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Грунтообробний  агрегат STRIPCAT

- ребристі 
металеві Paddle

- пальцеві 
металеві Finger

- гладкі гумові 
Farmflex

Комплект 
подвійних турбо 
дисків  

 Комплект зубів 
Vibrotine

Обладнання, що встановлюється 
замість сошника

Три види прикочувальних коліс на вибір з 
пневматичним дотиском

Конструкція ґрунтообробного модуля

1. Паралелограмна підвіска кожного модуля з регульованою силою дотиску
2. Колеса контролю глибини з встановленим між ними калтером
3. Регульовані по висоті очисники Sunco пожнивних залишків
4. Запатентований сошник Shield Strip Till з регульованою глибиною роботи
5. Незалежні два бічні захисні диски з можливістю регулювання кута і ширини між ними
6. Три види прокочувальних коліс на вибір з пневматичним дотиском
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Грунтообробний  агрегат STRIPCAT

Три види прикочувальних коліс на вибір з пневматичним дотиском

Висів полоси 
від 17 до 23 см
– висів сидератів або 
ріпаку

Висів двома вузькими 
полосами
Прикочуючі колеса 
300х50 мм

Рама бункера
Робоча платформа та драбина
Бункер для насіння

Гідравлічний Non-Stop 
захист сошників

Плаваючі з регульова-
ним кабіни дотиском 
очисники рослинних 
залишків

Карбідні долота сошників

Додаткове обладнання, що встановлюється опційно

Лінійка агрегатів StripCat

Кількість, рядів 4 6 8 12 18
Міжряддя, см / робоча ширина, м 75-80 / 3,0 75-80 / 4,5 75-80 / 6,0 75-80 / 9,0
Міжряддя, см / робоча ширина, м 45-50 / 3,0 45 / 4,5 45 / 6,0 45-50 / 9,0
Транспортна ширина, м 3 3 3 3 3
Тип агрегатування навісний

Кількість, рядів 8 12 16 18 24
Міжряддя, см / робоча ширина, м 75 / 6,0 70-80 / 9,0 70-80 / 12,0 - -
Міжряддя, см / робоча ширина, м - 45 / 6,0 - 45-50 / 9,0 45-50 / 12,0

Транспортна ширина, м 3
Тип агрегатування причепний



Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин, 
олив та мастильних матеріалів, шпагату та сітки, 
акумуляторів та автохімії
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Дніпро

Житомир

Хмельницький

Філія
Сервісний центр
Склад запасних частин

Виставковий майданчик

Торгове представництво та 
сервісна підтримка

Західна філія

Хмельницька філія

Житомирська філія

Вінницька філія

Київська філія

Полтавська філія

Дніпровська філія

Одеська філія

АгропАртнер,  перевірений чАсом!


