
Каталог 2017

Обробка листя виноградників і садів
Processing of the foliage of vineyards and orchards
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The best for vineyards  
ad orchards, made in Italy

www.ferraritractor.com.ua

Найкраще для 
виноградників і садів, 
зроблено в Італії
Orizzonti s.r.l. є італійською компанією, яка 
спеціалізується на проектуванні та будівництві 
сільськогосподарських машин та обладнання для 
виноградників та садів.

За 40 років ми придбали великий досвід виноградарства 
та виробництва плодів для різних виноградників - 
казарса, кордон сперронато, гійот, кортіна семпліце, 
каповолто та Г.Д.К. Наша сила в цих секторах 
забезпечується комерційною, виробничою та 
дистрибуційною організацією та широким асортиментом 
машин. Єдина мета - задовольнити запити та потреби 
кожного з наших клієнтів.

Асортимент Orizzonti складається з такого обладнання: 
сегметного обрізувача гілок, тримерного ножа, обрізувача 
виноградників і садів, міжкустового обробника, 
подрібнювача, валкувача виноградної лози, 
навантажувача і багато іншого.
Здатність знаходити та реалізувати з надзвичайною 
гнучкістю завжди нові та інноваційні рішення, які 
потребує ринок. 

ORIZZONTI має власну дизайн-студію, яка забезпечує 
відмінну надійність та безпеку для підтримки своїх 
клієнтів. Наші машини розроблені таким чином, щоб 
надійно і точно виконати поставлене завдання. Основою 
виробництва ORIZZONTI є тести та чіткі перевірки 
ефективності.

Orizzonti s.r.l. is an Italian company which  specialises 
in the design and construction of agricultural 
machines and equipment for vineyards and orchards.

Over the span of 40 years, we have acquired extensive 
experience of viticulture and fruit production for the various 
vineyards - casarsa, cordone speronato, guyot, cortina 
semplice, capovolto and G.D.C. Our strength in these sectors 
is ensured by the commercial, production and distribution 
organisation and by the wide range of machinery.  The sole 
objective is to fully satisfy the requirements and needs of all 
our customers. 
Orizzonti, thanks to its full range consisting of:  DUAL BLADE 
and KNIFE TRIMMERS, PRUNERS FOR VINEYARDS AND 
ORCHARDS, INTERROW HOERS, SHREDDERS, PRUNING 
RAKES, FORK LIFTS and much more, is the ideal response to 
meet the needs of its customers. 
Capable of designing and developing with extreme flexibility 
new and innovative solutions that the market demands. 
ORIZZONTI has an in-house design studio, which ensures 

excellent reliability and safety to support its customers.  
Our machines are designed to be reliable and accurate to 
best accomplish the task for which they are selected. Testing 
and stringent performance tests are the basis of Orizzonti 
production.



Чеканочний пристрій для 
зрізання гілок на
виноградниках
Підрізувач складається з двух надзвичайно гострих ножів,  що 
дозволяє чисто і точно підрізати листя купола виноградника. 
Спеціальні вертикальні та горизонтальні ріжучі стрічки 
встановлюються на весь наш асортимент подвійного тримера. Їх 
структура складається з зовнішньої металевої оболонки для 
захисту двох ПВХ-напрямних, які забезпечують максимальний 
ковзання і відмінну стійкість до ударів, що забезпечує більшу 
надійність та довговічність з часом. 
Спеціальні системи для змащення ніпелів, розміщені вздовж всієї 
конструкції штанги забезпечують належне технічне 
обслуговування.

Ще одним ключовим моментом у нашому асортименті машин для 
обрізки є гідравлічні важелі та електрогідравліка з джойстиками, 
які дозволяють повністю керувати машиною під час різання, що 
забезпечує повну безпеку та контроль. За допомогою відповідних 
регуляторів можна змінювати швидкість ріжучих дисків.

Моделі сегментного обрізувача можуть бути обладнані однією або 
двома стійками. Останні забезпечують економію часу обробки та 
витрати.

Double blade trimmers
The double blade trimmer consists of two extremely sharp 
blades allowing a clean and precise cut of the vineyard’s leaf 
canopy.  
Special vertical and horizontal cutting bars are mounted on our 
entire range of double blade trimmers. Their structure 
is composed of an outer metal shell to protect the two PVC 
guides, which ensure maximum slide and excellent resistance to 
impact for greater reliability and durability over time. Special 
grease nipple systems along the entire structure of 
the bars provide for proper maintenance. 
Another cornerstone of our range of trimmers is represented by 
hydraulic systems with levers and electro-hydraulic systems 
with joysticks that allow complete management of the machine 
during cutting operations providing total safety and control. 
Through special regulators it is possible to vary the speed of the 
cutting blades. The range of trimmers consists of single or 
double solutions. The latter ensure considerable savings in time 
and processing costs.



ECO/200
Одинарний чеканочний пристрій з 
швидким з'єднанням

Single trimmer with quick coupling

cod. 103223L - версія з швидким зчепленням до трактора - version with quick coupling to the tractor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

125 Kg

ріжучої частини. Оснащений 
стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання 
продуктивністю 20 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар

Trimmer ECO/200 with fixed column complete with 
a vertical double blade cushioned bar L.200 cm 
and vertical hydraulic lift. Operation with 4 pipes 
equipped with quick couplings to the tractor. Side 
extension and mechanical cutting tilt bar. Equipped 
with a parking tripod, for proper operation it requires 
20 lt/min and 180 bar/max of pressure.
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Гідравлічний поршень для вертикального 

переміщення 
Vertical lift hydraulic piston

Регулятор потоку леза триммера 
Timmer blade low regulator

Чеканочний пристрій ECO / 200 з 
фіксованою колоною, в комплекті з 
вертикальною стійкою з двома лезами 
довжиною 200 см, амортизатором та 
вертикальним гідравлічним 
підйомником і регулятором потоку лез. 
Управління 4- ма важілями,  
оснащеними швидкими зчепленнями 
до трактора. Можливість бічного 
регулювання стійки та кута нахилу 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною 
Mowing bar shockproof system with gas spring Ріжуча система з подвійними лезами

Double blade cutting system

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ-  standard 
equipment 

Бокове розширення та механічне 
регулювання вертикальної стійки Side 
extension and mechanical vertical tilt bar

Стандартні функції - Standard features



ECO/400
Подвійний чеканочний пристрій 
з швидким з'єднанням Double trimmer with quick couplings

cod. 103222L - версія з швидким зчепленням до трактора  - version with quick coupling to the tractor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА
WEIGHT

220 Kg

Можливість бічного регулювання 
стійки вліво/вправо та кута нахилу 
ріжучої частини. Оснащений 
стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання 
продуктивністю 20 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар

Trimmer ECO/400 with fixed column complete with 
two vertical double blade cushioned bars L.200 cm 
and vertical hydraulic lift. Operation with 4 pipes 
equipped with quick couplings to the tractor. Right/
left side extension and mechanical cutting tilt bars. 
Equipped with a parking tripod, for proper operation 
it requires 20 lt/min and 180 bar/max of pressure.

