
DISC-O-VATOR

ИДЕАЛНА ПОЧВА ЗА ИЗСЯВАНЕ С ЕДНО ПРЕМИНАВАНЕDISC-O-VATOR

• Патентована система за разположение на
  работните органи Max-Mix
• Предно разположени секции турбоколтери
• Работни органи K-Flex или Magnum
• Височина на рамата 62 cm
• Хидравлично регулиране дълбочината на работа
• Самонивелираща система
• Дискови секции с пружинно окачване към рамата
• 4 секции дискове, 5 реда работни органи
• Транспортна широчина 3 метра

АКЦЕНТИ

ТРАНСПОРТНО ПОЛОЖЕНИЕ

 5 РЕДОВА ЗЪБНА БРАНА 4 РЕДОВА ЗЪБНА БРАНА & РОЛЕР

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Модел   Работна  Транспортна  Тегло (kg)  Брой Брой дискове  Необходима 
 широчина (m) широчина (m)   работни органи  мощност (hp)

Гамата на дисковаторите включва още 15 модела 
с работни широчини от 4.5 до 15 метра. 

ШИРОКА ГАМА

Стойчеви 57-62 ООД 
Централен офис: 
9300 Добрич, ул. „Д. Ковачев” 67
Тел./ факс : 058 667 968, 667 956
Моб.тел.: 088 596 64 76, 088 513 20 68
E-mail : office@stoychevi.com www.stoychevi.com

8315DVN  4.9  3.0 3016 27 22 190 – 210
8318DVN 5.6 3.0 3630 31 28 220 – 240
8321DVN 6.6 3.0 4180 37 32 240 – 260
8324DVN 7.3 3.0 4990 41 36 280 – 300
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Машина, която извършва отлично 
финишно обработване на почвата 
след плуг, дискова брана, Turbo-
Chisel или продълбочител. След 
Disc-O-Vator почвата е отлично 
подготвена за изсяване.

Хидравличното регулиране на секциите с 
дискове позволява безстепенно изменение 
дълбочината на работа в диапазона              
0 - 7.5 cm. Работните органи са подредени 
в 5 реда, което позволява плавна работа 
на машината без задръстване с растителен 
остатък. Вибриращото действие на работните 
органи гарантира унищожаването на 
плевелите посредством изваждането на 
тяхната коренова система на повърхността и 
премахването на почвата от нея.  

СЕКЦИЯ ДИСКОВА 
БРАНА 

Дискова брана съставена 
от дискове ø510 mm, които 
осигуряват отлично смесване на 
растителния остатък с почвата. 

ТУРБОКОЛТЕРИ

Турбоколтерите нарязват 
растителния остатък и 
почвата като така улесняват 
проникване и нормалната 
работа на работните органи. 
Турбоколтерите позволяват на 
машината като цяло работа 
при по-високи скорости като 
така осигуряват и по-висока 
производителност. 

DISC-O-VATOR - ИДЕАЛНАТА ФИНИШНА МАШИНА СЛЕД
ПЛУГ, ДИСКОВА БРАНА, TURBO-CHISEL ИЛИ ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ

200 - 450 HP

4.85 m - 7.34 m

ДЪЛБОЧИНА ДО 
150 mm

Усилената конструкция в 
комбинация с турбоколтери  
или конвенционални дискове 
гарантира отлична работа при 
всякакви условия. 

РАБОТЕН ОРГАН 
HEAVY-DUTY MAGNUM 

УСИЛЕНА 
КОНСТРУКЦИЯ НА 
ДИСКОВИТЕ СЕКЦИИ

Този орган е снабден с 
пружина, която осигурява 
93 kg натиск върху почвата. 
Силния натиск гарантира 
непрекъснато вибриращо 
движение на работния орган 
по време на работа, което 
намалява теглителното 
съпротивление.  

РАБОТЕН ОРГАН 
HEAVY-DUTY K-FLEX 

Пружинния държател е 
съставен от две части 
осигуряващи едновременно 
резистентност към странично 
отклонение и голям натиск 
върху почвата от 85 kg. Това 
осигурява стабилна работа 
на работния орган дори и при 
уплътнени почви.   

САМО-
НИВЕЛИРАЩА 
СИСТЕМА

Disc-O-Vator притежава 
самонивелираща система 
на рамата и хидравлично 
регулиране дълбочината 
на работа на органите.

MAX-MIX
22.8cm 71cm 35.5cm 17.8cm

Патентованата система за 
разположение на органите по рамата 
на машината Max-Mix осигурява 
отлично обработване на почвата и 
и получаване на равна повърхност. 
С минимално разстояние от 71cm 
между органи на една греда и 
застъпване на следите на органите от 
2.5 cm от всяка страна се гарантира 
пълното унищожаване на плевелите   


