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К о м е р ц і й н а  п р о п о з и ц і я   
Плуг оборотний NARDI  ERGON 3-FE 7T-EL6R (6+1) 

Історія NARDI 

складається з постійної та 

безперервної серії інновацій, 

яка налічує понад 120 років. Це 

почалося в 1895 році з першого 

оборотного плуга, проданого 

засновником Франческо Нарді.  

В даний час, 

перебуваючи у стані постійного 

розвитку, NARDI є одним з 

найбільших виробників в Італії, що спеціалізуються на сільськогосподарських 

знаряддях та машинах. Завод, заснований в Selci Lama (Перуджа) - Італія, 

простягається на площі 45 000 критих квадратних метрів, і в той же час він також 

має великі ділянки землі як на пагорбах, так і на площинах, де постійно 

проводяться випробування обладнання. 

"Знаряддя для професійного 

землеробства" - це ключова фраза, 

яка з нами вже багато років, і 

асортименти продукції розширюється 

з кожним днем; від плугів до 

штангових обприскувачів, 

культиваторів, дискових борін, 

дискових плугів, розкидачів добрив, 

роторних мотиг та сівалок. 
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СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ: 

 Запобіжний болт на кожному корпусі 

 Гідравлічний переворот 

 Гідравлічне регулювання підйому рами 

 Механічна регулювання нахилу рами 

 Переднє реверсивне гумове колесо з амортизатором (Ø 76 см, L = 26 см) 

 Дорожні сигнали та комплекти вогнів 

 Заднє колесо G 500/50-17 IM07 18 PR 8F .INT 

 III/N кат. навішування 

 Перший розподільник: подвійна дія для обороту 

 Другий розподільник: для підйому коліс 

 Третій розподільник: для регулювання глибини 

 Четвертий розподільник: для регулювання робочої ширини 

 Покриття з карбід-вольфраму на всіх корпусах 

  

ПОСТАЧАЛЬНИК:    Товариство з обмеженою відповідальністю   
«Торговий Дім "ЛІДЕРПАРТС"  код за ЄДРПОУ 44031808 

 
 
 

 
 

                   ___________  Д.В. Єжков 

МОДЕЛЬ ПЛУГА: NARDI   ERGON 3-FE 7T-EL6R (6+1) 
Тип плуга Оборотний 7ми корпусний плуг для роботи в борозні 
Рік виготовлення 2021 
Рік імпору 2021 
Краіна виготовлення (COO) Iталія 
Виробник, юридична адреса Виробника Nardi Srl. Via del Lavoro 24/26.   06016 – Selci Lama PG – Італія 

Технічні параметри: 
Кількість корпусів 7 пар 
Модель корпусів EL6R 

Глибина обробітку 25-35 см 

Захист від зіткнення Зрізний болт 

Рама із монолітного профілю без 
зварних швів 

140 * 140 мм 

Ширина захвату Гідравлічно регульована, 206 – 357 см 
Зносостійкість Робочі органи з карбід-вольфрамовим напиленням 
Відстань між корпусами 95 см 
Просвіт під рамою 82 см 

Фарбування Зносостійка порошково-полімернна фарба 

Вага  3440 кг 
Категорія навіски Трьохточкове навішування III° / N кат. 
Потрібна потужність 190 – 272 кВт / 255 – 370 к.с. 


