БОЧКИ ДЛЯ ВОДИ І
РІДКИХ ОРГАНІЧНИХ
ДОБРИВ

www.kobzarenko.com.ua

БОЧКИ ДЛЯ РІДКИХ ДОБРИВ, КАС, ВОДИ ТА ПЕСТИЦИДІВ від 6 до 36 м3
Застосування:
Бочки застосовуються для закачування, транспортування і внесення рідких органічних добрив, КАС, підвезення
води і фізіологічного розчину пестицидів.

ВАКУУМНІ НАСОСИ
Вакуумні насоси застосовуються
для закачування/викачування чистої води і хімічно неагресивних
рідин.
Вакуумна система створює різницю в тиску, щоб заповнити або
спорожнити цистерну. Коли створено розріджений простір, жижа
всмоктується в цистерну. На фазі
нагнітання принцип протилежний: в цистерні насосом нагнітається тиск, завдяки чому жижа подається назовні.

Oборотів макс.
об/хв

Рекомендований
об’єм бочок

GARDA 3500

3500

3,8

540/1000

10-20 куб.м.

8-12 куб.м.

GARDA 6500

6500

7

540/1000

26-30 куб.м.

13845

16-30 куб.м.

ELBA 3500

3500

3,8

540

10-20 куб.м.

2,0

12900

16-20 куб.м.

ELBA 6500

6500

7

540

26-30 куб.м.

2,0

15200

26-30 куб.м.

СУЛ

60

3

540

6-10 куб.м.

Oборотів макс.
об/хв

Максимальний
тиск (Бар)

Об’єм подачі
(л/хв)

Рекомендований
об’єм бочок

MEC 5000

369

6 150

600

2,5

6150

6 куб.м.

MEC 9000

541,8

11137

600 (1000)

2,5

8100

MEC 13500

830,7

13845

600 (1000)

2,5

Jurop PN130M

774

12900

540 (1000)

Jurop PN155M

910

15200

540 (1000)

ВНЦ-6

Марка

1 – вакуумний насос МЕС 13500;
2 – клапан тиску;
3 – клапан вакууму;
4 – фільтр повітряний;
5 – перший переливний клапан;
6 – другий переливний клапан;
7 – задвижка ручна;
8 – задвижка гідрокерована;
9 – зовнішнє сферичне з´єднання;
10 – внутрішнє сферичне з´єднання з конусом;
11 – розливач;
12 – віконце рівня;

ВНЦ-8

ВНЦ-20

Відцентрові насоси застосовуються для перекачування та внесення рідин, чистої води, органічних добрив, створення тиску проводиться у відцентрових
насосах обертанням одного або декількох робочих коліс.
Відцентровані насоси не мають функції самозакачування.
Максимальний
тиск, бар

Потужність
насосу (л/хв)

Загальний вигляд вакуумного комплекту ВНЦ-20

ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ (ПОМПИ)

Продуктивність
л / хв

Потужність
насосу
(м3/год)

Марка

Способи внесення добрив:
- поверхневе, за допомогою ежекторного розподільника, який розливає рідину на ширину 10-12 м;
- поверхневе, полив за допомогою пушки на 50 м;
- точне поверхневе, прикореневе, без опіків листя, за допомогою штангового розподільника і ситеми шлангів,
ширина внесення 9-18 м;
- із закладенням в грунт на глибину до 12-14 см за допомогою культиватора.

МОТОПОМПИ
Призначені для перекачування КАС, аміачної води та інших хімічно неагресивних рідин.
Мотопомпа Hypro 2’’ 6.5 к.с. має функцію самозаливки і забезпечує 757 літрів/хвилину справляючись з твердими частинками до 0,95 мм в діаметрі.

ВНЦ-10

ВНЦ-26

ВНЦ-12

ВНЦ-30

ВНЦ-16

ВНЦ-36

Повітряний фільтр

Покажчик рівня заповнення

Манометр

Сифон запобігає потраплянню
жижі в насос

Верхній люк

Освітлення

Подрібнювач солом’яної маси

Механічна мішалка з
гідроприводом

Регулювання висоти
підчеплення і нахилу бочки

Гідравлічна підвіска

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАПІВПРИЧЕПА ЦИСТЕРНИ ВНЦ-30
Електроблок підключення
5-ти пар виходів

