ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІнтерАГРО

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

Новий самохідний обприскувач
від компанії Berthoud – Bruin

Компанія Berthoud вже понад 120 років
виробляє обприскувачі для садів, виноградників та усіх польових культур у будь-якому
виконанні: навісні, причіпні та самохідні.
Модельний ряд Berthoud по праву вважається найбільшим у світі і складає обприскувачі
з передньою навісною штангою, обприскувачі з задньою навісною штангою, обприскувачі
з фронтальною кабіною. Обприскувачі можуть
бути оснащені баками на 3200, 4200 та 5200 літрів та штангою від 24 до 44 метрів. Компанія
Berthoud виробляє машини за двома стандартами: європейським та американським. Нова
модель Berthoud – Bruin – це єдиний симбіоз
американської потужності, продуктивності, делікатного ставлення до рослин та європейської
точності внесення препаратів.
З 2005 року розпочалася історія компанії
Berthoud в Україні. І розвиток цей дуже впевнений та стрімкий. Україна неймовірними темпами наздоганяє Європу, Америку і рветься
вперед. Тримаючи заданий темп та враховуючи
вимоги часу, спеціально для українського ринку
було розроблено принципово нову машину для
захисту рослин – самохідний обприскувач
Berthoud – Bruin.
Головним ринком впровадження нової моделі
було обрано Україну. Саме тут народилася ідея
створення цієї машини, з урахуванням практичних побажань передових господарств. Саме
в Україні проводилися тестування цієї моделі,
причому одразу з самого початку в найінтенсивніших умовах. Така практика дозволила запропонувати українським аграріям нову сучасну
машину для впевненого та надійного захисту
врожаїв.
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Феєрична
презентація
обприскувача
Berthoud – Bruin вперше в Україні відбулася
30 жовтня в рамках Міжнародної виставки
«ІнтерАГРО 2018».
Головні характеристики цієї машини:
Bruin – це повністю нове шасі, це можливість
працювати в українських степах та Буковелях,
завдяки новій широкій рамі з гідравлічно регульованою шириною колії від 3 до 4 метрів. Модель
Bruin має потужність 275 к. с. На обприскувачі
встановлено бак на 4200 л, штанга 36 м, кліренс
180 см. Регулювання кліренсу – гідравлічне.
Обприскувач оснащується гідростатичною
трансмісією BOSCH REXROTH і має три режими
руху: автоматичний, економічний та режим найбільшої потужності. Кабіна нової моделі простора, найвищої категорії герметичності. Згідно з
новими стандартами продуктивності Bruin здатен розвивати швидкість в полі до 35 км/год.
Вузькі колісні вузли не травмують рослину під час
руху. Нові колеса та колісні стійки у виконанні рухів
задніми і передніми колісами, мінімальний радіус розвертання – все це забезпечує делікатне ставлення до
рослин, мінімізацію їх травмування та витоптування.
Нова модель унікальна також за рахунок можливості внесення підживлення по мерзло-талому ґрунту до десикації завдяки високому
кліренсу – 180 см. У транспортному положенні
висота обприскувача – 150 см.
Нові конструктивні рішення є і в самому обприскувачі: новий бак для хімічних препаратів
ємністю 60 літрів з можливістю індивідуального регулювання положення незалежно від висоти кліренсу та росту оператора. Важливим є
швидке його заповнювання, в тому числі сипучими або гранульованими препаратами.
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При цьому виробники залишили незмінними
головні концептуальні характеристики Berthoud
– це ідеальна легендарна стабілізація штанги та
висока точність дозування.
Самохідний обприскувач Bruin вже протестували в Україні. За 4,5 місяця він обробив 18 тис.
гектарів.
Обприскувачі Raptor з 2013 року входять в
трійку лідерів серед самохідних обприскувачів в Україні, але тепер у Raptor є його великий
Своїми враженнями від презентації техніки Berthoud поділився головний переможець
конкурсу та володар головного призу Анатолій
Павлович МАЛЕНЬКИЙ, ПА «Грант» Чуднівського р-ну Житомирської області.
– Наша компанія займається вирощуванням
зернових і технічних культур та має в своєму
обробітку 1450 га землі. Найближчим часом ми
саме плануємо придбати самохідний обпри
скувач Berthoud – Raptor 4240. Наш вибір обу
мовлений тим, що обприскувачі Berthoud руч
ної збірки та дуже якісні. Berthoud – це відомий
бренд, який дуже гарно зарекомендував себе
на українському ринку. Змінювальний кліренс
– особливо важлива перевага даної моделі.

брат – велетень Bruin. Слово Bruin з англійської
перекладається як «бурий ведмідь», що символізує силу та права хазяїна. Амбітний Bruin відповідає самим високим стандартам технології
точного землеробства – нове майбутнє для наших рослин.
На завершення урочистої презентації нового
бренду був проведений розіграш подарунків та
справжнє свято у французькому стилі.

Ми вирощуємо кукурудзу та соняшник, і зав
дяки високому кліренсу обприскувача Berthoud
Raptor – 180 см, зможемо якісно і вчасно оброб
ляти рослини та отримувати гарні врожаї.

САМОХІДНІ ТА ПРИЧІПНІ
ОБПРИСКУВАЧІ
Європейський стандарт,
модель RAPTOR
•
•
•
•

Баки 3200 л, 4200 л, 5200 л,
штанги 18 – 44 м
Кліренс до 180 см (постійний або
змінюваний у діапазоні 125-180 см)
Повний привід, гідростатична
трансмісія, вузькі колеса та стійки,
всі колеса керовані
Швидкість у полі – до 25 км/год,
на дорозі – до 40 км/год

Американський стандарт,
модель BRUIN
•
•
•
•
•
•

Виробник
Berthoud Agricole S.A.S
www.berthoud.com

Перша модель з баком 4200 л та штангою 36 м
Гідравлічно змінювана колія 305-406 см
Гідравлічно змінюваний кліренс
у діапазоні 150-180 см
Повний привід, гідростатична трансмісія,
всі колеса керовані
Незалежна пневматична підвіска кожного
колеса
Швидкість у полі – до 35 км/год,
на дорозі – до 56 км/год

Представник Berthoud в Україні
тел: +38 (050) 442 82 02
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