
 

 

 
------- Протокол № 01-25-2016 ------- 

-- Функціональні випробування -- 
 (фокус тест) 

 

           Компактна дискова борона Кронос - 6 
Виробництва ТОВ «Велес Агро ЛТД» 

Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 253 

Тел. : +38-048-716-14-19 (20, 21)    

www.velesagro.com   

 

 

 

 

 

Продуктивність та витрати палива 

Робоча ширина захвата 6 м 

Кількість дисків  56 шт / 28 пар 

Діаметр дисків 520 мм (тандемні) 

Відстань між дисками 220 мм 

 

Компактна дискова борона Кронос-6 призначена для якісного поверхневого та 

передпосівного обробітку ґрунту. 

Тандемні дискові робочі органи закріплені на рамі через гумові амортизатори, що 

забезпечує  розпушування ґрунту з незначними енергозатратами та знижує динамічні 

навантаження на підшипникові вузли. 

Диски встановлено на відстані 220 мм (110 мм по сліду) з кутом атаки 17 град, що 

гарантує повне підрізання рослинних решток та ґрунту.  

Зворотне ущільнення поверхні та розрихленого шару ґрунту  виконується гумовим 

клиновидним катком.  

Механізм копіювання поверхні рельєфу поля опирається на каток, що гарантує 

стабільність дотримання заданої глибини обробітку по всій ширині захвату агрегату. 

Центр випробувань техніки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

Атестат № 2Н344 від 29 вересня 2014 року 

смт Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл. 

тел..: 050-229-39-12 e-mail: tenzo-test@ua.fm 



 

 

Компактна дискова борона KRONOS – 6 ***Фокус-тест № 01-25-2016*** 

«Продуктивність та витрати палива» 

Умови випробувань 
Агрегат випробовувався з тракторами потужністю 200-350 к. с., на обробітку поля після 

вирощування конюшини (25 червня 2016 року в Вінницькій області) в агрегаті з трактором Case Puma 

210 зі спареними колесами на задній осі та John Deere 8430 з універсальними шинами, а також на 

обробітку стерні колосових (20 серпня 2016 року в Полтавській області) в агрегаті з трактором Case 

Magnum 335 та New Holland T8.380 з універсальними шинами.  

Результати випробувань 

Режими роботи Необхідна 

потужність 

двигуна, к. с. 

Продуктивність, 

га/год 

Витрати 

палива, 

л/га 
Швидкість, 

км/год 

Глибина, 

см 

15,0 
 

 

Транспортний 

переїзд по 

полю 
80 – 1,5 

7,4 6,2 110 4,3 6,4 

8,6 6,2 120 5,0 6,3 

11,2 6,1 145 6,5 6,0 

13,1 6,0 185 7,6 5,8 

14,5 6,0 192 8,4 5,6 

Коментарі за результатами випробувань  

Компактна дискова борона Кронос – 6 за потребою в тяговій потужності може 

агрегатуватися з тракторами від 100-120 к. с. для поверхневого обробітку – лущення 

стерні на глибину 4 - 6 см, що оптимально завантажить двигун трактора на рівні 90-

97% від номінальної експлуатаційної потужності.  
Використання повного швидкісного потенціалу борони для ефективного 

середньо-глибинного обробітку ґрунту (глибина 10 см) потребує застосування 

трактора з потужністю щонайменше 200 к. с.  

Висока продуктивність агрегату досягається завдяки конструкційній можливості 

розвертатися в кінці гону на катку, для виглиблення/заглиблення задіяно навіску та 

одну гідролінію. Щозмінне напрацювання агрегатом досягає 40 – 50 га/зміна, при 

цьому витрата палива становить 5-6 л/га. 

Випробування провели співробітники ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого: В.  Погорілий, О. Гапоненко 

Глибина обробітку 6 см 
(кожний наступний см 

потребує додатково  

10 – 15 к. с.) 