Люк з конусом для заливки

Перша і остання вісі підрулюючі

СИСТЕМА ЛЮКІВ

Задній люк 550 мм

ГІДРАВЛІЧНИЙ РУКАВ ДЛЯ ЗАКАЧУВАННЯ РІДИНИ

Бокова заслінка для закачування

ПОВЕРХНЕВЕ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ - ЕЖЕКТОРНИМ РОЗПОДІЛЬНИКОМ

Поверхневе внесення через ежекторний розподільник проводиться нагнітанням тиску, в результаті чого рідина, через задню заслінку, під тиском
вдаряється об тарілку і розпирскується на ширину 12 м. Ширина та норма внесення регулюється
гідравлічною задньою заслінкою і кутом атаки тарілки, який є змінним. Це найбільш економічний і
швидкий спосіб внесення.

12 м

Ширина внесення добрив до 12 м.

Ежекторний розподільник на 1 вихід

Автопідкачка коліс

Обробка бочки зсередини полімерним покриттям - захищає метал від роз’їдання КАС та корозії.
Товщина полімерного покриття 1,0-1,5 мм. Гарантія 2 роки.

ПОВЕРХНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ШТАНГОВИМ РОЗПОДІЛЬНИКОМ
БЕЗ ОПАЛЕННЯ РОСЛИН

Штанговий розподільник має різні варіанти комплектації, забезпечує внесення на ширину від 9 до
18 метрів. Ширина між шлангами підбирається індивідуально в діапазоні від 7,5 см до 70 см. Даний
спосіб ефективно використовується для підгодівлі відзимувавших озимих зернових і багаторічних
трав. Внесення забезпечують трубопроводи, які
опускаються до землі і добрива вносяться безпосередньо на поверхню біля коріння рослин, завдяки
цьому втрати поживних речовин істотно знижуються, рівномірність збільшується, а листяний апарат рослини не отримує опіків.
Характеристики

НШР-18

Ширина захвату

18 м

Кількість виходів (трубок)

50 шт

Інтервал між трубками

37 см

Внутрішній діаметр трубки

40 мм

Регулювання подачі
добрив

Вакуумний насос MEC 13500
або
Jurop PN 130M; Jurop 155М

Особливості закладання рідини (добрив) в грунт.
Від розподільника до бочки кріпиться 6-дюймова
трубка (шланга) завдовжки 2,5-3 м, через яку рідина (добриво) попадає в НШР-18 і розподіляється
на 50 трубок діаметром 40 мм. Додатково в розподільнику встановлені спеціальні подрібнювачі для
солом’яної маси, яка після подрібнення змішується
з рідиною (добривами) та попадає в трубки.
Переваги від внесення органічних добрив
НШР-18.
• не сповільнює ріст рослин;
• не забруднює фураж: трави або кукурудзу, пророслі культури;
• рівномірне внесення

ВНЦ-26 з розподільником

Рівномірне розподілення добрив з подрібненням на 50 трубок

Гідравлічне розкладання/складання крил. Ширина внесення до 18 м.

ВНЕСЕННЯ КУЛЬТИВАТОРОМ

ВНЕСЕННЯ ГІДРОПУШКОЮ

ВНЦ-20 з культиватором, глибина закладання добрив до 12-14 см.

Культиватор для внесення рідких органічних
добрив оснащений 2 рядами пружинних лап
зі шлангами, відстань між лапами 410-450
мм. Ширина внесення залежить від вибору
культиватора, вона може бути 3 м, 3,7 м, 4,2
м. Глибина загортання в грунт до 12-14 см. На
культиватор може бути встановлений розподільник-подрібнювач соломи та великих
органічних частин, який за допомогою нержавіючих зрізних ножів, що приводяться в
дію гідромотором, подрібнює великі частки.
Це найбільш економічний і ефективний спосіб внесення. З його допомогою 100% добрив
залишаються в грунті, а не випаровуються в
атмосферу.
ВНЦ-30 з шириною культиватора 4,2 м.

Подрібнювач органічних решток Vogelsang

Два агрегати в одному самоскидний причеп та цистерна для води 4 м3

Внесення пушкою застосовується на дуже горбистих зонах, де доступ до полів неможливий, а
також при поганій прохідності коліс через вологі
погодні умови. Установка працює за допомогою
відцентрованого насоса - який подає рідину до
гідропушки, обертає гідропушку поворотом завдяки гідравліці. В комплектацію входять як вакуумний, так і відцентрований насоси.
Вакуумний для закачування рідини та внесення
через задню ежекторну тарілку, а відцентровий
насос - безпосередньо для пушки.
Пушка здатна вносити рідину на відстань до 30
м. Конфігурація установки передбачає функцію
регулювання напрямку потоку, розподілу рідин
вгору / вниз і обертання на 360 °. Дана пушка
може бути використана також для гасіння пожеж,
поливу і миття с.г. техніки.