Caratteristiche di serie - Standard features ECO/400

50
0

20
0023

10

12
30

10
20

- 1
62

0

730 1410 - 2610

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ-  standard 
equipment 

Бокове розширення та механічне 
регулювання вертикальної стійки
Side extension and mechanical vertical 
tilt bar

Гідравлічний поршень для вертикального 
переміщення

 Vertical lift hydraulic piston

Ріжуча система з подвійними лезами
 Double blade cutting system

Регулятор потоку леза триммера
Timmer blade low regulator

Чеканочний пристрій ECO/400 з 
фіксованою конструкцією, в 
комплекті з двума вертикальними 
стійками довжиною 200 см з 
подвійними лезами, амортизатором, 
вертикальним гідравлічним 
підйомником  і регулятором потоку 
лез. Управління  4-ма важілями, 
оснащеними швидкими зчепленнями 
до трактора. 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CF/200
Одинарний гідравлічний 
чеканочний пристрій Hydraulic single trimmer

cod. 103210L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor 
cod. 103210J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

130 Kg

швидкості лопатей. Оснащений стійкою 
для зберігання. Для відповідної роботи 
необхідне гідравлічне з'єднання 
продуктивністю 20 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар

Trimmer with fixed column complete with a 
vertical double blade cushioned bar L. 200 cm. 
It has a hydraulic distributor with 4 levers  
(3 + on/off motors): side extension; vertical lift, 
cutting tilt bar with the option of regulating 
the speed of the blades. Standard parking 
tripod, requiring 1 pair of hydraulic tractor 
connectors with 20 lt/min and 180 bar/max. of 
pressure.
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Бокове розширення  та механічне 
регулювання вертикальної стійки
Side extension and hydraulic vertical tilt bar

Гідравлічний поршень для вертикального 
переміщення 
Hydraulic vertical lift hydraulic piston

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings

Гідравлічний розподільник 3+1, 
встановлюється на версії 103210L

hydraulic distributor itted on the 103210L version

Електрогідравлічний розподільник 3 + 1, 
встановлюється на версії 103210J    

hydraulic distributor fitted on the 103210J version

Стандартні функції - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ-standard equipment 

Ріжуча система з подвійними лезами
Double blade cutting system

Чеканочний пристрій з фіксованою 
конструкцією, в комплекті з 
вертикальною стійкою довжиною 200 см 
з подвійними лезами, амортизатором та 
вертикальним гідравлічним 
підйомником. Він має 4-ваговий 
гідравлічний розподільник (3 + вкл/викл 
двигуна): бічне регулювання; 
вертикальний підйом, нахил ріжучої 
штанги з можливістю регулювання 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CFT/300
Одинарний гідравлічний чеканочний 
пристрій з доповненням

Hydraulic double blade single trimmer 
with topping

cod. 103211L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103211J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими- Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

180 Kg

CFT/300
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Бокове розширення та нахил гідравлічної стійки
Side extension and hydraulic vertical tilt bar

Гідравлічний поршень для вертикального 
переміщення 
Hydraulic vertical lift hydraulic piston

Механічне регулювання вертикальної стійки
Vertical bar mechanical regulation

Антиштокова пружина, компенсатор і 
гідравлічний поршень повертаються на 90°
Topping return emergency spring and hydraulic piston 
for 90° rotation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings

Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії 103211L

4+1 hydraulic distributor itted on the 103211L version

Електрогідравлічний розподільник 4 +1, 
встановлюється на версії  103211J 

4+1 electro-hydraulic distributor itted on the 
103211J version

штанги, регулювання додаткового 
підйомника до 90° та вмик/вимик 
двигуна. Можливість регулювати 
швидкість лопатей безпосередньо від 
розподілювача. Оснащений стійкою для 
зберігання. Для відповідної роботи 
необхідне гідравлічне з'єднання 
продуктивністю 20 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар

Trimmer with fixed column complete with a cushio-
ned doubled bladed vertical L 200 cm. bar and L. 
100 cm. upper topping bar. Equipped with a hydrau-
lic distributor with 5 levers (4 + on/off motors): side 
extension; vertical lift, vertical cutting tilt bar, upper 
topping 90° tilt bar and on/off motors.
Option to regulate the speed of the blades directly 
from the distributor. Standard parking tripod, requi-
ring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 25 
lt/min and 180 bar/max. of pressure. 

Чеканочний пристрій з фіксованою 
конструкцією, в комплекті з 
вертикальною стійкою довжиною 200 
см і верхньою ріжучою рамою 
довжиною 100 см з подвійними лезами і 
амортизаторами. Він має гідравлічний 
розподільник з 5 важілями (  4+ вкл/
викл двигуна): бічне регулювання; 
вертикальний підйом, нахил ріжучої 

Вертикальний гідравлічний підйомник
Topping hydraulic vertical lift

Додаткова опція

Стандартні функції  - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ- standard equipment 

Ріжуча система з подвійними лезами 
 Double blade cutting system

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CFU/500
Одинарний тунельний гідравлічний 
чеканочний пристрій Single trimmer with hydraulic tunnel

cod. 103231L- версія оснащена гідравлічним розподільником  - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103231J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

260 Kg

гідравлічне відкриття тунелю та вмик/
вимик. двигуна. Можливість 
регулювання рухом підрізувача та 
швидкістю ріжучих лез  безпосередньо 
від розподілювача. Оснащений 
стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання продуктивністю 
20 л/хв та максимальним тиском 180 
бар

The CFU/500 trimmer has a fixed column complete 
with tunnel cutting bars, 2 cushioned L.200 cm. 
double bladed bars and a cushioned upper double 
bladed L.100 cm. topping bar. A hydraulic distributor 
with 5 levers (4 + on/off motors) supplied as 
standard for: side extension; vertical lift; tunnel tilt; 
hydraulic opening of the tunnel and on/off motors. 
From the distributor you can regulate the speed of 
the cutting blades and the various movements of 
the trimmer. Standard parking tripod, requiring 1 pair 
of hydraulic tractor connectors with 25 lt/min and 
180 bar/max. of pressure.
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Бокове розширення та нахил 
гідравлічного тунелю 
Side extension and hydraulic tunnel tilt

Гідравлічний поршень для вертикального 
переміщення 
Hydraulic vertical lift piston

Механічне регулювання вертикальної 
стійки
Vertical bar mechanical regulation

Антиштокова пружина і механічний 
поворот на 90°
Topping return emergency spring and 
mechani-cal 90° rotation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings

Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії  103231L 

4+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103231L version

Електрогідравлічний розподільник 4 
+1, встановлюється на версії 103231J
4+1 electro-hydraulic distributor fitted 

on the 103231J version

Чеканочний пристрій CFU/500 має 
центральну фіксовану конструкцію 
тунельного типу, з двома вертикальними 
стійками довжиною 200 см і однією 
верхньою ріжучою рамою довжиною 100 
см з двома лезами і амортизаторами. 
Стандартний гідравлічний розподільник з 5 
важелями (4 + вмик/вимк двигуна):  бічне 
регулювання; вертикальний підйом; нахил 
тунельної штанги;  

Гідравлічний привід

Стандартні функції  - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ - standard equipment 

Ріжуча система з подвійними лезами
 Double blade cutting system

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CM/200
Самовирівнюючий одинарний 
гідравлічний чеканочний пристрій Hydraulic self-levelling single trimmer

cod. 103310L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103310J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ 
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

145 Kg

Можливість регулювати швидкість 
лопатей безпосередньо від 
розподілювача. Оснащений стійкою 
для зберігання. Для відповідної 
роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 20 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with mobile column complete with a ver-
tical double blade cushioned bar L. 200 cm. It has 
as standard a hydraulic distributor with 4 levers (3 
+ on/off motors): side tilt including a self-levelling 
system of the vertical bar, vertical lift, 90° cutting 
bar tilt and on/off motors with option to adjust the 
speed of the blades directly from the distributor. 
Standard parking tripod, requiring 1 pair of hydraulic 
tractor connectors with 20 lt/min and 180 bar/max. 
of pressure. 
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Механічне регулювання вертикальної 
стійки
Vertical bar mechanical regulation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings

Швидке з'єднання
Quick coupling female “V” plate

Система самовирівнювання 
Self-levelling system

Гідравлічний розподільник 3+1, 
встановлюється на версії  103310L 

3+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103310L version

Електрогідравлічний розподільник 3 +1,
 встановлюється на версії  103310J 

3+1 electro-hydraulic distributor fitted on the 
103310J version

Стандартні функції  - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ  - standard equipment 

Чеканочний пристрій з рухомою 
колоною, в комплекті з вертикальною 
стійкою з подвійними лезами 
довжиною 200 см та амортизатором. 
Він має гідравлічний розподільник з 
4 важілями (3+ вкл/викл двигуна): 
бічне регулювання включаючи 
самовирівнюючу вертикальну стійку; 
вертикальний підйом;  нахил 
вертикальної стійки до 90° та вмик/
вимик двигуна. 

Ріжуча система з подвійними лезами
Double blade cutting system

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CMT/300
Самовирівнюючий одинарний 
гідравлічний чеканочний пристрій з баком

Hydraulic self-levelling single trimmer 
with topping

cod. 103311L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103311J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

185 Kg

нахил вертикальної стійки до 90°;  
регулювання горизонтальної стійки 
до 90° та вмик/вимик двигуна. 
Можливість регулювати швидкість 
лопатей безпосередньо від 
розподілювача. Оснащений стійкою 
для зберігання. Для відповідної 
роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 20 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with mobile column complete with L 200 
cm. vertical bar and cushioned and double-bladed L 
100 cm. upper topping bar, equipped with a 5 lever 
(4 + on/off motors) hydraulic distributor as standard 
for: side tilt including a self-levelling system of 
the vertical bar, vertical lift, vertical cutting bar tilt 
up to 90°, upper topping 90° tilt and on/off motors. 
Option to regulate the speed of the blades directly 
from the distributor. Standard parking tripod, requi-
ring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 25 
lt/min and 180 bar/max. of pressure. 
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Механічне регулювання вертикальної 
стійки 
Vertical bar mechanical regulation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
 Oil supply and return quick couplings

Антиштокова пружина, компенсатор і
гідравлічний поршень повертаються на 90°
Topping return emergency spring and hydraulic piston 
for 90° rotation

Швидке з'єднання
Quick coupling female “V” plate

Система самовирівнювання 
Self-levelling system

Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії  103311L 

4+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103311L version

Електрогідравлічний 
розподільник 4 +1,  

встановлюється на версії 103311J 
4+1 electro-hydraulic distributor fitted 

on the 103311J version

Вертикальний гідравлічний підйомник 
Topping hydraulic vertical lift

Доп. опція

Стандартні функції  - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ  - standard equipment 

Чеканочний пристрій з рухомою 
колоною, в комплекті з вертикальною 
стійкою довжиною 200 см і верхньою 
ріжучою рамою довжиною 100 см з 
двома лезами і амортизаторами.  
Стандартний гідравлічний розподільник 
з 5 важелями (4 + вмик/вимк двигуна):  
бічне регулювання включаючи 
самовирівнюючу вертикальну стійку;  
вертикальний підйом; 

Ріжуча система з подвійними лезами
Double blade cutting system

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CMU/500
Самовирівнюючий одинарний тунельний 
гідравлічний чеканочний пристрій

Hydraulic self-levelling single trimmer 
with tunnel

cod. 103331L - версія оснащена гідравлічним розподільником  - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103331J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником  - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 

19

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

275 Kg

вертикальний підйом; нахил тунельної 
штанги; гідравлічне відкриття тунелю та 
вмик/вимик. двигуна. Можливість 
регулювання рухом підрізувача та 
швидкістю ріжучих лез безпосередньо 
від розподілювача. Оснащений стійкою 
для зберігання. Для відповідної роботи 
необхідне гідравлічне з'єднання 
продуктивністю 25 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар

The CMU/500 trimmer with mobile column complete 
with a tunnel cutting bar, 2 cushioned L.200 cm 
double bladed bars and a cushioned top double 
bladed L.100 cm topping bar. Equipped with a 
hydraulic distributor with 5 levers (4 + on/off 
motors) as standard for: side tilt including tunnel 
self-levelling system; vertical lift; tunnel tilt; 
hydraulic opening of the tunnel and on/off motors. 
From the distributor you can regulate the speed of 
the cutting blades and the various movements of 
the trimmer. Standard parking tripod, requiring 1 pair 
of hydraulic tractor connectors with 25 lt/min and 
180 bar/max. of pressure.
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Тунель з гідравлічним управлінням 
Tunnel with hydraulic opening

Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії 103331L 

4+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103331L version

Електрогідравлічний розподільник 4 
+1,  встановлюється на версії 103331J

4+1 electro-hydraulic distributor fitted on 
the 103331J version

Стандартні функції  - Standard features

Швидке з'єднання
Quick coupling female “V” plate

Система самовирівнювання  
Self-levelling system

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Механічне регулювання вертикальної 
стійки 
Vertical bars mechanical regulation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings 

Антиштокова пружина і механічний 
поворот на 90°
Topping return emergency spring
and mechanical 90° rotation 

