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Плуг призначений для обробітку різних ґрунтів під зернові та технічні культури на 
глибину 30 см, які не засміченні камінням та іншими перешкодами, з питомим опором до 
0,09 Мпа (0,9кг /см2). 

Кількість корпусів – 3 лівих, 3 правих, відстань між корпусами по ходу – 850 мм, відстань від 
опорної площини корпусу до нижньої площини рами – 650 мм, маса – 750 кг; ширина захвату 
корпуса – 380 мм; гарантований ресурс – 750 га; глибина обробітку ґрунту – 20-30 см; 
агрегатування трактори класу 1,4 та 2. 

Особливості конструкції: тип – навісний; додаткове обладнання корпусів – кутознімачі. 
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Умови та режими випробувань 

 
Агрофон – сходи гірчиці на сидерат, ґрунт – чорнозем типовий малогумусний 

середньосуглинковий. 
Агрегатування - трактор Беларус-1025.2 обладнаний універсальними шинами в базовій 

комплектації, ширина колії 1550 мм. 
Умови випробувань відповідали типовим: рельєф поля – рівний, вологістю ґрунту в межах (шар 

грунту 0-30 см) – 18-22,0 %, твердість (в шарі 0-30 см) – 0,9-1,0 МПа, висотою сидерату – до 15 см, 
масою рослинних решток – 152 г/м². 

Режими випробувань – глибина оранки – 25 см, швидкість – 8,0 км-год. 
Завдання фокус-тесту – встановлення значень показників (функціонування обертовості, 

якість виконання технологічного процесу обробітку ґрунту) призначення машини. 
 

Результати випробувань 
 

     
Візуалізація якості роботи плуга                      Конструкційне виконання корпуса плуга  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Коментарі за результатами випробувань: наявне конструкційне обладнання для 

функціонування обертовості вимагає високої кваліфікації та практичних навичок 
тракториста. Плуг в представленій комплектації із кутознімачами не забезпечує належної 
якості обробітку ґрунту: спостерігається неповне загортання сидеральної культури між 
корпусами по причині невірного місця встановлення кутознімачів та наявність борозни між 
проходами по причині відсутності регулювань адаптації плуга під ширину колії трактора. 

 
 

Випробування провели в ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
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