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Передпосівний обробіток ґрунту ротаційними
агрегатами передбачає вплив на ґрунт обертальних
робочих органів машин і знарядь, що приводяться в
дію, як правило, від вала відбору потужності (ВВП)
трактора. Завданням такого обробітку є активне кришіння, розпушування та ретельне перемішування
ґрунту, рослинних решток і добрив та утворення однорідного шару ґрунту. Після роторного обробітку можна висівати насіння культур без виконання додаткових
операцій. Найчастіше для цього використовують ротаційні борони.
Застосування ротаційних борін у землеробстві з
кожним роком набуває дедалі більшого значення. Комбінуючи їх з іншими знаряддями, можна проводити чимало технологічних операцій, досягаючи значної економічності завдяки підвищенню швидкості їх виконання.
Це дає змогу скоротити витрати й підвищити рентабельність виробництва вирощуваних культур.
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Компанія Lemken випускає ротаційні борони Zirkon,
які здійснюють інтенсивне перемішування та кришіння
ґрунту на всій глибині оброблюваного шару. Глибина
обробітку при цьому може досягати 15 см. Агрегати з
активними робочими органами якісно виконують передпосівний обробіток у різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах і на будь-яких ґрунтах. Особливо
добре борони Zirkon зарекомендували себе при роботі на твердих, сухих і важких за механічним та гранулометричним складом ґрунтах, а також при обробітку
ущільнених ґрунтів.
Інтенсивність обробітку ґрунту ротаційними боронами Zirkon залежить від робочої швидкості руху агрегату,
частоти обертання вала ВВП трактора, передаточного
відношення у редукторі приводу робочих органів самої
ротаційної борони та напрямку їх обертання. Це означає, що передпосівний обробіток ґрунту може повністю
виконуватися одним знаряддям за один прохід агрегату.
Ротаційні борони Zirkon найкращим чином відповідають підвищеним вимогам сучасного землеробства. Всі
моделі борін Zirkon здатні працювати з великим навантаженням впродовж тривалого періоду. Їх застосування
можливе при вирощуванні сільськогосподарських куль№ 3(40), 2017
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тур як за традиційною, так і за мінімальною технологією. Конструкція ротаційних борін Zirkon дає змогу агрегатувати їх на задній або фронтальній навісці трактора.
Ротаційні борони Zirkon виготовляються у навісному та
напівнавісному варіантах.
Ротаційні борони Zirkon, які агрегатуються на фронтальній навісці трактора, добре проявляють себе при
роботі у складних ґрунтових умовах, а також при вирощуванні овочевих культур. Точне дотримання встановленої глибини обробітку ґрунту та добре ущільнення
поверхневого шару забезпечуються за рахунок використання різноманітних прикочуювальних котків компанії Lemken, які розміщені перед ротаційною бороною.
Окрім самостійного використання як соло-машини,
ротаційні борони досить часто агрегатуються з сівалками та посівними комбінаціями.
Посівний агрегат, скомплектований із задньонавісної ротаційної борони Zirkon та пневматичної рядкової
сівалки Solitair (теж від Lemken) становить собою високотехнологічну посівну комбінацію. При ширині захвату
від 2,5 до 6 метрів переведення його у транспортне положення здійснюється складанням рами за допомогою
гідравлічних циліндрів. Переведення агрегату з робочого у транспортне положення та навпаки відбувається
швидко, не потребує додаткових операцій, що значно
скорочує витрати часу при переїзді з поля на поле.
Напівнавісна ротаційна борона Zirkon в агрегаті з
навісною пневматичною рядковою сівалкою Solitair –
це високопродуктивна посівна комбінація, що відповідає всім сучасним агротехнічним вимогам до обробітку
ґрунту та сівби. Така комбінація гарантує захист ґрунту
від механічного руйнування і забезпечує високий рівень
безпеки під час транспортних переїздів. Сівалка може
легко від’єднуватися від ротаційної борони і може використовуватися самостійно на окремому шасі. Застосування триточкової навіски дає змогу використовувати
борони Zirkon як самостійне знаряддя, а також у комбінації з іншими сільськогосподарськими машинами.
Українським аграріям компанія Lemken пропонує
два типорозміри ротаційних борін – Zirkon 8 і Zirkon 12,
а також велику кількість їх моделей. При виборі тієї чи
іншої моделі ротаційної борони необхідно враховувати
ґрунтово-кліматичні умови експлуатації, потужність
трактора й обсяги річного завантаження агрегату.
Високу міцність і надійність конструкції ротаційних
борін Zirkon забезпечує використання високоякісного металу та сучасної технології виробництва машини.
Зокрема, задля забезпечення високої міцності та надійності ротаційної борони вал ротора і тримач робочих
органів виготовлені методом кування з цільнометалевої
заготовки як єдиний елемент.
Zirkon 8 і Zirkon 12 виконані за однією конструктивною схемою. Відмінність полягає лише у тому, що
Zirkon 12 може працювати у більш жорстких умовах,
має більшу кількість опцій і можливостей комбінації з
іншими знаряддями.
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Надзвичайно відповідальним вузлом ротаційних борін Zirkon є редуктор приводу робочих органів. Нижня
частина редуктора становить собою корпус, який виготовлено з товстостінного листа міцного металу. Він
надає всій конструкції необхідної жорсткості. Щоб запобігти деформації корпуса редуктора внаслідок можливого виникнення значних навантажень при роботі
у важких ґрунтових умовах, корпус і кришка масляної
ванни жорстко приварені між собою. Опори підшипників також приварені до корпуса редуктора, що виключає їх зміщення один відносно одного. Плавне та легке
обертання зубчастих коліс, а також точне взаємне розміщення робочих органів гарантує ротаційним боронам
Zirkon тривалий термін експлуатації.
Наступним етапом після зварювання опор підшипників з верхньою і нижньою частинами корпусу редуктора є розточування на автоматизованому верстаті, який
забезпечує точну співвісність верхнього та нижнього
підшипників. Дотримання цього є запорукою легкого обертання ротаційної борони та відсутності сильного шуму при її роботі. Підшипники, встановлені в редукторі приводу робочих органів, мають двостороннє
ущільнення корпусу. Крім того, система ущільнюючих і
захисних пристроїв корпусу редуктора запобігає ушкодженню підшипників, а також потраплянню всередину
редуктора пилу, вологи тощо.
На одному метрі ширини захвату на ротаційних боронах Zirkon встановлено 4 ротори із двома робочими
органами на кожному. Тримачі робочих органів встановлені під відповідним кутом один відносно одного для послідовного входження ножів у оброблюваний шар ґрунту. Таке розміщення робочих органів забезпечує плавну
та рівномірну роботу ротаційної борони навіть у найскладніших ґрунтових умовах. Зокрема, форма тримачів