Автоматична дозуюча поїлка для худоби з поплавком

Розприскування рідини на відстань до 30 м.

Пушка Pichon для поливу та поверхневого внесення добрив

ВНЦ-6
Об’єм, м3

ВНЦ-8

ВНЦ-10/
ВНЦ10(КАС)

ВНЦ-12

ВНЦ-16/
ВНЦ16(КАС)

ВНЦ-20/
ВНЦ20(КАС)

16

20

6

8

10

12

Повна вага, кг

8 000

11 000

13000/15000

15 000

Розмір цистерни:
- діаметр, мм
- довжина, мм

1400
3900

1600
4050

1600
5030

1700
5820

1900
5550

Габаритні
розміри:
- довжина, мм
- ширина, мм
- висота, мм

5500
2500
2435

5900
2800
2660

6800
2700
2535

7600
2800
2535

Товщина металу,
мм

4

5

5/6

Вісі, шт.

1

1

Підвіска

ресорна

ВНЦ-26

ВНЦ-30

ВНЦ-36

26

30

36

35 000

40 000

47 000

1900
7590

2200
7290

2300
7700

2300
9200

7500
3200
2660

9500
3360
2600

9400
3900
2653

9400
3940
2855

10900
3900
2855

5

6/8

6/8

8

8

8

2

2

2

2/3

3

3

4

ресорна

тандем на
ресорах

тандем на
ресорах

тандем на
ресорах

буггі /
ресорна

гідравліч. /
ресорна

гідравлічна

гідравлічна

Розмір коліс

16,5/70-18
PR-10

550/60
-22,5

16,5/70-18
PR-10
16,5/70-18
PR-14

16,5/70-18 550/60-22,5
PR-14
560/60 R22,5

560/60 R22,5
650/55 R26,5

560/60 R22,5
650/55 R26,5

560/60 R22,5
650/55 R26,5

560/60
R22,5

Потужність
трактора, к.с.

82

90-110

120-150

250-300

250-300

300

350

120-150

Технічні характеристики:
¾¾ гальмівна система пневматична (одноконтурна, двухконтурна),
гідравлічна, індивідуальний підхід;
¾¾ вісі ADR (Італія);
¾¾ диски - Pronar (Польща);
¾¾ карданний вал Bondioli & Pavesi (Італія);
¾¾ гідравлічна опора;
¾¾ причіпне кільце Ø 40 мм, 50 мм або 90 мм Scharmuller (Австрія)
- індивідуальний підхід;
¾¾ бризковики Parlok (Фінляндія);

21000/26000 26000/34000

200-250

Додаткова комплектація:
 оцинковка бочки або виконання її з нержавіючої сталі;
 обробка бочки зсередини полімерним покриттям;
 механічний змішувач з гідроприводом;
 гідравлічний верхній люк;
 культиватор для внесення рідких органічних добрив і КАС;
 навісний штанговий розподільник для внесення;
 гідравлічна пушка для внесення;
 гідравлічний маніпулятор рукава для завантаження;
 електронний блок для підключення 5-ти пар гідро виходів;
 гідравлічна підвіска.
 відцентрові помпи, вакуумні насоси, мотопомпи
 ежекторний розподільник (Італія)

ЗАВОД:
42500, Сумська обл., смт. Липова Долина,
вул. Русанiвська, 17
E-mail: market@kobzarenko.com.ua,
web: www.kobzarenko.com.ua
тел./факс: +38 (05452) 5-24-04, 5-27-91
(050) 312-08-28 Купко Микола
ПРЕДСТАВНИЦТВО В М. КИєВI:
03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе, 6
E-mail: kiev@kobzarenko.com.ua,
skype: zavod.kobzarenka
тел. +38 (044) 451-68-77

ГОРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ - ШАР ОЦИНКОВКИ 100-300 МІКРОН
Гарантія на цинкове покриття від агресивного середовища не менше 5 років!
Гарантія на цинкування разом з бочкою від сквозного прожалення не менше 10 років!

