
+38 (099) 710-40-15: +38 (068 403-82-35
ukraine.agrosintez@gmail.com

www.agro-sintez.com.ua



Та багато іншого обладнання. 
ТЕЛЕФОНУЙТЕ, з радістю проконсультуймо Вас.



Дорожня фреза для тракторів та екскаваторів
Компактність дорожньої фрези 
дозволяє проводити ямковий ремонт і 
видалення асфальту в самих 
важкодоступних місцях: вулиць та 
майданчиків міст. Крім цього, вона 
швидко фрезерує асфальт, бетон, 
видаляє дорожню розмітку в умовах 
складної геометрії об'єктів. складної геометрії об'єктів. 
Якість фрезерування не гірш аніж 
після проходу самохідних дорожніх 

фрез. Агрегатується з навантажувачами, тракторами класу 1,4 та більше.

Лазерний бетоноукладач дозволяє 
отримати покриття з бетону ідеальної 
рівності, так як до міліметрів вимірює 
рівність покриття, яке формується. 
БетоноукладачБетоноукладач може укласти на добу 
до п'яти тисяч квадратних метрів 
бетонної підлоги, при цьому в ідеальній 
якості і з високою точністю, що 
неможливо домогтися при укладанні 

більш простими машинами, і тим більше вручну.

Комунальна, дорожня та будівельна техніка

Навісний асфальтоукладальник 

Лазерний бетоноукладач

Pavijet - навісний агрегат, єдиний 
укладальник, що здатен працювати з 
гравієм, піском, каменем, щебнем, 
асфальтом (гарячим і холодним) та  
бетоном.
МаєМає можливість регулювання ширини 
укладання матеріалу від 20 до 190 см 
та під різним кутом. Розкладна 
конструкція дозволяє працювати в 
важкодоступних місцях. 

КлючовимКлючовим фактором, є те, що механізм є навісним і може агрегатуватися з 
міні-навантажувачами, екскаваторами і тракторами (в тому числі МТЗ). За 
допомогою Pavijet, можна з легкістю прокладати нові карти доріг, створювати 
тротуари та паркові доріжки, асфальтувати майданчики.



Подрібнювач гілок
Подрібнювач гілок здатний перебивати 
гілки діаметром до 16 см. Працює від 
бензинового двигуна, або від 
трактора.  Крім того можливо 
додатково встановити 
транспортувальну стрічку, за 
допомогою якої подрібнена сировина 
можеможе подаватись на висоту до 3 
метрів відразу у причеп. Розмір 
фракції щепи регулюється від 5 до 35 
мм.

Універсальна косарка-кущоріз може 
бути використана для догляду за 
узбіччями доріг загального 
призначення, дренажними канавами, 
зеленими насадженнями. Стріла 
кущоріза виконана з міцної марки 
сталі від 3 до 10м., , її спеціальна 
конструкціяконструкція та італійська якість 
забезпечують довгий термін 
експлуатації.

Обрізувач дерев 

Універсальна косарка-кущоріз

Обрізувач дерев – обладнання для 
спила гілок у діаметрі до 20 см, та на 
висоті до 6 м,  вздовж лісосмуг і 
громадських доріг. Обрізувач 
агрегатується з тракторами МТЗ 
80/82, тому що працює від 
незалежної гідравлічної системи. 
МожливеМожливе агрегатування обрізувача 
на будь-які види навантажувачів, стріл 
екскаваторів та іншу спецтехніку. 



Ручний дорожній каток
Ручний виброкаток використовується в 
дорожньому, житловому і 
промисловому будівництві для 
ущільнення різних видів грунтових 
покриттів, асфальту. Його компактні 
розміри дозволяють бути 
маневреним, навіть на вузьких 
пішохіднихпішохідних доріжках. Подібний вид 
техніки необхідний для виконання робіт 
ущільнювачів з максимальною 
точністю і акуратністю - за допомогою 
нього можна ущільнити гравійне 
покриття біля бордюру з мінімальним 
зазором. Ручний виброкаток дозволяє 

виконувати роботи з високою точністю навіть в самих важкодоступних місцях.виконувати роботи з високою точністю навіть в самих важкодоступних місцях.

