
15 червня відбувся п'ятий щорічний День поля, який компанія «СУФФЛЕ АГРО Україна» проводить на до-

слідних ділянках, що розташовані в ТОВ «Маяк», (с. Денисівка, Хмельницька обл.). На захід з’їхалися понад 

200 учасників з усіх куточків центральної та західної України. Під час події були проведені презентації сортів 

і технології вирощування льону, озимої пшениці, гороху, сої, соняшнику, кукурудзи, озимого і ярого ячме-

ню. Відвідувачам були також представлені нові продукти в лінійці мікродобрив виробництва Суффле та до-

сліди з технології підживлення й захисту. В рамках заходу пройшла демонстрація сільськогосподарської тех-

ніки відомих світових виробників.

«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» ПРЕДСТАВИЛА «ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» ПРЕДСТАВИЛА 
ТЕХНІКУ AGRISEM НА ДНІ ПОЛЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІТЕХНІКУ AGRISEM НА ДНІ ПОЛЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

«Волинська фондова компанія» продемонструвала 
в роботі трактор Massey Ferguson 8737 у комбі-

націях з дисковою бороною AGRISEM Disc-O-Mulch Gold 

та глибокорозпушувачем AGRISEM Cultiplow Platinum. 
Саме ця техніка викликала у відвідувачів найбільшу заці-
кавленість.

AGRISEM International – відомий французький вироб-
ник ґрунтообробної та посівної техніки. Підприємство за-
вдяки впровадженню інноваційних рішень і сучасних тех-
нологій швидко здобуло світове визнання й наразі компа-
нія має представництва в 40 країнах світу.

В Україні техніка AGRISEM успішно працює вже понад 10 
років. На сьогоднішній день ексклюзивне право продажу 
техніки AGRISEM в Україні має лише «Волинська фондова 
компанія». Виробник довірив таке право ВФК як одному з 
лідерів українського ринку з продажу с/г техніки, що має 
багаторічний досвід роботи, бездоганний сервіс і репута-
цію надійного партнера серед українських аграріїв.

Ці машини не вимагають особливої кваліфікації персо-
налу, при їх використанні зменшується вплив людського 
фактора. Фахівці ВФК переконують, що взялися за продаж 
цих агрегатів, оскільки побачили їх значні переваги, порів-
няно з аналогами. Після зіставлення ціни, продуктивності й 

результатів роботи ці агрегати від AGRISEM International вия-
вилися найефективнішими. Відвідувачі заходу могли в цьому 
переконатися.

Ґрунтообробні дискові агрегати AGRISEM Disc-O-Mulch 
можуть бути задіяні в господарстві впродовж усього року, 
адже вони виконують наступні операції:

• проводять швидкісну культивацію;
• подрібнюють рештки рослин і сидеральні культури;
• проводять механічну боротьбу з бур’яном;
• вирівнюють поверхню ґрунту;
• вносять рідкі добрива;
• працюють у комбінації з зерновою сівалкою.
Виробник пропонує три моделі Disc-O-Mulch: GOLD, 

SILVER і PLATINUM з робочою шириною від 3 до 12 метрів. 
Вони відрізняються різною вагою, конструкцією рами, глиби-
ною обробітку й відповідно мають різне призначення.

На Дні поля був представлений напівнавісний шестиме-
тровий Disc-O-Mulch Gold. Широкий спектр Disc-O-Mulch Gold 
включає навісні, напівпричіпні та причіпні моделі шириною від 
3 до 9 м. 

При проектуванні агрегату виробник впроваджував власні 
запатентовані розробки. У результаті конструкція й особли-
вості Disc-O-Mulch дозволяють легко подрібнювати після-
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Ширина шестиметрового агрегату в транспортному

положенні – 3 м, рама складається з двох частин.

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Ексклюзивний офіційний дилер з продажу 
техніки та запчастин AGRISEM в Україні

«Волинська фондова компанія»

43006, м. Луцьк, вул.Вахтангова,16
Безкоштовні телефонні лінії:

0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у 

межах України безкоштовні
www.vfc.com.ua   office@vfk.lutsk.ua

жнивні рештки й готувати сім’яложе, працюючи на високій 
швидкості від 15 до 20 км/год.

Disc-O-Mulch Gold має такі конструкційні особливості:

• кожен диск установлений на окремій пружинній стійці, 
це так званий 3D захист (фото 1) що дозволяє диску «грати» 
в усіх напрямках. Це забезпечує тривалу роботу дисків і 
зменшує споживання пального;

• збільшена відстань між рядами дисків до 1,07 м. Це дає 
можливість працювати на полі з великою кількістю пожнив-
них решток без забивання.

• наявність грудкоподрібнюючої планки (фото 2). Перший 
ряд дисків кидає ґрунт на цю планку, в результаті чого груд-
ки розбиваються й підрізані корені рослинних решток вна-
слідок удару об планку очищаються від ґрунту, що значно 
зменшує ймовірність їх подальшого проростання.

• запатентована різниця діаметрів передніх і задніх дис-
ків. Передні диски агрегату мають більший діаметр 610 мм, а 
другі – 560 мм. У результаті передній ряд має більше наван-
таження для прорізання ґрунту, а другий ряд робить більше 
обертів за рахунок меншого діаметру і тим самим краще по-
дрібнює грудки. Таким чином агрегат працює без забивання 
навіть при великій кількості пожнивних решток;

• великий вибір доступних прикочуючих котків дозволяє 
ідеально ущільнити ґрунт у будь-яких умовах;

• високоміцні підшипникові вузли SRЕ (100 мм) без необ-
хідності змащування;

• оптимальний кут нахилу диска з позитивним кутом ата-
ки для економії потужності;

• система Multistop дозволяє легко регулювати робочу 
глибину (фото 3);

• робоча глибина обробітку до 15 см;
• відстань під рамою (кліренс) – 60 см;
• посилена конструкція, рама 120х120 мм,
Ширина шестиметрового агрегату в транспортному по-

ложенні – 3 м, рама складається з двох частин.

Василь Кравчук, директор СТОВ «Волиця», Теофіпо-

льський район, Хмельницької обл.

– З «Волинською фондовою компанією» ми працює-
мо вже два роки, співпрацею цілком задоволені. 
Компанія пропонує виключно якісну, високопродуктивну 
техніку, що відповідає сучасним вимогам і технологіям, 
лояльно підходить до своїх клієнтів у питанні розрахун-
ків. Важливо, що ВФК несе повну відповідальність за по-
ставлену ними техніку. Вони контролюють і нагадують 
нашим механізаторам і інженерам щодо термінів техніч-
ного огляду, дають корисні поради, проводять навчання. 
Такі відносини я б назвав партнерськими. Вони постави-
ли нам техніку, обслуговують її, пропонують і надалі з 
нами працювати. Це не разові постачальники, а постійні 
партнери. Зокрема, ми придбали в них трактор Massey 
Ferguson, сівалку й плуг від KUHN. Сьогодні я спеціально 
приїхав на цей День поля, щоб подивитися на роботу 
дискової борони Disc-O-Mulch Gold. Ми побачили її на 
виставці «АГРО 2017» у Києві й наразі оцінили її роботу в 
полі. Якість її роботи, особливо співвідношення показни-
ка ціна-якість нас цілком влаштовує. Сьогодні ми поба-
чили в роботі борони інших виробників, що вдвічі до-
рожчі при схожій якості обробітку. І зробили висновок: 
навіщо платити більше?
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