
Booleroo (Head Office)
684 Kelly Road, 
Booleroo Centre SA 5482

Adelaide Office
28 Greenhill Road, 
Wayville SA 5034

Phone +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Вага одиниці Вага ланцюга Увігнутість 
диска Діаметр інтервал

11kg 68kg/m 25° 330mm 160mm

Міцна сталева конструкція 

Робоча глибина 2—4 см 

Потребує потужності 18 кВт/25 к. с. на метр 
робочої ширини 

Розроблений для знищення бур’янів 

Змінний лопатевий диск 

Оптимальна робоча швидкість 12—14 км/год

Ідеально підходить для легких і середніх 
ґрунтів

Дисковий ланцюг K4
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Дисковий ланцюг K4 — це новий продукт, створений для посиленої боротьби з бур’яном у різних ґрунтах. Цей 

дисковий ланцюг посідає місце між важким, більш агресивним дисковим ланцюгом CL2 й універсальною моделлю CL1. 

Своїми перевагами дисковий ланцюг K4 зобов’язаний змінному лопатевому диску, легкій конструкції та зменшеному 

міждисковому інтервалу.

Він дорівнює 160 мм, що забезпечує перекриття, а отже, більш ніж 100-відсоткове охоплення ґрунту, навіть на 

невеликій глибині. Завдяки гострому краю та гладкій поверхні цей диск здатний так само ефективно знищувати 

бур’ян, як модель CL2, але легше та менш агресивно. 

Центральною частиною платформи K4 є система з гачка й вушка, на якій закріплено болтами змінний диск із лезами. 

Ланки поєднуються, формуючи дисковий ланцюг, який кріпиться стопорним болтом. Ланки можна додавати до 

ланцюга або знімати з нього без необхідності розбирання.

Цей дисковий ланцюг має видатну ефективність у помірних умовах, працюючи швидко й неглибоко. Диски 

занурюються в ґрунт на 2—4 см і мають оптимальну робочу швидкість 12—14 км/год. Дисковий ланцюг K4 має вагу 

68 кг на метр і потребує потужності 18 кВт/25 к. с. на метр, щоб працювати ефективно*. Ланцюг K4 пройшов інтенсивні 

випробування в полі. Як і всі дискові ланцюги Kelly, цей інструмент прослужить вам багато років.

* Потреба в потужності є приблизною й залежить від стану ґрунту
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