
 
 

Комерційна пропозиція 
щодо продажу сільськогосподарського обладнання 

 

Найменування Борона дискова Versatile TD 600 
Вартість 1 179 450,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Рік випуску 2013 
Стан Добрий 
Основні 
характеристики 

 Тандемна дискова борона; 
 Ширина захвату - 8.8 м; 
 Діаметр та товщина диска - 660*9 мм; 
 Вага на 1 метр ширини – 880 кг; 
 Тиск на 1 диск - 117 кг; 
 Глубина обробки - 7-15 см; 
 Підшипник батареї – 410 WSS; 
 Потужність трактора - 32 к. с.; 

Місцезнаходження Татарбунарський район, м. Татарбунари 
Фото 

 

 



 
 

Найменування Польовий культиватор Wil-Rich Excel 13 37-39 
Вартість 648 900,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Рік випуску 2015 
Стан Добрий 
Основні 
характеристики 

 Ширина захвату, м - 11,91; 
 Кількість лап - 67; 
 Довжина крила, м - 3,56; 
 Кількість коліс - 10; 
 Транспортна ширина, м - 5,44; 
 Транспортна висота, м - 4,9; 
 Вага (прибл.), Кг – 5353. 

Місцезнаходження Татарбунарський район, м. Татарбунари 
Фото 
 

 

 
 



 
 

Найменування Оприскувач KUHN Atlantique 3 200 
Вартість 290 000,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Рік випуску 2012, в роботі з 2015 
Стан  Потребує ремонту бака та заміни деяких форсунок 
Основні 
характеристики 

 Об'єм резервуара – 3 200 л; 
 Продуктивність насоса – 260 л/хв; 
 Розмір штанги – 24 м; 
 Об'єм промивного бака – 300 л; 

Місцезнаходження м. Одеса 
 

 

 
 

 



 
 

Найменування Навантажувач фронтальний Hydramet TUR-16 в комплекті: 
- Крюк BIG-BAG Т-14/16-005; 
- Ковш для сипучих матеріалів 2,4 м збільшений  Т-426. 

Ковш2,4мМAХI; 
- Вилки для пiддонiв противаговi 1.2 м (1,5т) Т-14/16-10 

Вартість 178 000,00 грн. з ПДВ за 1 комплект (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Рік випуску 2016 
Стан Добрий 
Основні 
характеристики 

Кількість комплектів в наявності – 2 
Країна виробник – Польща 
Вантажопідйомність – 1 650 кг 
Висота підйому – 3,6 м 
Агрегатується з тракторами - МТЗ:800-900 серії 

Місцезнаходження Татарбунарський район, м. Татарбунари 
Фото 
 

 

  

 
 



 
 

Найменування Сівалки Фаворит Весна-12 (в наявності 11 одиниць) 
Вартість Договірна (можлива розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Рік випуску 2016 
Стан Задовільний. Сівалки потребують ремонтно-відновлювальних робіт (деякі 

розсіювальні диски демонтовані та зберігаються окремо або взагалі відсутні, 
не на всіх сіялках в наявності електроніка, деякі металеві деталі пошкоджені та 
потребують зварювальні робіт, відсутні деякі цепки приводів) 

Основні 
характеристики 

 Ширина захоплення - 5.6 (мм); 
 Кількість оброблюваних одночасно рядів - 12; 
 продуктивність - 5.0 (га / год); 
 Глибина впровадження насіння - 60 (мм); 
 Ширина міжрядь - 45.0 (см); 
 Обсяг насіннєвого бункера - 300.0 (л); 
 робоча швидкість - 9.0 (км / год) 

Місцезнаходження Одеса (4 од.) та Татарбунарський район, м. Татарбунари (6 од.) 
Фото 

 

  
 

 

 

 



 
 

Найменування Сівалки Червона зірка УПС-12 (в наявності 4 одиниці) 
Вартість Договірна (можлива розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Інвентарні номери УОБРГРОБН0517/2, УОБРГРОБН0517/3, УОБРГРОБН0517/6, УОБРГРОБН0517/8 
Рік випуску 2013 
Стан Задовільний. Сівалки потребують ремонтно-відновлювальних робіт (деякі 

розсіювальні диски демонтовані та зберігаються окремо або взагалі відсутні, 
не на всіх сіялках в наявності електроніка, деякі металеві деталі пошкоджені та 
потребують зварювальні робіт, відсутні деякі цепки приводів) 

Основні 
характеристики 

 Ширина захоплення, м - 5,4 - 5,6; 
 Кількість рядків, шт. – 12; 
 Ширина міжрядь, мм - 450, 600, 700, 900 - 450х900, 600х1200; 
 Робоча швидкість, км / год - 3,6-9; 
 Продуктивність, га / год - 2-5,04; 
 Ємність бункера (сумарна), дм3 - для насіння 300 - для добрив 288; 
 Норми висіву - для насіння, шт. / п. м. - 2-43 - для добрив, кг / га - 50-

250; 
 Глибина загортання насіння, мм - 20-60; 
 Габаритні розміри, мм - в робочому положенні - 1700х6250х1430 - в 

транспортному положенні - 6800х2300х3010; 
 Маса, кг - 1540 ± 3%; 
 Агрегується з тракторами, к.с. (Тс) - 80 (1,4). 

Місцезнаходження Татарбунарський район, м. Татарбунари 
Фото 
 

 
 

 



 
 

 

Найменування Сівалка механічна GREAT PLAINS РН 2000F 
Вартість 758 400,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Рік випуску 2008 
Стан Добрий 
Основні 
характеристики 

Характерною рисою сівалки механічної Great Plains CPH 2000 мінімального циклу є 

простота і надійність. Сошники перевірені в експлуатації і складаються з 33-

сантиметрових дисків з змінною люлькою по всій довжині сошника для виняткової 

точності висіву. 

