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ПРЕЗЕНТ АМ

Р

Гібрид №1 в Україні згідно з державними сортовипробуваннями
НАСІННЯ ДЛЯ РОЗУМНИХ
► Новий гібрид селекції ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» внесений до державного реєстру сортів рослин, придатних
до поширення в Україні на 2021 рік.
► Рекордсмен в Україні по олійності: середній вміст олії в
насінні по зоні Лісостепу у 2019 році становив 54%.
► Простий міжлінійний гібрид.
► Інтенсивного типу вирощування. Дуже добре реагує на
всі агротехнічні прийоми – попередник, оранка, внесення добрив.
► Для зон Степу і Лісостепу.
► Надзвичайно посухостійкий та жаростійкий.
► З рівномірним дружним цвітінням і дозріванням.
► Стійкий до 7 рас вовчка і несправжньої борошнистої
роси (раса 730).
► Висота стебла до нахилу кошика – 170-175 см.
► Кошик випуклої форми, слабопониклий, діаметром 19-21 см.
► Маса 1000 сім’янок – 67-70 г.
► Вегетаційний період 108-110 днів.
► Толерантний до загущення. Але рекомендована густота
стояння рослин в зонах достатнього зволоження – 5565 тисяч рослин на 1 га, недостатнього зволоження –
50-55 тисяч рослин на 1 га.
► Цей гібрид є родзинкою нашої селекції. Зазвичай державне сортовипробування триває не менше трьох років. Але цей гібрид держава внесла у Реєстр на основі
випробувань двох років за рахунок його неймовірних
показників по врожайності та олійності.
► У 2019 році в мережі державних сортостанцій перевищив середню врожайність районованих гібридів за попередні п’ять років на 28,3%! У тому числі по зоні Лісостепу – на 41,6%!
► В 2020 зверхпосушливому році перевищив усереднену
врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію
за п’ять попередніх років на 36%! У тому числі по зоні
Лісостепу на 45,4%!
► На Харківській державній сортостанції в 2019 році
урожайність становила 44,1 ц/га.
► В 2020 році урожайність на Карлівській сортостанції
(Полтавська обл.) склала 55,7 ц/га!

А тепер зупиніться та перечитайте знову: офіційно перевищив у 2019 році на 41,6%, а в 2020 на 45,4%. Згадайте
той надзвичайно несприятливий рік. І тоді він перевищив
середню врожайність 2015-2019 років на 45,4%. Якби врожайність порівнювалась, як раніше, зі стандартом 2020 року, а не за попередні п’ять, показники по перевищенню врожайності були б взагалі захмарними.
Додам, що на посів 2021 року ми вже реалізовували експериментальні невеличкі партії цього гібриду. Але ж вимушені визнати, що це було помилкою, оскільки на той час це
були ще не зовсім однорідні форми, які не могли повністю
розкрити потенціал гібрида Презент.
Все одно цей потенціал у цьому 2021 році усі наші покупці вже відмітили:
► ФГ «СОЮЗ СК 1430» Миргородський р-н Полтавська обл. – 32 ц/га.
► СФГ «АРБАТ» Кременчуцький р-н Полтавська обл. – 32 ц/га.
► ФОП Ігнатов Харківський р-н Харківська обл. – 40 ц/га.
► СФГ Палій О.М. – Роздільнянський р-н Одеська обл. – 32 ц/га.
В усіх цих господарствах урожайність гібрида Презент перевищила врожайність відомих світових брендів, а в останньому на додачу олійність становила 54,8%!!!
Але ж урожайність соняшника врожаю 2020 року та врожаю 2021 року буде суттєво відрізнятися: орієнтовно на 30%
на користь 2021 року. Тому і вартість цьогорічного насіння
вище, ніж ціна невеликих деяких залишків минулого року.

