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Агрегат АГД-2,5 Н призначений для поверхневого та мілкого обробітків ґрунту від 50 мм 

до 150 мм. 

Параметри: маса – 1050 кг; робоча ширина захвату – 2,5м; діаметр диска – 560мм; 

товщина диска – 8 мм; відстань між дисками в ряду 350 мм; навантаження на диск – 88 кг. 

Особливості конструкції: тип – напівнавісний, кріплення кожного варіодискового 

робочого органу на окремій жорсткій стійці, планчастий коток. 
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Фокус-тест № 01--2017 

Умови та режими випробувань 
 

Агрофон – стерня озимої пшениці, ґрунт – чорнозем типовий малогумусний 

середньосуглинковий. 

Агрегатування - трактор МТЗ-950 обладнаний універсальними шинами в базовій комплектації. 

Умови випробувань за рельєфом поля, вологістю ґрунту (рекомендована 12-25 %, фактична по 

шарах 0-15 см – 17,6-22,0 %), твердістю (фактична в шарах 0-15 см – 0,87-2,55 МПа), висотою 

стерні – 15,9 см, масою рослинних решток – 152 г/м² відповідали типовим. 

Режими випробувань – одна установочна глибина, три швидкості, кут нахилу дисків 15º, 

кут атаки 18º. 
Завдання фокус-тесту – оцінювання через показники швидкості, глибини обробітку, 

нерівномірності глибини обробітку ґрунту. 

 

Результати випробувань 
 

Глибина обробітку агрегата ґрунтообробного дискового АГД-2,5Н та її 

нерівномірність за середньоквадратичним відхиленням при поверхневому 

обробітку (лущенні стерні) на глибину 6-8 см 
 

 
 

Коментарі за результатами випробувань: На фоні ґрунту з типовими за рельєфом, 

твердістю, вологістю та висотою стерні умовами випробувань агрегат дисковий навісний 

АГД -2,5Н на швидкостях 9,5…12,4км/год забезпечує лущення стерні на глибині 6,0…6,4 см 

при цьому рівномірність глибини є дуже доброю і при мінімальній швидкості становить за 

середньоквадратичним відхиленням ±1,7см, яка з ростом швидкості збільшується, однак 

залишається в межах дуже доброго рівня оціночних показників. 

 
 

Випробування провели в ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

Атестат акредитації №2Н344 від 29 вересня 2014 р. 
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