Чеканочний пристрій CMU/500 у вигляді 
рухомої колони тунельного типу з 2 
вертикальними стійками довжиною 200 
см і однієї верхньою ріжучою рамою 
довжиною 100 см з двома лезами і 
амортизаторами. Стандартний 
гідравлічний розподільник з 5 важелями 
(4 + вмик/вимк двигуна): бічне 
регулювання включаючи 
самовирівнюючу тунельну систему; 

Ріжуча система з подвійними лезами
Double blade cutting system

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною 
Mowing bar shockproof system with gas spring



CFT2/600
Подвійний електрогідравлічний 
чеканочний пристрій Electro-hydraulic double trimmer

cod. 103221J - версія з електрогідравлічним розподільником 5+1 - version equipped with 5+1 electro-hydraulic distributor 
cod. 103222J - версія з електрогідравлічним розподільником 7+1 - version equipped with 7+1 electro-hydraulic distributor 
cod. 103223J - компактна версія з електрогідравлічним розподільником 5+1 (робоча зона 110÷170 cm) 

version equipped with 5+1 electro-hydraulic distributor (working area 110÷170 cm only)



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

310 Kg

Чеканочний пристрій з фіксованою 
центральною конструкцією, з двома 
вертикальними стійками довжиною 
200 см і 2 верхніми ріжучими рамами 
довжиною 100 см з двома лезами і 
амортизаторами. Оснащений 
електрогідравлічним 
розподільником з 6-функціональним 
джойстиком (5 + вмик/вимк 
двигуна)  для наступних рухів: 
зміщення вліво/вправо; 
вертикальний підйом; незалежний 
нахил лівої/правої 

вертикальної стійки, та регулювання 
ріжучої рами до 90°. Вмик/вимик. 
двигуна безпосередньо з джойстика. 
Можливість регулювання рухом 
підрізувача та швидкістю ріжучих лез 
безпосередньо від розподілювача. 
Оснащений стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 25 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with fixed column complete with 2 vertical 
bars L. 200 cm. and 2 top L. 100 cm. cushioned 
double bladed topping bars. Equipped with an 
electro-hydraulic distributor with a 6 function 
(5 + on/off motors) Joystick for the following 
movements: right/left extension as standard; vertical 
lift; independent vertical cutting bars for right/
left tilt, upper topping bars for 90° tilt as standard 
and on/off motors directly from the Joystick. From 
the electro-hydraulic distributor you can regulate 
the speed of the cutting blades and the various 
movements of the trimmer. Standard parking tripod. 
It requires a pair of hydraulic tractor connectors with 
25 lt/min and 180 bar/max. of pressure. 
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Електрогідравлічний розподільник 7+1
 7+1 electro-hydraulic distributor

Електрогідравлічний  
розподільник 5+1

5+1 electro-hydraulic 
distributor

ver. 103222J

ver. 103221J
ver. 103223J

Стандартні функції  - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Бокове розширення та нахил гідравлічної 
стійки
Side extension and hydraulic vertical tilt bar 

Гідравлічний поршень для вертикального 
переміщення

 Hydraulic vertical lift hydraulic piston

Механічне регулювання вертикальної 
стійки 
Vertical bars mechanical regulation

Антиштокова пружина і механічний 
поворот на 90°
Topping return emergency spring and hydraulic piston 
for 90° rotation



Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
 Oil supply and return quick couplings 

Ріжуча система з подвійними лезами 
Double blade cutting system

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CMT2/600
Самовирівнюючий подвійний 
електрогідравлічний чеканочний пристрій

Electro-hydraulic self-levelling 
double trimmer

cod. 103321J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

385 Kg

самовирівнююча система для 
вертикальних ріжучих стійок; незалежний 
підйом вертикальних стійок; незалежне 
регулювання горизонтальних стійок до 
90°. Вмик/вимик. двигуна безпосередньо з 
джойстика. Оснащений стійкою для 
зберігання. Для відповідної роботи 
необхідне гідравлічне з'єднання 
продуктивністю 25 л/хв та максимальним 
тиском 180 бар.

CMT2/600 trimmer with double mobile column 
complete with 2 cushioned double bladed vertical 
bars L.200 and 2 cushioned double-bladed upper 
topping bars L.100 cm. Equipped as standard with 
an electro-hydraulic distributor with 9 functions 
(8 + on/off motors) for: independent right/left side 
tilt including self-levelling system for vertical 
cutting bars; independent right/left vertical lift; 
independent right/left vertical bars tilt; independent 
right/left upper topping at 90° tilt and on/off motors 
directly from the Joystick. Standard parking tripod, 
requiring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 
25 lt/min and 180 bar/max. of pressure.
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Електрогідравлічний розподільник 8+1
 8+1 electro-hydraulic distributor

Стандартні функції  - Standard features

Швидке з'єднання 
Quick coupling female “V” plate

Система самовирівнювання 
Self-levelling system

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard eEQUIPMENT 

Бокове розширення та механічне регулювання 
вертикальної стійки 
Side extension and hydraulic vertical tilt bar 

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings



Антиштокова пружина, компенсатор і
гідравлічний поршень повертаються на 90°
Topping return emergency spring and hydraulic 
piston for 90° rotation 

Чеканочний пристрій CMT2/600 з 
подвійною рухомою конструкцією, з 
2 вертикальними стійками довжиною 
200 см і 2 верхніми ріжучими рамами 
довжиною 100 см з двома лезами і 
амортизаторами. Стандартний 
електрогідравлічний розподільник з 9 
функціями  (8 + вмик/вимк двигуна): 
незалежний боковий нахил вліво/
вправо, у тому числі 

Ріжуча система з подвійними лезами
Double blade cutting system

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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АКСЕСУАРИ для чеканочних пристроїв ACCESSORIES for double blade trimmers

Арт. ФОТО Описання Модель

cod.1A32200
Транспортер для піднімання гілок 
Conveyor kit for lifting branches

ECO/200 - CF/200 - CFT/300
CM/200 - CMT/300

cod.1A32220
2 комплекти транспортера для піднімання гілок 
2 conveyors kit for lifting branches

ECO/400 - CFU/500 - CMU/500
CFT2/600 - CMT2/600

cod.1A32050
Фіксований кронштейн до трактора (поставляється з 
моделлю трактора) 
Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)

ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300
CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500

CFT2/600 - CMT2/600

cod.1A32070
3-х точкове кріплення з швидким зчепленням 
3 point attachment kit with quick coupling

ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300
CFU/500 - CM/200 - CMT/300

CMU/500 - CMT2/600

cod.1A48000

Незалежний задній гідравлічний бак з 
радіатором pompa gr. 2 e 60 lt di olio 
Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 
pump and 60 lt. oil.