Звертайтесь до нас за насінням – впевнені, що ми Вас не підведемо!
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
http://agromir-ua.com
http://agromir.in.ua
https://agromir.kh.ua
телефони: 067-531-02-67; 050-401-95-04
Гібрид
Презент АМ

Особливості
рекордсмен урожайності та олійності

Фурор АМ

стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Аврора АМ

невисокий, ранній, стійкий до вилягання

Торук
Беркана АМ
Анна +

пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
технологія Sumo, витримує 50 г/га гранстару
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ТАКОЖ ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ
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Експорт українського зерна
в листопаді перевищив

5 млн тонн

Згідно з оперативними даними Державної митної
служби, станом на 26 листопада Україна з початку
2021/22 МР (1 липня) експортувала 24,753 млн тонн
зернових і зернобобових культур, що на 3,669 млн
тонн перевершує показник на аналогічну дату роком
раніше. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики України. Відвантаження українського зерна в
листопаді оцінюються в 5,308 млн тонн.
У розрізі культур до 26 листопада експортовано
14,342 млн тонн пшениці (+2,514 млн тонн до торішнього показника), 4,882 млн тонн ячменю (+1,18
млн тонн), 77,2 тис. тонн жита (+75,5 тис. тонн) і
5,237 млн тонн кукурудзи (+42 тис. тонн).
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Гібриди кукурудзи від ТОВ «Еліта»
Важливою складовою успішного вирощування
сільськогосподарських культур завжди було і буде,
насамперед, якісне насіння з високим генетичним
потенціалом. Тому прискіпливий та відповідальний
господар, готуючись до посівної кампанії, шукає
надійного партнера серед виробників із перевіреною часом репутацією.
Підприємство ТОВ «Еліта» добре відоме українським фермерам, бо займається вирощуванням насіння вже близько двох десятиліть. Цього сезону
компанія «Еліта», як завжди, показала відмінний
результат на ділянках гібридизації, і насіннєвий
матеріал вже готовий до реалізації.
Професіоналізм та порядність в партнерських
відносинах добре відомі фермерам, які хоча б один
раз використовували на полях продукцію цієї компанії. Данні врожайності з фермерських господарств, з якими працює підприємство, показують:
1.
2.
3.
4.
5.

СТАБІЛЬНУ ГЕНЕТИКУ
ВИСОКУ ВИРІВНЯННІСТЬ
ВЕЛИКУ МАСУ ТИСЯЧІ НАСІНИН
ВИСОКУ ВОЛОГОВІДДАЧУ
ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ

Чернорибченко Григорій Володимирович
засновник та керівник ТОВ «Еліта»

Фактична врожайність
кукурудзи 2021 р.
ФАО

Фієста

280

19

70

137,6

Хотин

280

18

70

120,54

Шквал

310

23

70

173

240

19

70

157,64

Астра

Волога Густота

Врожайність

Гібрид

Гібриди експериментальні

Слюсаренко Андрій Іванович, агроном ТОВ «Еліта»

Атон

330

17

70

144,62

3037

280

16

70

147,0

5143

350

17

70

189,00

Ми завжди готові дати вичерпну консультацію нашим клієнтам по всім тонкощам технологій
вирощування, для цього у нас достатньо спеціалістів з величезним науковим
та практичним досвідом.

ТОВ «Еліта» запрошує до співпраці

 098-804-44-89

 050-931-76-77

Зайцев Р.С. – менеджер з продажу

Р
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ПРИМНОЖИМО ЯКІСНІ
ЗДОБУТКИ РАЗОМ!