Всі сошники зміщені відносно один одного на 17,8 см і мають шахове розташування, 

що дозволяє оптимально пропускати пожнивні залишки. Зручний доступ до сошників з 

заднього боку машини знімає необхідність забиратися під сівалку для виконання 

поточної регулювання глибини висіву 

Працює за нульовою технологією. 

Модель 2000 
Тип Навісна сівалка 

Основні призначення Мінімальна та нульва обробка почви 
Міжряддя 15,4 см / 17,8 см / 19,1 см / 20,3 см / 25,4 см 

Кількість сошників 40 – 15,2 см / 34 – 17,8 см / 32 – 19 см / 30 – 20,3 см 
/ 24 – 25,4 см 

Розмір коліс 11Lx15 
Потужність трактора 

(мін.) 
250 л.с. + с/MFWD 

Вес (в среднем) 1733 – 2168 кг 
Габарити 

Робоча ширина 6,10 м 
Ширина (транспортна) 6,4 м 
Довжина (транспортна) 2,97 м 
Кліренс (транспортний) {залежить від типу навіски} 

Висота (транспортна) 188 см 
Серія сошників серія 00 

Ріжучі диски відсутні 

Основний бункер 1691 л 
Ємність для дрібного насіння 169 л 

Ємність для насіння трав відсутній 
Резервуар для добив 705 л 

 

Місцезнаходження м. Одеса 
Фото 

 



 
 

 

    

 

 
 

 



 
 

Найменування Сівалка Great Plains 3S-4000F-7806 (в наявності 2 одиниці) 
Вартість 985 400,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Рік випуску 2011 
Стан Добрий 
Основні 
характеристики 

 Сівалка механічна, суцільного висіву. 
 Ширина міжряддя -15,24 см; 
 Кількість сошників - 78шт.; 
 Система внесення добрив. 
 Робоча ширина - 12,20 м.; 
 Транспортна ширина - 4,5 м; 
 Маса сівалки - 7983 кг.; 
 Ємність баку - 4510 л.; 
 Глибина висіву 0 - 8,89 см.; 
 Мінімальна необхідна потужність трактора - 180 к. с. 

Місцезнаходження Татарбунарський район, м. Татарбунари 
Фото 1 

 
Фото 2 

 
 

 



 
 

Найменування Сівалка Great Plains 3S-3000F-6006 (в наявності 2 одиниці) 
Вартість 841 230,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 
Інвентарний номер УОБРГРОБН0532  
Рік випуску 2013 
Стан Добрий 
Основні 
характеристики 

 Сівалка механічна, суцільного висіву. 
 Ширина міжряддя -15,24 см; 
 Кількість сошників - 78шт.; 
 Система внесення добрив. 
 Робоча ширина - 12,20 м.; 
 Транспортна ширина - 4,5 м; 
 Маса сівалки - 7983 кг.; 
 Ємність баку - 4510 л.; 
 Глибина висіву 0 - 8,89 см.; 
 Мінімальна необхідна потужність трактора - 180 к. с. 

Місцезнаходження Татарбунарський район, м. Татарбунари 
Фото 1 

 
Фото 2 

 
 



 
 

 

Найменування  Зерно - розпакувальна машина ЗРМ-180 
Вартість 388 000,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка) 
Контакти Ігор Олегович,  (095) 412-17-58 

Рік випуску 2017 
Стан Добрий 
Основні 
характеристики 

Призначення: ЗРМ-180 використовується для виванатження зерна і сипучих 
фракцій (комбікорма та ін.), які зберігаються в поліетиленових мішках. 
Принцип роботи: намотує мішок на ролик та вивантажує з нього зерно. 
Рама: стальна, покрита антикорозійною фарбою стійкою проти атмосферних 
впливів. 
Виванатжувальний шнек: діаметром 400 мм(продуктивність 180т/год), 
складається гідравлічно за допомогою гідроциліндра, висота вивантаження 
4200 мм. 
Горизонтальний шнек: діаметр 300 мм. Привід шнеків здійснюється через два 
редуктори. 
Додатковий шнек: діаметр 250 мм. Для збільшення продуктивності на 
малосипучих зернових. 
Механізм намотування мішка: складається з редуктора механізму 
намотування мішка RT300 (виробництво Італія), гідроприводу та клапану 
регулювання обертів гідродвигуна. Також передбачена зчіпна муфта для 
швидкого вивільнення мішка після вивантаження з нього зерна. 
Дишло: нижнього підчеплення, діаметром 50 мм, з механічною підпорою. 
Опорні колеса: 400/60 R15,5 - 2 шт. 
Карданний вал шостої величини. 
Механізм трансформації – розворот котушки (без демонтажа коліс). 
Автономна гідростанція для приводу горизонтальних шнеків. 
Козирок шнека (регулювання висоти потоку зерна). 
Привід від ВВП трактора, 80 к.с. 
Ширина по колесам при транспортуванні та в робочому режимі не більше 2500 
мм. Максимально пристосована для розпакування мішків, що розміщені менш 
ніж за 1 м. один від одного. 

Власна маса, кг 2 900 

Продуктивність, т/год 180 

Діаметр мішка, мм 2 700 

Транспортне положення   

- довжина, мм 6 500 

- висота, мм 2 300 

- ширина, мм 2 450 

Робоче положення   

- довжина, мм 6 000 

- висота, мм 5 300 

- ширина, мм 6 500 

Висота вивантаження, мм 4 300 

Необхідна потужність трактора, к.с. 80 
 

Місцезнаходження М. Одеса 



 
 

Фото 

  

 

 
 


