
Ця модель має ряд конструктивних особливостей. Одна з 
головних – це форма бака, на дні якого є заглиблення. 
Спроектований він таким чином, щоб максимально вико-
ристати всю робочу рідину, що залишається в баку – до 
останнього літра (фото 1). Сам бак виготовлено з високоякіс-
ного армованого поліестеру, що нечутливий до агресивних 
продуктів і УФ-променів, ремонтопридатний, має гладку 
внутрішню поверхню, яку легко промивати. Бак має поплав-
чаний показник рівня, який добре видно з кабіни. Завдяки 
конструктивному розміщенню бака маса самого обприску-
вача максимально переноситься на трактор.

Ще одна конструктивна перевага в тому, що промиваль-
ний бак об’ємом 550 л (фото 2) розміщується в задній части-
ні по центру. На відміну від бічного розташування, тут за-
вжди зберігається оптимальний баланс обприскувача в 
будь-яких умовах.

Установлений на паралелограмній навісці змішувач (фо-
то 3) забезпечує підготовку розчину в безпечних умовах. 
Обсяг 35 л і відповідна подача дозволяють швидко змішува-
ти будь-які препарати, в тому числі порошкоподібні.

25-річний досвід виробництва алюмінієвих штанг дозво-
ляє компанії KUHN пропонувати обприскувачі з великою 
шириною захвату до 48 м. Представлений обприскувач має 
36-метрову алюмінієву штангу маркування RHA. Ця штанга 
надзвичайно легка й міцна, вона стійка до будь-яких ударів, 

Одразу відзначимо, що саме «Волинська фондова 
компанія» має ексклюзивне право на продаж цієї 
моделі в Україні. Компанія виборола таке почесне 

право, демонструючи значні обсяги продажів техніки KUHN, 
надійне і якісне сервісне обслуговування, маючи розгалуже-
ну мережу дилерських центрів по всій Україні, висококвалі-
фікований персонал і великі склади запчастин.

Демонстрація на полях ТОВ АТФ «АГРО-ДІЛО» відбулась 
не випадково, адже це одне з провідних підприємств півден-
ного регіону України, що постійно оновлює наявний парк 
техніки, намагаючись залучати у виробництво лише сучасні, 
надійні й високопродуктивні машини.

Сергій Різніченко, представник ТОВ АТФ «АГРО-ДІЛО»:

– Ми маємо в обробітку 12000 га. Сіємо різні культури: куку-
рудзу, соняшник, сою, гречку, але основна наша культура – цу-
кровий буряк. Через особливості нашого клімату 7000 га в нас 
знаходиться під зрошенням. Техніці KUHN ми довіряємо. У нас 
добре працює розкидач AXIS, сівалка MAXIMA, плуги MULTI-
LEADER та MULTІ-MASTER. З «Волинською фондовою компані-
єю» працюємо вже чотири роки, співпрацею цілком задоволені: 
добра техніка, надійний сервіс, жодних проблем із наявністю 
потрібних запчастин.

Щодо обприскувача, то перше враження від машини пози-
тивне. За своїми характеристиками OCEANIS 7700 – це справді 
унікальна машина, її технічні параметри відповідають нашим 
потребам: колія регулюється від 180 до 225 см., максимальний 
об’єм бака 8000 л, захват 36 метрів. Сьогодні ми налаштовані 
випробовувати цю модель, влаштувавши їй справжній тест-
драйв на відповідність усім зазначеним характеристикам: ро-
боча швидкість, продуктивність помпи на закачку-викачку рі-
дини, встановлені норми виливу, проходження нерівностей.

OCEANIS 7700 – випускається на заводі Бланшар, у 
Франції. Це наразі один з найбільших причіпних обприску-
вачів на ринку, що забезпечує високу продуктивність. 
Аналогів на сьогоднішній день в Україні досить мало. 
Завдяки великому баку, що вміщує 8000 л та штангам 36 м, 
ця модель є надзвичайно продуктивною. Але головна його 
перевага – це ціна, практично вдвічі менша від найдешев-
шої самохідної машини, відповідно аграрії не потребують 
великих капіталовкладень.

26 квітня на полях ТОВ АТФ «АГРО-ДІЛО» (Миколаївська обл.), «Волинська фондова компанія» провела 

демонстраційний показ нової моделі причіпного обприскувача від KUHN – OCEANIS 7700. Подібні передпро-

дажні тестові демонстрації нової техніки в господарствах уже стають нормою для багатьох виробників і по-

стачальників сільськогосподарських машин.

