
Iнтенсивнi  стерньовi  культиватори

ШИЛIНГ

ГРОШІ ПАШУТЬ!
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iдеальне  лущення  стернi

ШИЛiНГ   
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Інтенсивні стерньові культиватори ШИЛІНГ використову-

ються у мінімальній системі землеробства, при якій  ство-

рюються найбільш сприятливі умови  для проростання 

та подальшого розвитку  рослин. ШИЛІНГ ефективний 

при обробці ґрунту до і після зернових, бобових культур, 

а також застосовується  і в традиційних системах обробки, 

при догляді за парами та у передпосівній підготовці.

За один прохід агрегат виконує:

• розпушування та кришення ґрунту;

• підрізання бур’янів;

• подрібнення та закладення рослинних залишків, добрив 

та мульчування ними поверхні ґрунту;

• вирівнювання та зворотне ущільнення поверхні ґрунту;

• підготовку посівного ложе зі стабільною глибиною

Інтенсивний стерньовий культиватор ШИЛІНГ також мож-

на використовувати  для ефективного закладення  про-

міжних культур. Завдяки особливостям конструкції він 

робить це з високою якістю, оптимально перемішуючи 

зелену масу з ґрунтом для швидкого  розкладання.
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Стабільна глибина обробки Оптимальне розміщення 
центру ваги

Простота регулювання 
глибини обробки

Знімаючі опорні колеса, які регулюють-

ся  по висоті гвинтом , дозволяють ста-

більно витримати необхідну глибину 

обробки навіть на тракторах без пози-

ційного регулювання положення наві-

сної системи.

Розташовані за культиваторними 

лапами  вирівнюючі диски, встановлені 

на  паралелограмі катку, не потребують  

додаткового регулювання при установ-

ці глибини.

Шляхом простої перестановки  осі запо-

біжника глибини  та переміщення  напе-

ред блоку угнутих дисків  з катком дося-

гається оптимальне розміщення центру 

ваги для здійснення транспортування 

агрегату, що суттєво знижує наванта-

ження на навісну систему трактора.
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Можливість регулювання для 
різних видів ґрунтів

Оптимальне розпушування  та 
дренаж шарів ґрунту

Робочі органи преміям-класу

За допомогою  перестановки зрізного 

болта можна регулювати кут нахилу лап 

та забезпечувати відмінне входження 

навіть у сухий твердий ґрунт.

Широкі крильчаті лемеші встановле-

ні під особливим кутом знизу, завдяки 

чому досягається  підрізання шару ґрун-

ту по всій поверхні та оптимальне пере-

мішування навіть на невеликій глибині. 

Робоча ширина вістря довгих бокових 

поверхонь лемешів зберігається протя-

гом усього терміну експлуатації.

Робочі органи культиватора виготовлені 

із високоякісної борованої сталі із зака-

люванням  (Веllota, OFAS, AMA).

Конструкція ШИЛІНГ адаптована для 

більшості іноземних робочих органів, що 

дозволяє самостійно  вибирати  для себе 

найбільш схожий спосіб їх придбання
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Високоефективний здвоєний 
каток

Унікальний підшипниковий 
вузол

Універсальна конструкція рами

Спеціальна конструкція гарантує інтен-

сивне  кришення  ґрунту та його опти-

мальне зворотне ущільнення. Передній 

ножовий каток спеціально заточений та 

закалений для більш якісного розрізан-

ня пожнивних залишків. Відсутність цен-

тральної осі запобігає забиванню катку.  

Геометрія здвоєного ребристо-прутко-

вого катку побудована таким чином, 

що ґрунт, який вилітає з першого катку, 

змінює свій напрям руху та швидкість у 

другому катку. 

Підшипниковий вузол катку не потре-

бує обслуговування протягом усього 

терміну служби, завдяки високоякіс-

ним касетним ущільненням та закритим 

підшипникам HARP AGRO.

Висота  рами культиватора складає 

80 см., що дає можливість безпере-

шкодно працювати на полях з великою 

кількістю пожнивних залишків.
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Шилінг-2 Шилінг-3 Шилінг-4 Шилінг-6 Талер+2×
Шилінг-4

Конструктивна ширина  захвату, м 2,24 3,14 4,0 6,0 8,0

Необхідна потужність трактора, к.с від  80 від  130 від  160 від  300 від  450

Агрегатування з трактором навісний навісний навісний навісний напівпричіпний

Маса, кг 748 1340 1480 2906 5764

Кількість лап, шт. 5 7 9 13 18

Глибина обробки, см 5—22 5—22 5—22 5—22 5—22

Робоча швидкість, км/год 7—12 7—12 7—12 7—12 7—12

Продуктивність, га/год до 2,07 до 3,01 до 3,96 до 5,84 до 7,92

Витрати палива, л/га 6—15 6—15 6—15 6—15 6—15

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

2613 × 2508
 × 1450

3427 × 3410
 × 1450

2902 × 4397
 × 1850

3554 × 3024
 × 3900

5734 × 3323
 × 4080

ОснОвні Технічні харакТерисТики

Надмірно
розпушений

шар

Переущільнена
плужна підошва

Ущільнений
шар

Випаровування

Ґрунтова волога

Випаровування

Ґрунтова волога

Якісно
розпушений

шар

Стабільно
рівне ложе

ШИЛІНГ має суттєві переваги перед 

дисковими знаряддями на жорсткій  

стійці: більш висока якість обробки  з 

точним втриманням робочої глибини та 

стабільно рівним ложе. Робочі органи  

агрегату створюють значно меншу плуж-

ну підошву   у порівнянні з дисковими 

боронами.

Обробка культиватором ШИЛІНГ  здій-

снюється у два етапи.

На першому етапі обробки насіння 

падалиці, бур’янів та органічної маси 

прикриваються верхнім шаром  ґрун-

ту на невеликій глибині за допомогою 

крильчатих лемешів спеціально розро-

бленої форми. Це  провокує їх швидке 

проростання. При цьому руйнуються 

водні капіляри, завдяки  чому у ґрунті  

зберігається волога, поглинаються та 

зберігаються опади.

Другий етап здійснюють приблиз-

но через два тижні. При цьому ґрунт 

оброблюється на глибину 10-15 см., 

сходи зрізуються по всій поверхні та 

убираються з коренем. Одночасно з цим 

ШИЛІНГ рівномірно  розподіляє 

органічну масу  по всій глибині обробки, 

змішуючи її з ґрунтом.