ECO/200 - ECO/400 - CF/200 - CFT/300
CFU/500 - CM/200 - CMT/300 - CMU/500

CFT2/600 - CMT2/600

cod.1A40000 Комплект для видалення молодих пагонів 
Shoot remover head kit

CF/200 - CFT/300
CM/200 - CMT/300

cod.1A44000
Комплект верхньої рами GDC з гідравлічним нахилом 
Kit barra GDC superiore con inclinazione idraulica

CF/200 - CFT/300 - CFU/500
CM/200 - CMT/300 - CMU/500

cod.1A44110
Стійка для підрізання довжиною 75 см 
Dry mowing bar L.75 cm

CF/200 - CFT/300 - CFU/500
CM/200 - CMT/300 - CMU/500

cod.1A32320
Вертикальний гідравлічний підйомник 
Hydraulic lift for topping CFT/300 - CMT/300

cod.1A32330
Вертикальний електрогідравлічний підйомник 
Electro-hydraulic lift for topping CFT/300 - CMT/300



Чеканочний підрізувач
Чеканочний пристрій складається з ножів у формі "бумеранга" та 
діаметром різання 41 см, що дозволяе точно обрізати виноградні 
лози  з більш високими робочими швидкостями у порівнянні з 
подвійними тримерними ножами.  
Весь асортимент ножових чеканок забезпечує вертикальні та 
горизонтальні стійками з різною кількістю ріжучих елементів, в 
залежності від необхідності. Надійність стійок гарантується 
системою самохідних ременів та шківів, захищених зовнішньою 
конструкцією, для швидкого та легкого огляду.

Ще одним ключовим моментом нашого асортименту чеканок є 
гідравлічні важелі та електрогідравліка з джойстиками, які 
дозволяють повністю керувати машиною під час різання, 
забезпечуючи повну безпеку та контроль. За допомогою  
відповідних регуляторів можна змінювати швидкість ріжучих 
дисків.

Асортимент чеканочних пристроїв складається з одинарних або 
подвійних стійок. Останні забезпечують економію часу обробки та 
витрати.

Knive trimmers
The knive trimmers are made of knives with a particular 
“boomerang” shape and a D.41 cm cutting diameter, they enable 
precise trimming of the vines with higher working speeds 
compared to the double blade trimmers. The entire range of knive 
trimmers provides solutions with vertical bars and horizontal bars 
with a varied number of cutting elements according to 
requirements. The reliability of the bars is guaranteed by a 
system of self-pulling belts and pulleys protected by an external 
structure which can be removed quickly and easily for inspection. 

Another cornerstone of our range of trimmers is represented by 
hydraulic systems with levers and electro-hydraulic systems with 
joysticks that allow complete management of the machine during 
cutting operations providing total safety and control. Through 
special regulators it is possible to vary the speed of the cutting 
blades. 

The range of trimmers consists of single or double solutions. The 
latter ensure considerable savings in time and processing costs. 



CFC/200
Одинарний гідравлічний 
чеканочний пристрій Hydraulic single trimmer

cod. 103240L - версія оснащена гідравлічним розподільником  - version equipped with hydraulic distributor

cod. 103240J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

130 Kg

вмикання / вимикання двигуна з 
можливістю регулювання 
швидкості ножів безпосередньо з 
розподільника. Оснащений стійкою 
для зберігання. Для відповідної 
роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 25 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with fixed column complete with a 
cushioned L. 150 cm vertical 4 knive bar, it has a 
4 lever (3 + on/off motors) hydraulic distributor. 
Adjustments from the distributor: side extension, 
cutting bar tilt and on/off motors with the option of 
regulating the speed of the knives directly from the 
distributor. Standard parking tripod. It requires a pair 
of hydraulic tractor connectors with 25 lt/min and 
180 bar/max. of pressure. 
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Ножі у формі бумеранга 
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

Гідравлічний розподільник 3+1, 
встановлюється на версії  103240L

3+1 hydraulic distributor fitted on the 103240L version

Електрогідравлічний розподільник 3+1,  
встановлюється на версії  103240J 

3+1 electro-hydraulic distributor  fitted on the 
103240J version

Стандартні функції  - Standard features





СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Вертикальна стійка з 4 ножами Д=150 см.
4 knife vertical bar L. 150 cm. 

Механічне регулювання вертикальної стійки 
Vertical bar mechanical regulation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
Oil supply and return quick couplings

Гідравлічний поршень для вертикального 
переміщення
Hydraulic vertical lift piston 

Чеканочний пристрій з фіксованою 
центральною конструкцією, в комплекті 
з вертикальною стійкою з 4 ножами 
довжиною 150 см з амортизатором, та  
4-важельним гідравлічним
розподільником  (3+ вмик/ вимик
двигуна) . Регулювання за допомогою
розподільника: бокове розширення,
вертикальний підйом, нахил стійки та

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CFC/300
Одинарний гідравлічний 
чеканочний пристрій з баком Single trimmer with hydraulic topping

cod. 103241L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103241J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА
WEIGHT

180 Kg

розширення, вертикальний підйом, 
регулювання горизонтальної стійки 
до 90°,  а також вмикання/вимикання 
двигуна з можливістю регулювання 
швидкості ножів безпосередньо з 
розподільника. Оснащений стійкою 
для зберігання. Для відповідної 
роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 30 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with fixed column complete with a cu-
shioned L. 150 cm vertical 4 knive bar, 150 cm. and 
upper topping L. 80 cm. with 2 cushioned knives. 
Equipped with a 5 lever (4 + on/off motors) hydrau-
lic distributor. Adjustments from the distributor: 
side extension, vertical lift, vertical cutting bar tilt, 
upper topping at 90° tilt and on/off motors with the 
option of regulating the speed of the knives directly 
from the distributor. Standard parking tripod. It re-
quires a pair of hydraulic tractor connectors with 30 
lt/min and 180 bar/max. of pressure. 
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Вертикальна стійка з 4-ма ножами довжиною 150 см 
Горизонтальна стійка з 2-ма ножами довжиною 80 см 
4 knife vertical bar L. 150 cm. 
2 knife horizontal bar L. 80 cm 

Механічне регулювання вертикальної стійки
Vertical bar mechanical regulation

Антиштокова пружина, компенсатор і
гідравлічний поршень повертаються на 90°
Topping return emergency spring and hydraulic piston for 90° 
rotation
Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
Oil supply and return quick couplings

Гідравлічний поршень для вертикального переміщення
Hydraulic vertical lift piston

Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії 103241L 

4+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103241L version

Електрогідравлічний розподільник 4 +1,  
встановлюється на версії 103241J 

4+1 electro-hydraulic distributor  fitted on the 
103241J version

Гідравлічний підйомник 
Topping hydraulic lift

ДОДАТКОВО

Стандартні функції - Standard features

Ножі у формі бумеранга  
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ - standard equipment 