ОБПРИСКУВАЧ KUHN OCEANIS 7700 – ЕКСКЛЮЗИВНА 
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практична в роботі. Це дає значні переваги, порівняно з ін-
шими моделями. На самій штанзі розташовані сенсорні дат-
чики, що реагують на відстань штанги до землі, тобто, вона 
максимально чітко копіює поверхню ґрунту. Завдяки гідро-
пневматичній підвісці Еквілібра, де два гідроциліндри прак-
тично компенсують усі удари й коливання, рама штанги за-
вжди зберігає своє положення, незалежно від нерівностей 
ґрунту. Паралелограмна підвіска штанги оснащена газови-
ми амортизаторами, що забезпечують плавність ходу штан-
ги й гасіння коливань при русі. Розкладання штанги відбува-
ється завдяки гідравліці. Кінцівки штанг мають систему без-
пеки 3D. Система труб виготовлена з нержавіючої сталі.

Міст-зчіпка обприскувача підресорений, він максималь-
но чітко копіює всі нерівності, стабілізація виконана на ви-
щому рівні, оскільки використовується три пневмоподушки, 
що повністю поглинають усі удари й стрибки. Рама обпри-
скувача виготовлена зі сталі марки HLE 700, що додає маши-
ні легкості й надзвичайної міцності. Шість можливих поло-
жень зчіпного пристрою дозволяють зберегти горизонталь-
ність машини незалежно від висоти зчіпного пристрою трак-
тора. Дві торсіонні пружини забезпечують підвіску осі, за-
безпечуючи стабільність машини на нерівностях. Ширина 
колії в межах від 1,80 до 2,25 м регулюється гідравлічно.

На цій моделі встановлено центробіжну помпу РС 700, 
продуктивністю 700 літрів за хвилину, це дуже хороший по-
казник навіть для багатьох самохідних обприскувачів.

У передній частині обприскувача із зручним доступом 
для обслуговування знаходиться відсік, де розташовані 
фільтри, помпа (фото 4). З іншого боку – зручне відділення 

для зберігання інструменту.
Обприскувач має зручне роз-

ташування всіх робочих вентилів, 
що знаходяться на панелі поруч зі 
змішувальним шлюзом (фото 5). 
По кольорових наліпках-підказ-
ках операторові легко самотужки 
розібратися з пуско-налагоджен-
ням обприскувача і контролем 
усіх його функцій (всмоктування, 
заповнення, перемішування, об-
прискування, промивка бака, 
злив). Від ударів і попадання 
ґрунту вентилі закриті захисною 

кришкою.
Дуже зручна система управління обприскувачем завдяки 

монітору REB-3, що дає можливість посекційного відклю-
чення штанги, контролю норми виливу та залишку в баку, 
показує робочу швидкість і тиск, усе це можна робити з ка-
біни трактора.

Агрегатується такий обприскувач з тракторами потужніс-
тю від 150 к. с., що має як мінімум дві пари гідровиходів, 
розетку та помпу потужністю 160 л/хв.

 Обприскувачі OCEANIS можна замовляти в двох версіях: 
з максимальною комплектацією, куди входить скринька з 
інструментом, деякі запчастини тощо, та простішу й відпо-
відно дешевшу версію без інструменту й запчастин.

Чотирирівнева фільтрація гарантує повне видалення за-
бруднення з моменту закачування води до моменту обпри-
скування.

Після завершення випробувань, усі учасники заходу по-
годилися, що OCEANIS 7700  –справді високопродуктивна й 
надійна машина, що відповідає всім зазначеним характе-
ристикам.

«Обприскувач показав себе з найкращої сторони, – гово-
рить після випробувань Сергій Різніченко. – Я цілком задово-
лений побаченим, було досягнуто всіх очікуваних показників: 
продуктивність помпи на потрібному рівні, встановлена норма 
внесення 100 л/га дотримана. Навіть на швидкості 13,5 км/год. 
стабілізація штанги бездоганна. Підтверджена швидкість 13 
км/год. й продуктивність до 450 га/день. Також важливо від-
мітити простоту й зручність у користуванні.»

Спеціалісти від «Волинської фондової компанії» та ТОВ АТФ 

«АГРО-ДІЛО», що брали участь у тестуванні обприскувача 

OCEANIS 7700.

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Офіційний дилер з продажу техніки та
запасних частин KUHN 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
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