Дорожні катки оснащуються 
барабаном, що працює в режимі 
вібрації, що істотно підвищує 
продуктивність робіт по ущільненню 
дорожнього полотна, а також 
розширює діапазон ефективного 
використання машини. Компактні 
розмірирозміри  катка дозволяють працювати в 
вузьких місцях, де звичайний каток не 
зможе пройти. Дорожні котки 
застосовуються при асфальтуванні, 
автостоянок, велосипедних і 
пішохідних доріжок, спортивних та 
ігрових майданчиків

Ручний асфальтоукладач

Дорожній каток 

Асфальтоукладач використовується 
для  ручного розповсюдження гарячої 
суміші. Послідовне і регулярне 
розповсюдження робочого 
матеріалу,  ідеальне розгладження 
завдяки грілці. Компактність 
механізму дозволяє працювати в 
найбільш важкодоступних місцях. найбільш важкодоступних місцях. 



Затиральна машина з двома роторами
Затиральна машина з двома 
роторами призначена для 
загладжування і вирівнювання 
бетонних поверхонь на великих 
площах. Система важеля управління 
забезпечує точність руху і хорошу 
маневреність. Машина обладнана 
надійнимнадійним редуктором, який 
забезпечує тривалий термін 
експлуатації.

Використовується для ущільнення 
недавно прокладених, невеликих 
асфальтових поверхонь і ремонтних 
робіт. Також підходить для коригуючих 
робіт перед асфальтуванням і 
укладанням плитки. За допомогою 
спеціальної рукоятки, одним рухом, 
оператороператор може змінювати напрямок, 
вперед або назад. Дана опція робить 
віброплити більш маневреними і 
легкокерованими. Невеликі розміри 
дозволяють працювати у 
важкодоступних місцях.

Демонтажна роторна фреза

Ручна віброплита 

Роторна фреза виконує повний 
спектр завдань по профілізації 
покриттів і склепінь тунелів, з їх 
допомогою проводиться безпечний і 
ефективний демонтаж будівель і 
споруд, адже роторні фрези 
працюють без підвищеної вібрації, а 
отжеотже без додаткового навантаження 
на стрілу і рукоятку носія. 
Використовуються для риття траншей, 

профілювання бетонних стін і опор мостів; риття котлованів в скелі або мерзлих 
ґрунтах; прокладка тунелів та багато іншого;



Косарка для узбіч доріг
Використовується в роботі на дорогах 
(узбіччях, кюветах і розділювальних 
смугах), вулицях, укосах і каналах. 
Унікальна конструкція  дозволяє без 
зупинок  косити рослинність там, де 
не впораються інші види косарок. 
Агрегатується на всі поширені 
тракторитрактори (спереду і ззаду), 
фронтальні навантажувачі та інші 
машини.

Мульчувач використовується для 
фрезерування ґрунту, дерев та 
каменів. Фреза здатна подрібнювати 
деревину й коріння до 50 см у діаметрі 
та на глибині до 40 см. Також цю 
машину можна використовувати для 
стабілізації ґрунтових доріг. Машина 
ідеальноідеально підходить для догляду за 
ґрунтовими дорогами, розчищення 
занедбаних територій, підготовки площ 

під різноманітні застосування. Мульчувач ідеально зарекомендував себе, як в 
сільському та лісовому господарстві, так і в міських умовах.

Корчувач пнів

Універсальна фреза

Механізм для корчування пнів 
будь-якого діаметру на поверхні та 
глибині. При цьому мінімально 
пошкоджується навколишній ґрунт, 
процес роботи не залишає сліду. За 
рахунок невеликих габаритів агрегат з 
легкістю видалить залишок дерева 
навітьнавіть в дуже незручних місцях, 
ширина яких не дозволяє 

використовувати машину більшого розміру.



Сніжний відвал
Гідравлічний відвал призначений для 
очистки проїзної частини, вулиць,  доріг 
та тротуарів з твердим покриттям. 
Підходить для тракторів, а також 
телескопічних навантажувачів. Робочі 
ножі виготовлені з армованої гуми та 
зносостійкої сталі Hardox.

Машина для установки бордюрів 
ідеально підходить, щоб виконувати 
більшість видів робіт: від невеликих 
приватних до великих комерційних 
проектів. Агрегат досить міцний, щоб 
вирішувати найскладніші завдання, і в 
той же час універсальний для різного 
видувиду декоративних та інших 
прикрашених бордюрів.

Навісна дорожня щітка

Машина для установки бордюрів

Щітка призначена для механічного 
очищення доріг, вулиць, тротуарів і 
виробничих територій від піску, сміття 
й снігу. Щітка обладнана бункером 
для приймання сміття та гідравлікою 
для вивантаження сміття. Дорожня 
щітка агрегатується з тракторами, 
на ва нта ж ува ча м ина ва нта ж ува ча м и, 
екскаваторами-навантажувачами, та 
екскаваторами. 