Посівний агрегат у транспортному положенні
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Борони Zirkon 12 стандартно оснащуються
легкозмінними ножами з двостороннім загостренням

Розкладання борони у робоче положення або складання
у транспортне займає всього лише кілька секунд

робочих органів виключає пошкодження ротаційної борони при наїзді на камінці або інші перешкоди.
Для підвищення міцності всі елементи центрального
редуктора ротаційних борін проходять обов’язкову термічну обробку. З метою збільшення надійності вали та
зубчасті колеса піддаються додатковому поверхневому
зміцненню. Потрібна частота обертання робочих органів може бути легко встановлена шляхом перестановки зубчастих коліс з боку задньої кришки центрального
редуктора. Хвостовик редуктора, до якого під’єнується
карданний вал від ВВП трактора, розташований точно
посередині ротаційної борони.
Ротаційні борони Zirkon 12 комплектуються новим
двохшвидкісним редуктором DUALShift із важелем переключання передаточного відношення. Двохшвидкісний редуктор дає змогу встановити швидкість обертання
робочих органів 330 або 440 об/хв при частоті обертання ВВП трактора 1000 об/хв. Редуктор додатково
обладнаний механізмом зміни напрямку обертання робочих органів. Зміна напрямку обертання здійснюється шляхом ослаблення трьох болтів та переміщенням
редуктора на 20 мм між двома стопорами. Залежно від
ґрунтових умов можна встановлювати правий або лівий
напрямок обертання робочих органів ротаційної борони
Zirkon 12.
При зміні напрямку руху робочих органів на Zirkon 12
нахил ножів може бути спрямований у бік напрямку
обертання або ж у бік, протилежний напрямку обертання. У разі нахилу робочих органів у напрямку обертання ротаційна борона добре вирівнює поверхню поля.
Нахил робочих органів у бік, протилежний напрямку їх
обертання, сприяє більш агресивній взаємодії ножів із
ґрунтом.
Борони Zirkon 12 стандартно оснащуються легкозмінними ножами з двостороннім загостренням. Кожна пара ножів кріпиться на роторі за допомогою плаского шплінта з фіксаторами. Заміна робочих органів

