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Успішне  ведення сільського господарства із застосу-

ванням  мінімальних та нульових  технологій у біль-

шості залежить  від якості роботи  з пожнивними за-

лишками. Їх збереження  та рівномірний розподіл має  

такі переваги:утримання снігу, затримку талих та до-

щових вод, зменшення втрати вологи від випарування; 

покращення органічного складу  ґрунту; зниження по-

вітряної та водної ерозії.

Комбайнові подрібнювачі соломи, особливо  з широ-

ким жатками, не завжди оптимально розподіляють со-

лому по поверхні ґрунту, що у результаті призводить  

до нерівномірних сходів, нерівномірного дозрівання, 

і  у підсумку, до значного погіршення якості збирання 

зерна.

Завдяки використанню борони ЛІРА можна  без за-

стосування  хімії, яка дорого коштує, не тільки якісно 

знищити бур’яни, але й одночасно закрити вологу  та 

забезпечити доступ повітря до насіння.

Більше 16 років успішної роботи на полях зробили 

пружинну борону ЛІРА справді легендарною! Її не-

примхливість, надійність та найвища якість роботи з  

розмов знайомі аграріям України, Росії, Казахстану та 

багатьох інших країн.

Пружинна борона ЛІРА використовується для:

• раннього весняного боронування ґрунту із руйну-
ванням поверхневої кірки та провокування росту 
бур’янів;

• знищення бур’янів у фазі «білої нитки»;
• закриття вологи за допомогою переривання  капі-

лярного потоку із нижніх шарів ґрунту;
• рівномірного розподілу по полю пожнивних залиш-

ків;
• закладення насіння та мінеральних добрив, які роз-

кидані  по полю;
• суцільної обробки ґрунту при догляді за парами та 

підготовки до посіву при обробці зябу;
• збирання соломи, сіна у валки.
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51—57 HRC

39—45 HRC

Підвищення якості обробки 
ґрунту

Пружинний зубець
преміум-класу

Високий ресурс роботи 
зубця

Робоча секція складається із п’яти ря-

дів пружинних зубців, розташованих із 

суміщенням один відносно одного 

з кроком 38 мм. Таке розташування  

пружинних зубців дозволяє проводити 

якісну обробку без пропусків.

Бережлива обробка, забезпечується  

можливістю зміни кута нахилу зубців. 

Кут нахилу зубців регулюється одночас-

но на всій секції у межах від 15º до 90 º 

з інтервалом 15º.

Завдяки вібраційній дії пружних зубців 

борона не забивається та гарантується  

висока  якість  розпушування  ґрунту.

Пружинний зубець виготовлений  із ви-

сокоякісної спеціальної сталі з особли-

вою подвійною термічною обробкою. 

Діаметр зубця становить 10 мм., але 

завдяки  використанню  спеціальної 

сталі із застосуванням спеціального 

подвійного закалювання, яке є інно-

ваційної технологією компанії, значно 

(у 2-3 рази) підвищується стійкість  до 

зношення  зубця у робочій зоні, при 

збереженні високої міцності зубця 

у зоні, схильної  до дії обертаючих 

навантажень.

Ресурс зубця ЛОЗІВСЬКИХ  МАШИН у 

три рази вище, ніж у інших виробників.

Ресурс до зношення робочої частини 

зубця

Зуб інших
виробників                 

Зуб
ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН 
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Рівномірний розподіл 
пожнивних залишків.

Ретельна та дбайлива обробка полів

Завдяки підвішуванню окремих 

робочих секцій на ланцюгах пружин-

на борона ЛІРА, не дивлячись на свою 

велику робочу ширину, успішно копі-

ює будь-який, навіть найскладніший 

рельєф.

Комбайнові подрібнювачі соломи, 

особливо  з широким жатками, не 

завжди оптимально розподіляють со-

лому по поверхні ґрунту, що у резуль-

таті призводить  до нерівномірних 

сходів, нерівномірного дозрівання, 

і  у підсумку, до значного погіршен-

ня якості збирання зерна. Виправити 

це положення  можна за допомогою 

борони ЛІРА, яка розподіляє рівномір-

но пожнивні залишки.