- 10%

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 5.4

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 3.6

Культиватори суцільного
обробітку КС BELLOTA

Коток-подрібнювач
АРСЕНАЛ КПУ-6

Борони навісні дискові
АРСЕНАЛ БНД-2.4

Сівалка пневматична
універсальна АРСЕНАЛ СПУ-8

Борони ротаційні
навісні АРСЕНАЛ БРН-6

Борони гідравлічні
зубові АРСЕНАЛ БГЗ-14

Розкидач добрив
АРСЕНАЛ РД-1000

ГАРАНТІЯ
Ящик
зернотуковий
АРСЕНАЛ 3.6/ 5.4

Грунтовий розрихлювач
АРСЕНАЛ ГР-1.5

м. Кропивницький
вул. В. Пермська, 11/2, офіс 6
e-mail: admintime@ukr.net
сайт: ttime.com.ua

2,5 роки
(067)
(067)
(067)
(096)
(067)

261
520
520
644
350

46
89
05
33
89

26
99
99
99
99

на техніку розповсюджуЄться

програма держкомпенсації
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ!
ДОСТАВКА ТЕХНІКИ У ГОСПОДАРСТВО БЕЗКОШТОВНА!
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРВІСНОГО ТА ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ!

АКЦІЯ НА ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ. ПРИДБАЙТЕ ТЕХНІКУ ЗАВЧАСНО!

т е хніка

Умови АКЦІЇ: попередньою
оплатою вважається 100% оплата
товару, що очікується від 20 днів

16
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ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в Украине

на любые виды ангаров, любой сложности

МЫ СТРОИМ:

Р

АНГАРЫ, СКЛАДЫ, ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, НАВЕСЫ.
БЫСТРОМОНТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ АНГАРОВ:
■ Высокий уровень герметичности, что обеспечивает стопроцентную сухость и сохранность вашего товара при любых погодных условиях.
■ Ангары по вашим размерам, любой конфигурации и формы, утепленные, холодные, высокие, низкие – на ваш выбор.
■ Скорость монтажа по европейским стандартам – 1000 кв.м. за 30 дней.
■ В зернохранилищах предусматривается естественная вентиляция для
проветривания зерна, благодаря чему зерно не преет и остается сухим.
■ Наши зерносклады имеют высокую прочность. Это позволяет хранить
зерно, опирая его на стену, благодаря чему экономится площадь в ангаре.
■ Жесткие и надежные металлоконструкции позволяют подвешивать
подъемные механизмы для ремонта агротехники.
■ Зернохранилища строятся с учетом удобного въезда и хранения крупногабаритной техники. В арочных и шатровых ангарах есть возможность
установки боковых ворот. Раздвижные и распашные ворота.
Тентовые ангары

Прямостенные ангары

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
● ПОЛИМЕРНЫЕ ● НЕПЫЛЯЩИЕ

от
200 грн
за кв.м

Прочность пола выдерживает
давление автомобилей 50-100 т,
не портясь, не трескаясь

■ Полезная высота зернохранилищ – от 6 метров и выше, что позволяет
загружать и выгружать зерно внутри сооружения и применять зернометы.
■ Наши ангары имеют высокий запас прочности, т.к. каркас ангара рассчитан по всем нормам ветровых и снеговых нагрузок. Европейский профлист выдерживает до 600 кг/м2, а его срок службы свыше 30 лет.
■ Все наши ангары можно ставить без фундамента – на жесткую поверхность, что позволяет оформить здание как временное сооружение. Это
избавит вас от длительного и дорогостоящего сбора документов.
■ Металлоконструкция покрашена и защищена антикоррозийным покрытием, благодаря чему прослужит не один десяток лет.
■ Мы строим ТЕНТОВЫЕ – светопропускаемые ангары, что позволит вам
значительно экономить электроэнергию. Эти конструкции быстры
в монтаже и имеют изящный вид.
■ Оплата производится по этапам и в удобной для вас форме.
Шатровые ангары

Навесы, зернотоки

Отзывы наших клиентов:

