кермове управління гідростатичне, всіма 

колесами. 

 

Режими керування передні / задні / рух крабом 

Допустима максимальна маса 12 000 кг 

Максимальна швидкість руху  

40 км/год 

 

26 км/год 

- в транспортному режимі   

 

- в робочому режимі      

Бак робочої рідини 3500 л 

Ширина захвату штанги 27м   (опція 18м, 21.6м, 

24м) 

 

Обприскувач самохідний IBIS-3000-24, 
Богуславська сільгосптехніка 

 

АТ «Богуславська сільгосптехніка» розвиває проект з 

виробництва самохідних обприскувачів спільно з італійською 

компанією Mazzotti. Розпочато виробництво двох моделей 

самохідних обприскувачів: IBIS 2500-18 з примусовою 

системою осадження крапель і IBIS 3000-24. Серія 

обприскувачів IBIS 2500/3000 відрізняється компактною 
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конструкцією, високим кліренсом - 1500 (1700) мм. і 

незалежними передньою і задньою підвісками. Комфортабельна 

кабіна з кондиціонером і вугільним фільтром. Система 

гідростатики від лідерів Poclain і Sauer дозволяє плавно 

змінювати швидкість до 30 км/год. Надійний двигун Perkins -145 

к.с. відповідає вимогам ЄВРО-3. Перевагою обприскувачів є 

висока якість і значне зниження цін. 

 

Технічні характеристики  

  

Бак, л  3000  

Вид агрегатування  самохідний  

Виробник  Богуславська сільгосптехніка  

Країна виробник  Україна  

Марка  IBIS-3000-24  

Маса, кг  4700  

Насос, л / хв  285, Annovi Reverberi  

Робоча висота 

штанги, мм  

1500  

Ширина захвату, м  24  

Ширина колії, мм  700-2500  

Вартість: 3 955 558 грн. 
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Навісні обприскувачі 

Обприскувач навісний ALTIS, Кuhn, 
Франція 

 
Міцна зварена рама із сталі - компактний поліетиленовий 

бак, з'єднаний з промиваючим баком для оптимального 

перенесення центру ваги - спеціально передбачений відстійник, 

який зменшує утворення осаду на дні бака системи Opti-lift 

забезпечує вільний простір між кабіною трактора і навісним 

пристроєм - блок управління з використанням технології CAN: 

простота, зручність і компактність. 

 

Технічні характеристики: 

Тип  
ALTIS 1 

300  

ALTIS 

1600  

ALTIS 

1800  

Місткість бака (л)  1 300  1 600  1 800  

Робоча ширина (м)  

стальні штанги з гідравлічнім 

управлінням  
15 - 18  

алюмінєєві штанги з гідравлічнім 

управлінням  
15 - 28  

Насоси  

мембранно-поршневий (PM 105, 

РМ 125, РМ 140, РМ 165)  

відцентрові (РС 500, РС 700)  
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Органи управління  
Ручне DMP, DPME (DPS) або 

DPAE (RSB3 або REB3)  

Транспортна ширина (м)  <2.55  

 
Обприскувач навісний DELTIS, Кuhn, 

Франція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Легка рама із сталі HLE 700 - компактний поліетиленовий бак 

розміщений поряд із трактором - система Opti-tift забезпечує вільний 

простір між кабіною трактора і навісним пристроєм - автоматичний 

зчіпний пристрій: EASY HITCH серійно - блок управління із 

використанням технології CAN: простота, зручність і компактність. 

 

Технічні характеристики: 

Тип DELTIS 800 
DELTIS 

1000 

DELTIS 

1200 

Місткість бака (л) 800 1000 1200 

Робоча ширина (м) 

стальні штанги з ручним 

управлінням 
12 - 16 

штанги з оцинкованого 

металу з гідравлічним 
12 - 15 
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управлінням 

стальні штанги з 

гідравлічним управлінням 
15 - 18 

алюмінієві штанги з 

гідравлічним управлінням 
15 - 24 

Насоси 
мембранно-поршневий (PM 105, РМ 125, 

РМ 140, РМ 165) 

Органи управління 
Ручне DMP, DPME (DPS) або DPAE 

(RSB3 або REB3) 

Транспортна ширина (м) < 2.55 

 

 

Обприскувач навісний OMNIS, Кuhn, 
Франція 

 
 

Легка рама із сталі - компактний поліетиленовий бак 

розміщений поряд із трактором - ручні стальні або алюміневі 

гідравлічно керовані штанги, оцинкована сталь для адаптації до 

всіх потреб - блок управління із використанням технології CAN: 

простота, зручність і компактність. 
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Технічні характеристики: 