Застосування сільськогосподарських 

шин низького тиску дозволяють міні-

мізувати  пошкодження  культурних 

рослин  при проході агрегату сходами. 

На відміну  від звичайних автомобіль-

них шин, вони виключають надмірне 

ущільнення ґрунту, яке згубно впливає  

на зріст та розвиток рослин, оскільки не 

залишають за собою колії.
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Кована хрестовина Простота розкладання-складання

Ковані хрестовини, на відміну від звар-

них аналогів, забезпечують стабільно 

високу міцність та надійність, незважа-

ючи на  людський фактор.

Конструкція рами  та причіпного устрою  дозволяє  одному трактористу переводи-

ти борону із транспортного положення у робоче та навпаки.

Для можливого швидкого розкладання/складання пружинна борона ЛІРА  має 

ходові колеса із змінним кутом сходження.

ЛiРА+РЕАЛ 
Подвiйний  ефект  за  один  прохiд

Вартість обробки 1 га пружинною зубової бороною  ЛІРА (амортизаційні відрахування машино тракторного 
агрегату+витрати палива+ремонт+ТО) 

• порівняно з  вітчизняним аналогами на  30% менше

• порівняно з імпортними аналогами у 2,5 рази менше
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛІРА-15 ЛІРА-24 РЕАЛ-15+ЛІРА-15 РЕАЛ-24+ЛІРА-24

Конструктивна ширина захвату, м 15 24 15 24

Необхідна потужність трактора, к.с від 80 від 130 від 80 від 150

Агрегатування з трактором причіпне причіпне напівнавісне напівнавісне

Маса, кг 2032 2850 920 2040

Кількість робочих органів, шт. 200 320 — —

Крок зубового поля, мм 38 38 — —

Кути нахилу зубців, 0 15, 30, 45, 60, 75, 90 15, 30, 45, 60, 75, 90 — —

Глибина обробки, см до 9 до 9 — —

Кількість форсунок, шт. — — 30 48

Об’єм ємності, м3 — — 2,5 5,0

Продуктивність насосу, л/хв. — — 185 250

Висота розташування форсунок від 
поверхні ґрунту, м — — 0,5 0,5

Робоча швидкість, км/год. 8—15 8—15 8—12 8—12

Продуктивність, га/год. до 12,1 до 19,4 до 13,1 до  21,0

Витрати палива, л/га  0,8—1,5  0,8—1,5 1,0—1,8 1,0—1,8

Габаритні розміри у транспортному 
положенні
(довжина× ширина × висота), мм

10462 × 4200 × 2460 17190 × 4400 × 2460 13876 × 4200 × 2460 21600 × 4400 × 2460

Універсальність агрегатування

Універсальний комплекс РЕАЛ  вико-

ристовується для внесення у ґрунт за-

собів захисту рослин та комплексних 

добрив. 

Завдяки миттєвому закладенню боро-

ною у ґрунт,  підвищується ефектив-

ність  дії внесеного робочого розчину,  

зменшується його витрати та екологіч-

не навантаження (як за рахунок  змен-

шення кількості розчину, так і за 

рахунок  зменшення кількості прохо-

дів  техніки по полю).

Модуль для внесення засобів захис-

ту рослин  РЕАЛ можна легко агрега-

тувати як з будь-якою стандартною 

пружинною бороною ЛІРА, так і з пру-

жинними боронами  інших виробників, 

оскільки  кріплення до рами здійсню-

ється за допомогою драбин та хомутів.

Крім попередньої обробки, РЕАЛ 

ефективно працює по сівбі та по 

раннім сходам.

Для рівномірно розподілу робочо-

го розчину по всій робочій ширині 

захвату, на модулі РЕАЛ встановлені  

високоякісний пульт управління ARAG 

та аксіально-поршневий  насос Annovi 

Reverberi  з приводом від ВОМ тракто-

ра.

Виріб оснащено гальмівною системою,  

що підвищує безпеку експлуатації.

Комплекс-це ефективність
та продуктивність

Технологічні переваги
комплексу