«Прежде чем заказывать, посмотрели готовый объект. Все четко, продуманно, качественно
и красиво. По доступной цене. Теперь и мы заказали». (Семья фермеров, Кировоград).
«Нашел рекламу в журнале. Заказал. Всё устроило. Качество, нет щелей и задуваний
снега, все герметично. Бригада отличная, цены хорошие. Заказал уже 2 ангара».
(Ф. Х., учредитель, Первомайск).
«Заказала через интернет тентовый конный манеж. Арочной формы. Цена устроила.
Очень довольна. Все как надо, практично, удобно. Спасибо! Теперь рекомендую друзьям».
(Борисполь, ипподром).
«Порекомендовали компанию «Оскар» мои друзья – крупная агрофирма. Сам приехал,
посмотрел, убедился в качестве и надежности. Теперь стал клиентом компании».
(Руководитель, Бердянск).
«Компанию «Оскар» нашел в журнале для аграриев. Все устроило. Построили два
объекта для техники, у меня претензий нет. Цена отличная! Сейчас строим уже третий
очень большой ангар под овощехранилище».
(Руководитель, Николаев).
«Был сильный ураган в Одессе. Даже деревья летали. Но ангары от компании «Оскар» стоят
как вкопанные. Все качественно. Надежно. Цена самая лучшая. Обращаюсь второй раз».
(Учредитель, Одесса).

Звоните нам прямо сейчас!

Телефоны: (050) 771-99-82, (097) 77-02-657 e-mail: infoangar2008@gmail.com www.oskarmetal.com

После вашего обращения – наш специалист может к вам приехать в течение двух дней для детального замера и уточнения всех ваших пожеланий.
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Українська овочева компанія –

Р

офіційний представник заводу AGRICOLA ITALIANA SNC
на території України

Сівалка точного висіву Agricola SNT-2-290 призначена для одно- або
двострічкового посіву будь-яких овочевих культур, таких як морква, буряк, цибуля, капуста, томати, огірки, дині і т.д. та дає можливість регулювати відстань між рядками в межах від 0 до 80 мм. Сівалка може бути обладнана додатковими опціями, такими як: укладач крапельної стрічки, бункер для внесення мінеральних добрив, мікрогранулятор, додаткові прикотуючі колеса, гідравлічні чи механічні маркери.

Основні переваги сівалки Агрікола SNT-2-290
►М
 одульна конструкція сівалки дає змогу легко та швидко змінювати
ширину міжрядь.
► Наявність вакуумного насоса та компресора з ресивером, а також
окремого вологовідділювача на кожну секцію, що дозволяє якісну
та швидку очистку висівних дисків, що особливо важливо при висіванні
дрібнонасіннєвих культур.
► Кожна секція обладнана двома висівними апаратами, що забезпечують
точність викладки кожної стрічки при дворядному посіві.
► Паралелограмна навіска висівного апарата забезпечує ідеальне
копіювання поверхні ґрунту.
► Вологовідділювачі для сепарації конденсованої вологи.
► Обертання висівного диску в протилежну сторону напрямку руху коліс
гарантує високоточну викладку насіння у висівні борозни.
► Легкий перехід від односмугового висіву до двосмугового шляхом
відключення одного апарату.
► Наявність зворотного втягування насіння дозволяє швидко та без втрат
зібрати насіння, що залишилось, з висівного апарату та розпочати висів
іншої культури.
► Коробка передач забезпечує просту зміну норми висіву насіння шляхом
перемикання важеля, а двадцятиступінчата будова надає високу
варіативність висіву.
► Повітряний фільтр забезпечує довгу та безпечну роботу компресора.

Телефони для довідок
+38 (044) 586-52-56 +38 (050) 381-40-49
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Подрібнювач валків сої, гречки, соломи
зернових УMС 170, 200, 240
Або як не втрачати
від 3 тис. грн. з га +

Технічні характеристики

УМС 170

УМС 200

УМС 240

Робоча ширина захвату, м
Оберти ВВП трактора,
об/хв.
Оберти ротора
мульчера, об/хв.

1,76

2,0

2,4

Тип ріжучих органів
Робоча швидкість,
км/год по валку

Аналогів на ринку України немає
Подрібнювачі УМС 170, 200, 240 використовуються для подрібнення валків соломи різних зернових культур, в тому числі валків сої,
гречки та кукурудзи. Система рівних ножів та
рівних протиножів (альтернативи на ринку
немає) забезпечує якісне подрібнення довжиною не більше 2-5 см. Направляючі подрібненої маси забезпечують рівномірне розкидання
подрібненої маси на ширину до 6,5 метра.