відбувається швидко, без використання інструментів.
Таке кріплення ножів збільшує проміжок між тарілкою тримача та корпусом редуктора приводу робочих
органів.
На ротаційних боронах Zirkon 8 ножі мають довжину
від 280 до 320 мм, а на Zirkon 12 довжина ножів може
становити до 380 мм, товщина – 20 мм (для підготовки
полів під картоплю). Під час виготовлення проводять їх
термообробку. Спеціальний метод гартування робить
ножі борін Zirkon особливо міцними та зносостійкими.
Додаткове твердосплавне покриття частин ножа, які
найбільше спрацьовуються, значно подовжує термін
використання робочих органів. Ножі ротаційних борін
встановлюються з нахилом, протилежним напрямку
обертання. Великогабаритні та високоміцні кріпильні
болти з кованими різьбовими пластинами забезпечують
надійне кріплення ножів і запобігають їх відриванню під
час роботи. Система кріплення робочих органів дає змогу швидко виконувати заміну ножів.
Борона Zirkon оснащена міцною конструкцією, завдяки якій забезпечується надійність навішування борони на навіску трактора. Нижні тяги навіски трактора під’єднуються до вала борони, через який частково
гасяться ударні навантаження на трактор та ротаційну
борону, що виникають під час роботи або транспортування агрегату. Відстань від нижнього вала навіски до
корпуса ротаційної борони може змінюватися залежно
від довжини нижніх тяг трактора. Таким чином, у кожному конкретному випадку можна виконувати індивідуальне налаштування системи навішування борони під
визначений трактор.
З лівого та правого боку ротаційних борін Zirkon відносно ряду робочих органів встановлені бокові щитки,
які можуть регулюватися за висотою. Щитки запобігають формуванню гребенів, які утворюються після проходу крайніх ножів, і виконують захисну функцію. При
наїзді на перешкоди щитки відхиляються вбік і вгору.
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Агрегати Zirkon обладнані вирівнювальною балкою,
яка сприяє додатковому кришінню ґрунту та ретельному його вирівнюванню, і таким чином доповнює роботу
ножів ротаційної борони. Положення балки регулюється за висотою за допомогою ексцентрикового важеля
та стопорних пальців. Вирівнювальна балка може бути
встановлена попереду ряду роторів або позаду них, перед прикочувальним котком. Для фіксації балки у вибраному положенні використовують звичайний гайковий ключ.
Напівнавісні ротаційні борони Zirkon можуть використовуватися як окремо, так і у складі комбінованих агрегатів. Якщо борона використовується як
самостійне знаряддя, то під час роботи великі колеса
її ходової частини піднімаються над поверхнею поля.
При використанні ротаційної борони у складі комбінованого агрегату спільно з пневматичною сівалкою
Solitair монтаж сівалки відбувається безпосередньо
на опорне шасі борони. Такий спосіб комплектування комбінованого агрегату забезпечує його компактні
розміри за довжиною, а також дає змогу в разі необхідності швидко від’єднати одну машину від іншої. Характерною особливістю посівної комбінації ZirkonSolitair є рівномірний розподіл ваги агрегату на опорне
шасі, а також точне дотримання глибини ходу робочих
органів ротаційної борони незалежно від маси насіння у бункері сівалки. Окрім комбінації із сівалками
Solitair, ротаційна борона може встановлюватися на

причіпних посівних комбінаціях Compact-Solitair 9 із
шириною захвату від 3 до 6 метрів.
У разі створення комбінованого посівного агрегату з
іншими типами сівалок ротаційні борони Zirkon можуть
оснащуватися триточковою навіскою з гідравлічним
управлінням. Регульована висота кріплення навіски та
зміна довжини тяг дає змогу використовувати ротаційні
борони Zirkon практично з будь-якими сівалками.
З метою досягнення рівномірної глибини обробітку ґрунту ротаційні борони Zirkon із шириною захвату
4 метри і більше виконані з двох секцій. Кожна секція
встановлена на власній маятниковій осі й здатна копіювати профіль поля незалежно від іншої секції. Маятникова вісь підвіски встановлена точно посередині
спереду кожної секції. Така система підвіски завжди
забезпечує оптимальне управління секцією під час
роботи.
Ротаційні борони Zirkon із шириною захвату понад 3 метри можуть переводитися у транспортне положення для безперешкодного переміщення дорогами загального призначення. З метою підвищення
безпеки під час транспортування напівнавісні ротаційні борони Zirkon можуть обладнуватися гальмівною системою. Розкладання борони у робоче положення або складання у транспортне займає всього
лише кілька секунд. Таким чином, непродуктивні витрати робочого часу при експлуатації борін Zirkon
зведено до мінімуму.

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ
РУБІН 12 – КОРОТКІ ДИСКОВІ БОРОНИ З
ПОГЛЯДОМ У ГЛИБИНУ

З появою Рубін 12 всі нарешті побачили коротку дискову борону, яка працює на
глибині культиватора - 20 см і більше. Саме це робить агрегат спеціалістом не тільки
для обробітку стерні, а й гідним знаряддям для основного обробітку навіть на
важких ґрунтах. Переконайтеся в цьому на наступних аргументах:
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Робота без бокового зносу завдяки симетричному розташуванню дисків
Суцільний обробіток, починаючи з робочої глибини 7 см
Штрігелі для оптимального перемішування та вирівнювання
Максимальний кліренс для роботи без забивання
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