Чеканочний пристрій з фіксованою 
центральною конструкцією, в комплекті з 
вертикальною стійкою з 4-ма ножами 
довжиною 150 см, і верхньої ріжучої 
рамою довжиною 80 см з 2-ма ножами та 
амортизатором.  Обладнаний 5-важельним 
гідравлічним розподільником  (4+ вмик/ 
вимик двигуна). Регулювання за 
допомогою розподільника: бокове 

Стійка з протиударною системою та  пневматичною 
пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CFCU/500
Одинарний тунельний гідравлічний 
чеканочний пристрій Single trimmer with hydraulic tunnel

cod. 103243L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103243J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА
WEIGHT

260 Kg

розподільником  (4+ вмик/ вимик 
двигуна). Регулювання за допомогою 
розподільника: бокове розширення, 
вертикальний підйом,  нахил тунелю; 
гідравлічне розширення тунелю та 
можливість регулювання швидкості 
ножів безпосередньо з розподільника. 
Оснащений стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 30 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with fixed column complete with cutting 
bars with 4 vertical knife tunnel structure L. 150 
cm. and cushioned 2 knife upper topping L. 80 cm. 
It has a hydraulic distributor with 5 levers (4 + on/
off motors): side extension; vertical lift, tunnel tilt, 
tun-nel hydraulic opening with the option of 
regulating the speed of the blades directly from 
the distributor. Standard parking tripod. It requires 
a pair of hydrau-lic tractor connectors with 30 lt/
min and 180 bar/max. of pressure. 

CFCU/500

Електрогідравлічний розподільник 4 +1,  
встановлюється на версії 103243J

4+1 electro-hydraulic distributor fit-ted on the 
103243J version

Гідравлічне розширення тунелю  
Tunnel with hydraulic opening
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Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії 103243L 

4+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103243L version

Стандартні функції - Standard features

Ножі у формі бумеранга  
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Вертикальна стійка з 4-ма ножами довжиною 150 см 
Горизонтальна стійка з 2-ма ножами довжиною 80 см
4 knife vertical bar L. 150 cm. 
2 knife horizontal bar L. 80 cm 

Механічне регулювання вертикальної стійки
Vertical bar mechanical regulation

Антиштокова пружина, компенсатор і
 гідравлічний поршень повертаються на 90°

Topping return emergency spring
and mechanical rotation 90°

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings

Гідравлічний поршень для вертикального переміщення
 Hydraulic vertical lift piston

Чеканочний пристрій вигляді 
центральної нерухомої конструкції 
тунельного типу з двома вертикальними 
стійками, оснащеними 4 ножами, 
довжиною 150 см і верхньої ріжучої 
рамою з 2 ножами довжиною 80 см з 
амортизатором. Обладнаний 5-
важельним гідравлічним 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CMC/200
Самовирівнюючий одинарний 
гідравлічний чеканочний пристрій Hydraulic self-levelling single trimmer

cod. 103340L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103340J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

145 Kg
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вертикальний підйом, нахил ріжучої 
стійки на 90°, вмик/ вимик двигуна і 
налаштування швидкості ножів. 
Оснащений стійкою для зберігання. 
Для відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання продуктивністю 
25 л/хв та максимальним тиском 180 
бар.

Trimmer with mobile column complete with a cu-
shioned 4 knife vertical bar L. 150 cm., it has as 
standard a 4 lever (3 + on/off motors) hydraulic di-
stributor. Adjustments from the distributor: side tilt 
including a self-levelling system of the vertical 
bar, vertical lift, 90° cutting bar tilt and on/off mo-
tors with option to adjust the speed of the blades 
directly from the distributor. Standard parking tripod. 
It requires a pair of hydraulic tractor connectors with 
25 lt/min and 180 bar/max. of pressure. 

CMC/200

Вертикальна стійка з 4-ма ножами довжиною 150 см 
4 knife vertical bar L. 150 cm. 

Механічне регулювання вертикальної стійки
Vertical bar mechanical regulation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
Oil supply and return quick couplings

Система самовирівнювання 
Self-levelling system

Гідравлічний розподільник 3+1, 
встановлюється на версії 103340L 

3+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103340L version

Електрогідравлічний розподільник 4 +1,  
встановлюється на версії 103340J 

3+1 electro-hydraulic distributor fitted  on the 
103340J version

Швидке з'єднання
Quick coupling female “V” plate

Стандартні функції - Standard features

Ножі у формі бумеранга  
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ  - standard equipment 

Чеканочний пристрій у вигляді рухомої 
колони з вертикальною стійкою 
довжиною 150 см з 4 ножами та 
амортизатором, оснащений 4-важельним 
гідравлічним розподільником  (3+ вмик/ 
вимик двигуна). Регулювання за 
допомогою розподільника: бічний нахил 
з системою автоматичного 
вирівнювання вертикальної стійки, 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CMC/300
Самовирівнюючий одинарний 
гідравлічний чеканочний пристрій з баком

Self-levelling single trimmer 
with hydraulic topping

cod. 103410L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103410J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

185 Kg

автоматичного вирівнювання 
вертикальної стійки, вертикальний 
підйом, нахил вертикальної ріжучої 
стійки до 90°, нахил на 90° верхньої 
ріжучої рами, , вмик/ вимик двигуна і 
налаштування швидкості ножів. 
Оснащений стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 30 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

CMC/300 trimmer with mobile column complete 
with a cushioned 4 knife vertical bar L. 150 cm and 
2 knife upper topping L.80 cm., it has as standard 
a 5 lever (4 + on/off motors) hydraulic distributor. 
Adjustments from the distributor: side tilt including 
a self-levelling system of the vertical bar, ver-
tical lift, 90° vertical cutting bar tilt, upper topping 
90° tilt and on/off motors with option to adjust the 
speed of the knives directly from the distributor. 
Standard parking tripod, requiring 1 pair of hydraulic 
tractor connectors with 30 lt/min and 180 bar/max. 
of pressure. 

CMC/300
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Вертикальна стійка з 4-ма ножами довжиною 150 см 
Горизонтальна стійка з 2-ма ножами довжиною 80 см
4 knife vertical bar L. 150 cm.  
2 knife horizontal bar L. 80 cm.