Р

Необхідна потужність
трактора, к.с.

540
3000 (немає аналогів на ринку)
Система рівних ножів та протиножів
від 4 до 10
80-90

90-110

100-120

Стандартне виконання:
р
 едуктор з обгінною муфтою (виробництво Італія);
трьохточкове кріплення до навіски трактора другої категорії;
н
 аправляючі подрібненої маси;
к
 олеса «Антипрокол» італійського виробництва;
е
 лектронне трьохступеневе балансування ротора;
к
 арданний вал в комплекті;
р
 обочі органи: прямі двосторонні ножі та протиножі (Німеччина).

ГАРАНТІЯ – 1 РІК

Лісові подрібнювачі, ротоватори (виробництво Іспанія)
55 років досвіду
В даний час в Україні використання лісових подрібнювачів стає все
більш актуальним, оскільки розчищення полів, необроблюваних (заліснених) площ, зон ліній електропередач, нафто - газопроводів та лісовідновлення визначені як одні з пріоритетних завдань сьогодення.
Область застосування лісових подрібнювачів:
 з нищення чагарників і дерев на сільськогосподарських полях;
р
 озчищення від заліснення територій під посівні площі;
о
 чищення підлісків, знищення непотрібних насаджень;
р
 озчищення узбіч і кюветів автомагістралей від кущів та дерев, обслуговування узбіч і смуг відводу автомобільних доріг і залізничних
колій;
о
 чищення від непотрібних насаджень при підготовці будівельних і
промислових майданчиків;
р
 озчищення території перед будівництвом
ліній електропередач
(ЛЕП) і нафто- газопроводів;
в
 ідновлення та утримання лісових стежок і просік;
о
 блаштування та утримання протипожежних смуг;
 з нищення дерев і пеньків при відновленні лісопосадок, садів та лісів;
у
 тримання благоустрою зелених насаджень;
Модельний ряд лісових подрібнювачів представлений в широкому
асортименті, що дозволяє підібрати оптимальну модель для якісного
виконання поставлених перед ними завдань.

ГАРАНТІЯ – 1 РІК
(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

Лісові подрібнювачі мають ширину захвату від 100 до 250 см.,
Подрібнюють дерева Ø до 40 см і можуть агрегатуватися з різними видами техніки:
 з тракторами від 80 до 350 к.с. (Привід від ВВП);
 з екскаваторами (привід від гідросистеми);
 з навантажувачами (привід від гідросистеми);
Мають можливість заглиблення в землю від 70 до 400 мм.

(067) 545-62-83
(0542) 787-900(903)

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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НАЙКРАЩа ПРОПОЗИЦІя НА РИНКУ!

Р

Подрібнювач пожнивних решток кукурудзи,
соняшнику, травостою, гілок в садах
та виноградної лози ПРР – 280
Технічні характеристики
Робоча ширина захвату
Рекомендаційна потужність трактора
Частота обертання ВВП трактора
Робоча швидкість
Продуктивність
Y-подібні ножі або молотки
Вага одного молотка
Вага подрібнювача
Частота обертання ротора
Лінійна швидкість зрізання
Висота оброблюваних решток

Розташування робочих органів на роторі по подвійній спіралі.
Таке розташування знижує навантаження на двигун трактора до 24 %
Подрібнювач рослинних решток ПРР280 професійний мульчер призначений
для роботи на великих земельних площах для подрібнення вертикальних пожнивних залишків кукурудзи, соняшнику, стерні зернових, бобових, рапсу,
сої, гречки, а також високої трави та
молодої порослі на занедбаних і необроблених землях.
Стандартне виконання:
р
 едуктор з обгінною муфтою
(виробництво Італія);
т
 рьохточкове кріплення до тракторів
II-ї категорії;
п
 ередні захисні пластини, що
захищають від викиду сторонніх
предметів і подрібнених
післяжнивних залишків;
р
 обочі органи: молотки або Y-подібні
двосторонні ножі (Італія);
п
 отужний карданний вал
в комплекті;

ГАРАНТІЯ – 1 РІК
(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

Молотки – 32 шт.
Вага одного молотка-850 г.