Віброзанурювач
Гідравлічні віброзанурювачі  
спроектовані для вібраційного 
занурення паль і для ущільнення ґрунту 
в залежності від комплектації. 
Віброзанурювачі  здатні заштовхувати 
паль будь-якого розміру. 

Основним завданням гідравлічного 
заштовхувача є установка опорних 
конструкцій для зведення огорож і, 
шпалерних стовпів висотою до 5 м. для 
виноградників та садків. Стовпостав 
здатний заштовхувати опори 
будь-якого типу: бетонні, дерев'яні, 
сталеві і навіть пластикові.сталеві і навіть пластикові.

Комунальний вакуумний пилосос

Гідравлічний заштовхувач стовпів на трактор

Вакуумний пилосос призначений для 
збору листя за допомогою 6-ти 
метрової труби. Спеціальні  леза 
використовуються для зменшення 
обсягу сміття за допомогою 
подрібнення. Це унікальний 
багатофункціональний механізм, що 
прибираєприбирає сади, парки, дороги  від 
сміття (мокре або сухе листя, 
скошена трава, дрібна деревна 
тріска та ін.). 



Прибиральна машина

Lorem Ipsum

Причіпна прибиральна машина 
використовується для механічного 
збору сміття з вулиць. Підмітальна 
машина полегшує утримання в 
чистоті автомобільних доріг, проїжджої 
та пішохідної частини міських вулиць, 
тротуарів і великих площ, складських 
майданчиківмайданчиків і автостоянок. Машина 
додатково обладнана системою 
зрошення, а місткий бак дозволяє 
закачувати за один раз 2000 літрів води

Пропонуємо лінійку італійських ковшів 
для різноманітних задач. Просіювальні 
ковші CM CBR розроблені для відбору 
такого матеріалу як кам'янистий ґрунт, 
інертні матеріали після знесення й інші 
подібні матеріали. Випускаються в 8 
моделях. Дробильні ковші CM CBF 
створеністворені для дроблення інертного 
матеріалу безпосередньо на місці. 
Випускаються в 6 моделях. Змішувальні 
ковші CM CMIX призначені для швидкої 
упаковки бетону в будь-яких умовах. 

Виробляються в 10 моделях. Ковші встановлюються на навантажувачі й 
екскаватори.

Заглибний насос

Ковші на трактори та екскаватори

Гідравлічні заглибні насоси призначені 
для відкачування води із затоплених 
котлованів з глибини до 20 м. Повністю 
безпечні, без електронних 
компонентів, можуть 
використовуватися на міні - 
екскаваторах, міні - навантажувачах, 
екскаваторахекскаваторах та незалежних 
гідравлічних установках. Заглибний 
насос укомплектований захисним 
фільтром від попадання каміння.



Допоміжне обладнання на замовлення 
1)Фронтальна трьох-точкова 
навіска, для подальшого 
підключення обладнання на перед 
трактора(в тому числі МТЗ). 
2)2) Система незалежної гідравліки 
використовується в тих випадках, 
коли для ефективної роботи з 
додатковим обладнанням з 

гідравлічним приводом, недостатньо потужності трактора. Ємність баку 
120 л, потужність насоса 100 л / хв, з блоком фільтрів та клапанів.

Основне призначення - це риття 
траншей, каналів тощо. Особливість 
роботи даного механізму полягає в 
достатній акуратності роботи, що 
дозволяє використовувати його в 
паркових зонах , міських газонах і 
подібних місцях з підвищеними 
вимогамивимогами до проведення 

ремонтно-будівельних робіт. Траншеєкопач здатен обробляти щільний і твердий 
ґрунт, в якому можуть бути присутні невеликі каміння.

Універсальний міні-навантажувач

Траншеєкопач

10 серій, 19 конфігурацій і більш ніж 
170 різних додаткових насадок для 
роботи на навантажувачі. 
Навантажувачі спроектовані для 
виконання величезної кількості 
різноманітних завдань в сільському 
господарстві, ландшафтному дизайні, 
комунальномукомунальному обслуговуванні і для 
приватного застосування.



Напівавтоматична розсадо-посадочна машина
Розсадопосадочні машини 
дозволяють механізувати і одночасно 
прискорити досить трудомісткий 
процес висадки з теплиць у відкритий 
ґрунт готової розсади наступних 
культур харчового і технічного 
призначення: Овочів - цибулі, капусти, 
томатів,томатів, салату, перцю. Баштанних - 
дині, кавунів, гарбузів. Технічних - 
тютюну, буряку цукрового та ін.