Механічне регулювання вертикальної стійки
Vertical bar mechanical regulation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
Oil supply and return quick couplings

Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії 103410L 4+1 

hydraulic distributor fitted  
on the 103410L version

Електрогідравлічний розподільник 4 +1,  
встановлюється на версії 103410J 

4+1 electro-hydraulic distributor fitted  on 
the 103410J version

Вертикальний гідравлічний підйомник 
Topping hydraulic vertical lift

ДОДАТКОВО

Стандартні функції - Standard features

Ножі у формі бумеранга 
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ - standard equipment 

Чеканочний пристрій CMC/300 з 
рухомою колоною та вертикальною 
стійкою, оснащена 4 ножами, довжиною 
150 см і верхньої ріжучої рамою з 2 
ножами довжиною 80 см з амортизатором 
та  5-важельним гідравлічним 
розподільником  (4+ вмик/ вимик 
двигуна). Регулювання за допомогою 
розподільника: бічний нахил з системою 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring

Система самовирівнювання 
Self-levelling system

Швидке з'єднання
Quick coupling female “V” plate



CMCU/500
Самовирівнюючий одинарний тунельний 
гідравлічний чеканочний пристрій

Self-levelling single trimmer 
with hydraulic tunnel

cod. 103343L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor
cod. 103343J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА
WEIGHT

275 Kg

включаючи самовирівнюючу тунельну
систему; вертикальний підйом; нахил 
тунельної штанги; гідравлічне відкриття 
тунелю та вмик/вимик. двигуна. 
Можливість регулювання рухом 
підрізувача та швидкістю ріжучих лез 
безпосередньо від розподілювача. 
Оснащений стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 30 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with mobile column complete with cutting 
bars with tunnel structure, 2 cushioned vertical 
bars with 4 knives L. 150 cm and a 2 knive upper 
topping bar L. 80 cm. Equipped as standard with a 
hydraulic distributor with 5 functions (4 + on/off 
motors) for the following hydraulic movements: side 
tilt including tunnel self-levelling system; vertical 
lift; tunnel tilt; hydraulic opening of the tunnel and 
on/off motors. From the distributor you can regula-
te the speed of the cutting knives and the various 
movements of the trimmer. Standard parking tripod, 
requiring 1 pair of hydraulic tractor connectors with 
30 lt/min and 180 bar/max. of pressure.
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Електрогідравлічний розподільник 4 +1,  
встановлюється на версії 103343J

4+1 electro-hydraulic distributor  fitted on the 
103343J version

Гідравлічний розподільник 4+1, 
встановлюється на версії 103343L 

4+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103343L version

Стандартні функції - Standard features

Ножі у формі бумеранга  
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Дві вертикальні стійки з 4-ма ножами Д=150 см 
Горизонтальна стійка з 2-ма ножами Д=80 см
2 vertical bars with 4 knives L. 150 cm. 
1 horizontal bar with 2 knives L. 80 cm 

Механічне регулювання вертикальної стійки 
Vertical bar mechanical regulation
Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
Oil supply and return quick couplings

Антиштокова пружина, компенсатор і 
гідравлічний поршень повертаються на 90°
Topping return emergency spring and mechanical 90° rotation

Чеканочний пристрій CMCU/500 у 
вигляді рухомої колони тунельного типу 
з 2 вертикальними стійками, 
оснащеними 4 ножами, довжиною 150 
см і однією верхньою ружучою рамою з 
2 ножами, довжиною 80 см з 
амортизатором.  Стандартний 
гідравлічний розподільник з 5 важелями 
(4 + вмик/вимк двигуна) для наступних 
гідравлічних рухів: бічне регулювання 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring

Гідравлічне розширення тунелю   
Tunnel with hydraulic opening

Швидке з'єднання
Quick coupling female “V” plateСистема самовирівнювання 

Self-levelling system



CFC2/600
Подвійний електрогідравлічний 
чеканочний пристрій Electro-hydraulic double trimmer

cod.  103242J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником 5+1 - version equipped with 5+1 electro-hydraulic distributor 
cod. 103244J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником 7+1 - version equipped with 7+1 electro-hydraulic distributor 
cod. 103245J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником 5+1 (робоча зона 130÷190 cm) 

version equipped with 5+1 electro-hydraulic distributor (working area 130÷190 cm only)



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА
WEIGHT

310 Kg

вертикалі; незалежний нахил лівої/
правої вертикальних ріжучих стійок, 
нахил на 90 ° верхніх ріжучих рам, 
вмик/вимик. двигуна безпосередньо з 
джойстика та налаштування швидкості 
ножів. Можливість регулювання рухом 
підрізувача та швидкістю ріжучих лез 
безпосередньо від розподілювача. 
Оснащений стійкою для зберігання. 
Для відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання продуктивністю 
30 л/хв та максимальним тиском 180 
бар.

Trimmer with fixed column complete with 2 vertical 
bars with 4 knives L. 150 cm. and 2 cushioned upper 
topping bars L. 80 cm. Equipped as standard with 
an electro-hydraulic distributor with a 6 function (5 
+ on/off motors) Joystick for: right/left extension as 
standard; vertical lift; independent vertical cutting 
bars for right/left tilt, upper topping bars for 90° 
tilt as standard and on/off motors directly from 
the Joystick. From the distributor you can regulate 
the speed of the cutting knives and the various 
movements of the trimmer. Standard parking tripod. 
It requires a pair of hydraulic tractor connectors with 
30 lt/min and 180 bar/max. of pressure. 
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Електрогідравлічний розподільник 5 +1
 5+1 electro-hydraulic distributor

Електрогідравлічний розподільник 7+1
7+1 electro-hydraulic distributor

ver. 103244J

ver. 103242J
ver. 103245J

Стандартні функції  - Standard features

Ножі у формі бумеранга  
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Дві вертикальні стійки з 4-ма ножами Д=150 см 
Дві горизонтальна стійка з 2-ма ножами Д=80 см
2 vertical bars with 4 knives L. 150 cm.
2 horizontal bars with 2 knives L. 80 cm. 

Механічне регулювання вертикальної стійки 
Vertical bar mechanical regulation


Гідравлічні труби з швидким з'єднанням Oil supply 
and return quick couplings

Антиштокова пружина, компенсатор і 
гідравлічний поршень повертаються на 90°Topping 
return emergency spring and hydraulic piston for 90° rotation

Чеканочний пристрій з фіксованою 
центральною конструкцією, з двома 
вертикальними стійками, оснащеними 4 
ножами, довжиною 150 см і 2 верхніми 
ріжучими рамами, оснащеними 
амортизаторами і 2 ножами, довжиною 
80 см. Оснащений електрогідравлічним 
розподільником з 6-функціональним 
джойстиком (5 + вмик/вимк двигуна): 
зміщення вправо/вліво; підйом по 

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring



CMC2/600
Самовирівнюючий подвійний 
електрогідравлічний чеканочний пристрій Electro-hydraulic self-levelling double trimmer

cod. 103342J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА
WEIGHT

385 Kg

з системою автоматичного вирівнювання; 
незалежний підйом та нахил вертикальних 
стійок; і нахил на 90° незалежних верхніх 
правої/лівої ріжучих рам, вмик/вимик. 
двигуна та налаштування швидкості ножів. 
Оснащений стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 30 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар.