см
к.с.
об/хв
км/год
га/год
шт.
кг
кг
об/хв
м/с
м

ПРР-280
280
від 80
540
6-12
1,7-3,4
96 / 32
0,8
850
2250
54
до 2,5

Y – подібні ножі, 96 шт.

Переваги мульчера ПРР-280
М
 ульчер характеризується міцною, жорсткою конструкцією та відмінними технічними характеристиками, що дозволяє працювати у самих жорстких умовах.
П
 осилений корпус подрібнювача;
В
 заємозамінні робочі органи (молотки або Y-подібні ножі) розташовані по
подвійній спіралі, що зменшує навантаження на двигун трактора, подовжує строк служби підшипників, машина працює тихіше, менше схильна
до розбалансування;
А
 втоматичний натяг ременів;
Е
 лектронне 3-х ступеневе балансування ротора;
П
 одрібнювач оснащений задньою кришкою з механічним відкриванням для збільшення продуктивності (пропускної здатності) та поліпшення
умов обслуговування;
К
 ронштейни коліс мають 5-ть положень за допомогою яких регулюється
висота робочих органів від поверхні землі;
П
 осилені дворядні самоустановлювальні підшипники (SKF), на кріпильній втулці в закритому корпусі підшипника (не вимагають щоденного
обслуговування);
Д
 робоструминна підготовка металу, ґрунтування, 2-х компонентна німецька емаль підвищеної твердості.
П
 одрібнювач оснащений передніми захисними пластинами, що захищають від викиду сторонніх предметів і подрібнених післяжнивних
залишків.

Виробник МПП « Либідь »
(067) 545-62-83
(0542) 787-900(903)

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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Присадка МЕГАФОРС – труженик полей!
Общеизвестно, что техника в сельских условиях работает всегда в экстриме. Жара, мороз, дождь, раскисшие
или пыльные поля, большие нагрузки. Трудности «жанра»
можно перечислять почти до бесконечности. Интенсивная
эксплуатация техники приводит к выходу её со строя, как
правило, вследствие износа трущихся поверхностей сопрягающихся деталей механизмов.
В битве за урожай участвуют как отдельные фермеры,
так и крупные агрохолдинги. При выходе со строя
техники они оказываются в неравных условиях.
Крупные предприятия имеют свои ремонтные
базы с заранее заготовленными запчастями,
да и техника не только более современная,
но и более «молодая». У крупных предприятий, как правило, есть и резерв оборудования. Поэтому мелкие и средние
хозяйства ощущают связанные с ремонтом техники проблемы более остро. Они
чаще ищут альтернативу трудоёмкому
ремонту, который не только дорогой, но
и требует выключения техники из производственного цикла. Такой альтернативой являются технологии профилактики от износа и безразборного ремонта (восстановления), если детали механизмов уже
изношены. В таком случае восстановление техники происходит без остановки оборудования на
ремонт, то есть без отрыва от производства. Это возможно
при применении специальных присадок (добавок) в масла,
в пластичные смазки и топливо.
Таких продуктов на украинском рынке горюче-смазочных материалов представлено достаточно. Они имеют
разные технологии применения и различаются по эффективности, но все они направлены на увеличение ресурса
техники и на снижение потребления энергоресурсов (бензина, дизельного топлива, газа и электричества).
Производством и внедрением таких ресурсо
сберегающих средств под торговой маркой
МЕГАФОРС занимается научно-производственная
фирма «Мегафорс» уже с 2002 года.
К этой продукции фирмы относятся:
● моторные масла;
● присадки (добавки) в моторные, трансмиссионные
и индустриальные масла;
● пластичные смазки;
● присадки в топливо;
● охлаждающие жидкости-антифризы.
По нашей статистике для сельскохозяйственной техники наиболее востребованными являются присадки в масла. Эти присадки относятся к ремонтно-восстановительным (реноваторам), они применяются для предотвращения износа трущихся поверхностей или восстановления
этих поверхностей, когда они уже изношены. При применении этих присадок (добавок) на поверхностях трения
образуется углеродо-металлокерамический слой, который
снижает трение (коэффициент трения) и повышает износостойкость трущихся поверхностей в парах трения.