Тип 

OMNIS 600    

OMNIS 800          

OMNIS 1000         

OMNIS 1200 

OMNIS 

800 

OMNIS 

1000 

OMNIS 

1200 

Місткість бака (л) 

600                       

800                          

1000                       

1200 

800 1000 1200 

Робоча ширина (м) 

стальні штанги з ручним 

управлінням (Х - складання) 
9-16 

штанги з оцинкованого металу 

з гідравлічним управлінням (Х 

- складання) 

12 - 15 

алюмінєві штанги з 

гідравлічним управлінням              

(вертикальне складання) 

12 - 18 

Насоси 
мембранно-поршневий (PM 105, РМ 

125, РМ 140, РМ 165) 

Органи управління 
Ручне DMP, DPME (DPS) або DPAE 

(RSB3 або REB3) 

Транспортна ширина (м)                  

< 2.55 
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Обприскувач навісний AMAZONE UF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навісний обприскувач Amazone UF   призначений для 

хімічного захисту рослин і   внесення рідких добрив. Оснащений 

міцною рамою, системою очищення бункера, баком для 

промивної води. Штанги Amazone UF   мають довжину до   28   

метрів, гідравлічну регулювання висоти. Можливо одностороннє 

складання. Вузька транспортна ширина.  

Технічні характеристики: 

Модифікація  UF 

901  

UF 

1201 

UF 

1501  

UF 

1801  

Необхідна потужність 

трактора, к.с.  
80-100  100-

130  
130-

150  
180-

200  

Продуктивність, га/год  28  28  33  33  

Робоча ширина, м  12-24  12-24  12-28  12-28  

Витрата робочої рідини при 

роботі з пестицидами, л / га  
99-400  99-400  99-400  99-400  

Витрата робочої рідини при 

внесенні ЖКП, л / га  
200-

1060  
200-

1060  
200-

1060  
200-

1060  

Обсяг ємності основного 

бака, л  
1050  +1350  1720  1980  

Робоча швидкість, км / год  6-12  6-12  6-12  6-12  

Висота обприскування, м  0,5-2,1  0,5-2,1  0,5-2,2  0,5-2,2  
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Обприскувач навісний Wirax 200 л,  

6 м...8м, Польща 

 

 

 

 

Обприскувач навісний штанговий (польовий) Wirax, на 200 

літрів з шириною   штанги 6...8 м. Застосовується для обробки 

пестицидами польових культур, в т.ч. за інтенсивною 

технологією, а також для поверхневого внесення рідких 

комплексних добрив. Стабільна і легка конструкція навісного 

обприскувача дає можливість агрегатування з легкими 

тракторами. Резервуар навісного штангового обприскувача із 

закругленими краями легко піддається очищенню, мінімальна 

кількість залишкової рідини. Чотирьох ступінчаста система для 

фільтрації робочого розчину.  

Об'єм резервуара – 200 л; 

Продуктивність – 120 л/хв.; 

Ширина захвату – 6 ... 8 м. 

Вартість: 10 050,00…. 10 300,00  грн. 

 

 

Обприскувач навісний Wirax 300л/10 м  

Об'єм резервуара – 300 л 

Продуктивність – 120 л/хв. 

Ширина захвату – 10 м 

Вартість: 10 550,00  грн. 
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Обприскувач навісний Wirax 400л/12 м  

Об'єм резервуара – 400 л; 

Продуктивність – 120 л/хв.; 

Ширина захвату – 12 м; 

Вартість: 11 050,00  грн. 

 

Обприскувач навісний Wirax 600л/14 м  

Об'єм резервуара – 600 л; 

Продуктивність – 120 л/хв.; 

Ширина захвату – 14 м; 

Вартість: 14 500,00  грн. 

 

Обприскувач навісний Wirax 800 л / 14 м  

Об'єм резервуара – 800 л; 

Продуктивність – 120 л/хв.; 

Ширина захвату – 14 м; 

Вартість: 15 000,00  грн. 
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Обприскувач навісний Bomet ОП-800, 
Польща 

 

В стандартній комплектації оснащений: робочою ємністю 

800 л, насосом, ємкістю для миття рук, механізм регулювання 

штанги по висоті, стабілізатором штанги, пристроєм для 

розрідження хімічних засобів, арматурою розпилювального 

апарата з запірним клапаном, карданним валом. 

Вартість: 19 800,00  грн. 
 

Обприскувач навісний Bomet ОП-600, 
Польща 

В стандартній комплектації оснащений: робочою ємністю 

600 л, насосом, ємкістю для миття рук, механізм регулювання 

штанги по висоті, стабілізатором штанги, пристроєм для 

розрідження хімічних засобів, арматурою розпилювального 

апарата з запірним клапаном, карданним валом. 

Вартість: 18 800,00  грн. 
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