
 

 

 

Разрохквач за ивична обработка на почвата без обръщане на 

пласта  

Подготовка на почвата за сеитба чрез разрохкване преследва три 

основни цели: 

1. Бързо затопляне на почвата , което е заедно с наличната влага и светлината са 
предпоставка за дружно поникване.  

2. Осигуряване на оптимален контакт между зърното и почвата, като по този начин се 
подобри кълняемостта и се получaва силен начален растеж на растенията.  

3. Улесняване свободното движение на водата и хранителните вещества в почвата, за да 
се помогне развитието на кореновата система. 

4.  

  
  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=mg4bjd4y6Ok
https://media.unverferth.com/unverferth/tillage/ripper-stripper-field-row.jpg


 
Ивичният разрохквач прави всичко това – с еднократно преминаване – през пролетта или 
есента – независимо дали са растителни остатъци от необработено поле от миналогодишна 
култура или са такива, покриващи повърхността на полето след раздробяването им. 

Ивичният разрохквач има всичко, което e необходимо за обработване на почвата без 
обръщане на пласта – голямо разнообразие от основни работни органи и приспособления, 
вкл. за внасяне на торове, които лесно се приспособяват за вашите конкретни нужди. 

 основни работни органи с автоматични предпазители, което гарантира 
ефективност на полевите операции.  

o Основните работни органи се движат назад и нагоре около една точка на 
въртене, като раздробяват големите почвени агрегати и други 
препятствия на полето, а налягането от 3000 kg на работен орган, 
осигурява постоянна работна дълбочина.  

 режещи работни органи, които имат режещо налягане 3750 kg за използване в 
по-леки почви, без препятствия на полето 

 стабилизиращи колела, с нов вид гуми са устойчиви на стърнища, имат по-добър 
контрол на дълбочината и стабилност при работа на полето 

 стандартни стойки за неработно състояние, които улесняват съхранението и 
захващането  

 стандартни три-точкови връзки, които са подходящи за втора категория бързо 
агрегатиране и трета категория стандартно бързо и тясно агрегатиране 

 Комплект адаптери за стандартната втора категория агрегатиране  
 Имате избор на цвета - червено или зелено гланцово покритие на трактора 
 Вариантът може да се избере според нуждите за прикачане на основните работни 

органи:  
o Устройство за оформяне на ивици.  Два регулируеми диска следвани от въртящ 

се пръчковиден барабан за брануване образуват ивица с ширина до 38 cm, 
напълно готова за засяване; 

o Устройство за оформяне на ивици с – идеално за създаване на напълно 
обработени ивици почва, с широчина до 43 cm; 

o Устройство за оформяне на ивици с назъбени остриета и  вдлъбната барабанна 
форма за създаване на напълно обработени и ивици почва, с широчина до 38 
cm. Снабдено е с двойни регулируеми назъбени остриета, устойчиви на суха 
почва и вдлъбнат въртящ се пръчковиден барабан  за брануване, широк 38 см  
за създаване на равномерно изпъкнала ивица от почва; 

o Устройство за оформяне на ивици с двойни регулируеми гладки вдлъбнати 
ножове и пръчковиден барабан, което създава напълно обработени ивици, 
готови за засяване, с ширина до 38 cm; 

o Приспособление за срязване на почвата с водещи колела под ъгъл за срязване, 
както и 4 секции задни колела, идеални за зариване и изравняване на почвата, с 
ширина 43 cm, монтирани след пътя на работния орган; 

o Приспособление за срязване на почвата с 3 секции притъпкващи колела – много 
добро решение за изравняване и леко уплътняване на почвата, с ширина на 
ивицата след работния орган до 33 cm; 

o Устройство за оформяне на ивици – ножове с регулируема ширина и ъгъл 
създават ивици изорана почва с ширина до 38 cm и зариват пътя на работния 
орган. 