www.megaforce.ua

Р

Именно это и позволяет, не выводя оборудование из эксплуатации, восстанавливать изношенные механизмы, увеличивая их межремонтный период. Наши присадки выпускаются как
в жидком, так и в консистентном виде. Жидкие присадки применяются для продления жизни двигателей, механических и автоматических трансмиссий (коробок передач, редукторов привода колёс и вспомогательных механизмов, узлов гидравлики). Консистентные – применяются
во всех узлах, где используется пластичная смазка.
Нами замечено, что за 19 лет область использования
присадок МЕГАФОРС сильно расширилась. Вначале это
были исключительно тракторы МТЗ (Беларус). Основная
проблема у этих тракторов – коробка передач. В этих узлах слабым местом оказались подшипники – они в коробке передач разрушаются чаще всего. Это приводит к перекосу валов и, как следствие, к поломке или срезанию зубьев шестерён. Если добавить в трансмиссионное масло
присадку МЕГАФОРС, то на всех трущихся поверхностях
подшипников (на роликах, шариках и рабочих поверхностях обойм) образуется защитный слой, который твёрже
стали и снижает трение в несколько раз. Это обеспечивает увеличение ресурса подшипника, следовательно, и узла в целом, в несколько раз. Первыми тракторными двигателями, где была применена присадка МЕГАФОРС, были
тоже тракторы Беларус. В данном случае от применения
МЕГАФОРСа поднимается как компрессия в цилиндрах,
так и давление масла, а также сокращается расход топлива. Консистентная присадка хорошо зарекомендовала себя в узлах, где используется пластичная смазка. Этот вид
присадки, которая смешивается с пластичной смазкой,
а иногда используется и в чистом виде, чаще всего применяется в комбайнах и прицепном или навесном оборудовании, где есть много точек шприцевания.
На сегодняшний день нашу продукцию используют не
только в тракторах Беларус, но и в современной технике,
тракторах и комбайнах таких ведущих брендов, как John
Deer, New Holland, Case и других. Причём в последнее время к нам обращаются за продукцией не только мелкие
и средние фермерские хозяйства, но и крупные агропроизводители. Следует отметить, что кроме традиционного
применения в механических трансмиссиях и двигателях,
началось активное использование присадок МЕГАФОРС
в узлах гидравлики.
Нужно помнить, что продукция НПФ «Мегафорс» хорошо
защищает и восстанавливает не только тракторы и комбайны, но и все виды транспорта, включая малолитражки. Применяется она с огромным успехом и в приусадебной технике: мотоблоки, генераторы, компрессоры, скутеры и мотоциклы, мотокосы, бензиновые пилы и прочее.

Смотрите:  Youtube канал МЕГАФОРС
Звоните:  067 634 61 89  050 320 65 25  068 960 32 52
Наш адрес:  49000, г. Днепр, ул. Сечевых Стрельцов, 43

При заказе
на сумму более 1 тыс. грн
 доставка бесплатно
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ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ

Перемішувачі зерна
від 2 до 4 метрів

70 см

ГЕНЕРАТОРИ

ТОВАР РОКУ

 мінізаправки
 стаціонарні

ФІЛЬТРА

ПРОМИСЛОВІ НАСОСИ для НАВОЗУ

 від ВВП трактора

14,4 кВт, 17,6 кВт,
21,6 кВт, 30,4 кВт, 52 кВт

 стаціонарні

до 500 кВт

ТОВ «НВП АГРОПОСТАЧ»