Даний вид сівалок призначений для 
посіву дрібнонасінних культур з 
високою продуктивністю і точністю: 
цибуля, морква, буряк, редис, 
баклажани, помідори тощо. 
Паралелограмне навішування 
апарату забезпечує ідеальне 
копіювання поверхні ґрунту. копіювання поверхні ґрунту. 
Передні та задні прикочуючі колеса 
Farmflex. Сівалка обладнана 
системою очищення посівного 
апарату та системою вакуумного 

відсмоктування насіння. Можливий висів в 1,2-3 строки 

Сільськогосподарська техніка

Дискова сівалка

Овочева сівалка

Дискова сівалка точного висіву 
призначена для посіву за традиційною 
і мінімальною технологією обробки 
ґрунту. Сівалка обладнана подвійним 
дисковим сошником, що дозволяє 
якісно підготувати ложе, не дивлячись 
на ґрунт і наявність рослинних 
залишків.залишків. На кожній секції встановлена 
навантажувальна пружина, що 
дозволяє регулювати тиск висівного 
апарату під будь-який тип ґрунту. 



Грядоутворювач
Призначений для якісної підготовки 
ґрунту і формування гряд, для 
посіву овочевих культур, тютюну 
тощо. Грядо-утворювач 
обладнаний ножами з 
високоміцної сталі, стійкої до 
ударів і пошкоджень. Обертаючись 
в в протилежну руху трактора 
сторону ножі подрібнюють ґрунт на 
задану глибину; розбивають великі 
грудки ґрунту; знищують бур'яни і 

небажану рослинність; прочісують верхні шари ґрунту і вирівнюють рельєф 
ділянки.

Міжрядна фреза служить для 
видалення бур'янів, розпушування та 
внесення мінеральних добрив в 
міжряддях від 45 до 70 см., під такі види 
культур як: полуниця, картопля, буряк, 
томати, цибуля, морква, тютюн, 
капуста і безліч інших. Згодом цього 
ґрунтґрунт здатен зберігати засоби захисту і 
харчування на більш довгий термін, що 

отже підвищує врожайність і сприяє скороченню використання гербіцидів.

Збиральний комбайн для моркви

Міжрядна фреза

Комбайн спроектований для роботи 
з невеликими тракторами 
потужністю від 70-ти к.с., крім того, 
комбайн має дуже легку і міцну 
конструкцію. Довжина ременів 
дозволяє оператору відмінно бачити 
прибирання моркви. Запатентована 
технологіятехнологія ременів різної довжини 
дозволяє транспортувати моркву, 
відрізати і відкидати верхівки таким 

чином, щоб комбайн міг працювати безперервно без необхідності очищати 
простір між ріжучими ножами і ременями.



Косарки з пресом використовуються 
для скоса культур, необхідних для 
годування тварин, а також на сінаж. 
Надійна конструкція агрегату 
забезпечує швидке косіння трави на 
постійній висоті без втрати якості зрізу, 
що позитивно позначається на 
швидкостішвидкості повторного росту рослин. 
Результатом роботи таких косарок є 
якісний покіс який не вимагає 

додаткового використання граблів або ворушарок, що дає можливість відразу 
після етапу осушення використовувати прес-підбирач.

Бочки обприскувача виготовлені зі 
склопластику з хвилерізом, що 
гарантує більш тривале використання 
бака. Імпортні складові обприскувача 
від провідних світових виробників 
комплектуючих обприскувачів. 
Обприскувачі оцинковані, 
забезпечуютьзабезпечують тривалий термін 
експлуатації, захищені від корозії і 
окислення.

Контурний обрізувач

Косарка з плющенням

Причіпний обприскувач

Контурний обрізувач призначений для 
обрізки гілок та формування крони 
садових дерев, оснащений 
дисковими пилами в діаметрі 40 см. 
Використовується на гілках дерев, 
товщиною  до 10 см.  Для зручності при 
роботі в кабіну трактора 
встановлюєтьсявстановлюється тахометр. Обрізувач 
агрегатується з тракторами МТЗ-80/82, 
завдяки  системі незалежної  
гідравліки, яка приводиться в рух через 

карданний вал  ВОМ-ом трактора.



Наша компанія є офіційним представником на 
територіїї України та працює з великою 
кількістью європейських виробників:



ТОВ «СИНТЕЗ АГРО»

ТОВ «СИНТЕЗ АГРО»
м. Кропивницький 25005
вул. Ю. Краснокутського 2Д

+38 (099) 710-40-15 
+38 (068) 403-82-35
www.agro-sintez.com.ua


