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ВІЗКИ ЖНИВАРОК УНІВЕРСАЛЬНІ 

ВЖУ «Простір» NEW 
 

 

 
 

Призначені для транспортування жниварок зернозбиральних комбайнів по шосе  

загального призначення, внутрішньогосподарським та польовим дорогам. 
 

Переваги нової конструкції візків ВЖУ полягають в універсальності, що забезпечує  

транспортування соняшникових, кукурудзяних та зернових жниварок, у т.ч. з  

адаптерами (приставками для збирання соняшнику, ріпаку та сої), різних виробників,  

а також у високих технічних характеристиках. 
 

Конструкція візків спроектована та виготовлена з багаторазовим запасом міцності для 

тривалої та надійної експлуатації, що підтверджується заводською гарантією 24 місяці. 
 

Агрегатуються з комбайнами та тракторами. 

 

 

Фарбуються європейськими емалями корпорації «Helios Group» 
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Конструктивні відмінності та переваги: 
 

 Широкий передній міст забезпечує додаткову стійкість при русі по нерівних ділянках 

дороги та бездоріжжю 
 

 Маневрений передній міст (комплектація ВЖУ-М) має поперечний шарнірний балансир 

з обмежувачем, що забезпечує компенсацію нерівності дорожнього покриття та  

рівномірний розподіл навантаження між колесами, що підвищує вантажопідйомність в 

порівнянні з мостом без балансиру 
 

 Переміщувані задній міст та опори дозволяють адаптувати візок під будь-який тип 

жниварки незалежно від виробника та технічних характеристик, що значно збільшує 

функціональність, сезонність застосування та можливість використання,  

а головне – забезпечує швидку окупність 
 

 Подовжене дишло гарантує транспортування візка будь-яким комбайном 
 

 Для підвищення надійності зчіпки застосовується петля SCHARMULLER Австрія 
 

 Для зручності під'єднання візка до транспортного засобу, дишло утримується в  

горизонтальному положенні підпружиненим упором 
 

 Кліренс забезпечує можливість встановлення жниварки на візок будь-яким комбайном 
 

 У конструкції передбачена система горизонтальної стабілізації для виключення  

коливань візка при їзді по нерівній дорозі 
 

 Електричний дріт проходить всередині рами, що виключає його пошкодження в  

результаті механічних впливів та впливу навколишнього середовища 
 

 Потужна рама з європейської товстостінної профільної труби 200х160х8 (6) з опорами 

підвищеної міцності забезпечує високу надійність та довговічність продукції 
 

 Посилені маточини та сільгоспшин забезпечує високу вантажопідйомність 
 

 Візок обладнаний LED стоп-сигналами та світлоповертаючими елементами для 

безпечного транспортування в темний час доби 
 

Технічні характеристики: 
 

Характеристики Од.вим ВЖУ-6,1 ВЖУ-7,6 ВЖУ-9,2 ВЖУ-12 

Кількість опір шт 2 (4*) 2 (4*) 4 4 

Кількість коліс шт 4 

Вантажопідйомність, до т 2,5 (5) 2,5 (5) 5 5 

Максимальна швидкість км/г 20 

Напруга е/обладнання в 12 

Довжина транспортна м 10,5 12 13,5 15,5 

Ширина/висота м 2,5/1,35 

Маса кг 1190 (1357) 1345 (1512) 1590  1690  

Заводська гарантія міс. 12 

Строк служби не менш років 8 
 

* – Комплектація під замовлення  
 

З питань консультації та придбання продукції звертайтесь до відділу маркетингу: 
 

 (050) 601-28-77, (099) 765-73-04   (097) 321-18-54, (097) 295-37-60 
 

www.alfa-kb.com.ua                    e-mail: alfa-sale@ukr.net 
 

МИ РОБИМО ВАШ БІЗНЕС ЕФЕКТИВНІШИМ! 
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