31

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ, які вражають
результатами роботи

Заправочні станції

 Палива
 КАСу
 Води
 Фільтра-сепаратори

обладнання

 режим викачування  режим змішування
 збільшений напір

099-211-02-07 067-644-04-44
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обладнання

Системи вентиляції
зернових культур

Р

Виробник – Німеччина: Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG
Офіційний представник в Україні – ТОВ «Шмельцер»:

м. Миколаїв, вул. Крилова, 23-32, тел.: (050) 391-58-18 – Іван Олійник, e-mail: schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua

Вентиляційні списи Air-Whisper, Air-Lance Economic та Air-Lance

Air-Lance

Air

-La

nce

Eco

nom

ic

Вентиляційні списи ідеально підходять для активної вентиляції зерна та ліквідації очагів
самозігрівання.
Вентиляційні списи оснащені
зручними ручками, які дозволяють легко вкрутити трубу в зберігаємий продукт. Вентилятор легко
з’єднується з списом за допомогою
хомута.

Ідеальне рішення для короткострокового,
цілеспрямованого застосування,
при виникненні вогнищ перегріву зерна,
при недостатній вентиляції,
в заповненому зерносховищі.

Тип
Потужність двигуна вентилятора
Обсяг повітря
Загальна довжина
Довжина перфорованої частини труби
Довжина наконечника
Загальна вага з вентилятором
Діаметр перфорації
Споживання енергії

Універсальний протруйник
насіннєвого матеріалу Grain-Saver

[кВт]
[мз/год.]
[м]
[м]
[м]
[кг]
[мм]
[В]

Air-Whisper
0,18
250
2,5
0,8
0,25
13
1,5
220

Air-Lance Economic
1,1
2000
2,8
1
0,19
25,2
1,5
380

Air-Lance
1,5
2500
3
1,5
0,25
36
1,5
380

Телескопічні вентиляційні труби
• використовуються для вентиляції всіх сортів зернових, ріпаку.
• діаметр кріплення для вентилятора 300 мм.
• труби виготовлені з оцинкованої сталі, вентиляція при висоті засипки до 6 метрів.
• виробляються довжиною від 4 до 30 метрів (від 2 до 15
сполучних елементів).
• можливість подовження неперфорованої частини труби
для часткового вентилювання.

Вологоміри та термоштанги фірми Pfeuffer
Grain-Saver
використовується
для обробки
насіння
зернових культур
протруйником
перед посівом.
Grain-Saver
простий і зручний
у використанні
протруйник
насіння, який
встановлюється
на зерновий шнековий транспортер.
Grain-Saver можна придбати в комплекті зі
шнековим транспортером або ж ви можете
використовувати вже наявний в господарстві
шнековий транспортер, довжина якого не повинна
бути коротше 3 м.

Напівкруглі
вентиляційні канали
Air Gigant

Вологомір He lite – зручний прилад для вимірювання
вологості зерна, точний і надійний під час збирання
врожаю, процесу сушіння та зберігання зерна.

• Широкий діапазон вимірювань
• Просте використання меню
• Надійний принцип вимірювання
• Розрахунок середнього значення
• Можливість калібрування

Вентилятори AIR JET

•д
 іаметр вихідного отвору вентилятора за бажанням клієнта
• високоякісний антикорозійний захист (порошкове
покриття) корпусу
• оптимальне вентилювання завдяки безперервному
та інтенсивному потоку повітря
• можливість використання при будь-якому
обраному методі вентилювання
• вигідна альтернатива оцинкованим моделям
• мобільність завдяки встановленому шасі

Представляємо ефективну систему
вентиляції – широкий асортимент
напівкруглих каналів, виготовлених з
оцинкованої, перфорованої сталі.

Напівкруглий канал К30
• Довжина 860 мм
• Висота 240 мм
• Ширина 480 мм

РІЗНЕ
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