Trimmer with mobile double column complete 
with 2 vertical bars with 4 knives L. 150 cm. and 
2 cushioned upper topping bars with 2 knives 
L. 80 cm. Equipped as standard with an electro-
hydraulic distributor with 9 functions (8 + on/
off motors) with joystick for: independent right/
left side tilt including self-levelling system for
vertical cutting bars; independent right/left 
vertical lift; independent right/left vertical bars 
tilt; independent right/left upper topping at 90° 
tilt and on/off motors, it is possible to adjust the
speed of the cutting knives. Standard parking 
tripod. It requires a pair of hydraulic tractor 
connectors with 30 lt/min and 180 bar/max. of 
pressure.
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Система самовирівнювання 
Self-levelling system

Електрогідравлічний розподільник 8 +1
8+1 electro-hydraulic distributor

Швидке з'єднання 
Quick coupling female “V” plate

Стандартні функції - Standard features

Ножі у формі бумеранга 
Ø 41 cm. - 2500 rpm
Boomerang shaped knives Ø 41 cm. - 2500 rpm

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment

Чеканочний пристрій з подвійною 
рухомою конструкцією, з 2 
вертикальними стійками, оснащеними 4 
ножами, довжиною 150 см і 2 верхніми 
ріжучими рамами, оснащеними 
амортизаторами і 2 ножами, довжиною 
80 см. Оснащений 9-функціональним 
електрогідравлічним розподільником (8 + 
вмик/вимк двигуна) з джойстиком для: 
незалежний боковий нахил вліво/вправо  

Стійка з протиударною системою та  
пневматичною пружиною
Mowing bar shockproof system with gas spring

Дві вертикальні стійки з 4-ма ножами Д=150 см 
Дві горизонтальна стійка з 2-ма ножами Д=80 см
2 vertical bars with 4 knives L. 150 cm.  
2 horizontal bars with 2 knives L. 80 cm. 

Механічне регулювання вертикальної стійки 
Vertical bar mechanical regulation

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings

Антиштокова пружина, компенсатор і
гідравлічний поршень повертаються на 90°
Topping return emergency spring and hydraulic piston for 90° 
rotation



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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АКСЕСУАРИ для чеканочних пристроїв

АРТ. ФОТО Описання Модель

cod.1A324000 Kit convogliatore alza tralci a coltelli
Conveyor kit for lifting branches with knives

CFC/200 - CFC/300 
CMC/200 - CMC/300

cod.1A324002 Kit 2 convogliatori alza tralci a coltelli
2 conveyors kit for lifting branches with knives

CFCU/500 - CMCU/500
CFC2/600 - CMC2/600

cod.1A32050
Фіксований кронштейн до трактора (постачається з 
моделлю трактора)  
Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)

CFC/200 - CFC/300
CFCU/500 - CMC/200 - CMC/300

CMCU/500 - CFC2/600 - CMC2/600

cod.1A32070 Триточкове кріплення з швидким з'єднанням 
3 point attachment kit with quick coupling

CFC/200 - CFC/300
CFCU/500 - CMC/200 - CMC/300

CMCU/500 - CMC2/600

cod.1A48000

Незалежний задній гідравлічний бак з радіатором 
pompa gr. 2 e 60 lt di olio
Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 
60 lt. oil.

CFC/200 - CFC/300
CFCU/500 - CMC/200 - CMC/300

CMCU/500 - CFC2/600 - CMC2/600

cod.1A40000 Комплект для видалення молодих пагонів
Shoot remover head kit

CFC/200 - CFC/300
CMC/200 - CMC/300

cod.1A324003 5° збільшення вертикальна стійка  довжиною + 40 cm 
Increase 5° knife vertical bar + 40 cm

CFC/200 - CFC/300
CMC/200 - CMC/300

cod.1A324004
5° подвійне збільшення вертикальна стійка  
довжиною + 40 cm 
Double increase 5° knife vertical bar + 40 cm

CFCU/500 - CMCU/500
CFC2/600 - CMC2/600

cod.1A324005 3° збільшення ріжучої рами довжиною + 40 cm 
Increase 3° knife topping bar + 40 cm

CFC/200 - CFC/300 - CFCU/500
CMC/300 - CMCU/500

cod.1A324006 3° подвійне збільшення ріжучої рами довжиною + 40 cm 
Double increase 3° knife topping bar + 40 cm

CFC2/600 - CMC2/600

cod.1A32320 Гідравлічний вертикальний підйомник 
Hydraulic vertical lift piston

CFC/300 - CMC/300

cod.1A32330 Електрогідравлічний вертикальний підйомник 
Electro-hydraulic vertical lift piston

CFC/300 - CMC/300

ACCESSORIES for knife trimmers



Машини для видалення та 
попередньої обрізки
Вентилятор TORNADO для прорідження листя? що обертається до 180°, 
забезпечує зменшення листя з кластера, сприяючи зростанню та 
полегшуючи ручну або механічну фазу збору. 
Завдяки системі всмоктування з роликовим вентилятором зберігається 
цілісність кластера, запобігаючи пошкодженню, що може спричинити 
зниженню продуктивності.

Машина попереднього обрізання CPF являє собою версію горизонтальної 
ріжучої рами з одним лезом і з приводним стрижнем для відділення пагонів 
та механічним пристроєм повернення.  Фаза відсторонення стрільби від 
останнього дротяного натяжника виноградника дозволяє наступний розріз 
до потрібної висоти шнура. (La fase di distacco del tralcio dall’ultimo filo 
tenditore del vigneto permette un successivo taglio all’altezza desiderata 
del cordone.) Чисті та точні зрізи на невеликій швидкості. Швидкіші та 
більш підходящі рішення для середніх/великих виноградників представлені 
двома моделями дискових машин попереднього обрізання PFD та PFDR, 
останній завдяки системі нахилу замку дозволяє уникнути перешкод, що 
знаходяться в рядах під час фаз обробки.

Механічна попередня обрізка є основою для гарного та здорового 
управління виноградником і являє собою наріжним каменем для росту та 
розвитку листової стінки в твердій і добре структурованій формі, 
гарантуючи більш швидкий час обробки в порівнянні з традиційними 
ручними операціями.

Deleafing and  
pre-pruning machines
The TORNADO roller deleafer with rotating head up to 180° ensures a 
reduction of the foliage from the cluster by facilitating the growth of the 
same and the manual and/ or mechanical collection phase. 
Thanks to our suction system with roller fan we preserve the 
integrity of the cluster by preventing damage that may cause reduced 
productivity.

The CPF pre pruner machine represents the version with dry bar and 
motorised extracting device. The detachment phase of the shoot from the 
last tensioner wire of the vineyard enables a subsequent cut to the desired 
height of the cordon. Clean, precise cuts with non-excessive forward speed. 
Faster and more suitable solutions for medium/large vineyards are 
represented by the two models of disc pre pruner machines PFD and PFDR, 
the latter thanks to a castle tilting system allows you to avoid obstacles on 
the row during the working phases.

Mechanical pre-pruning is the basis for a good and healthy
management of the vineyard and is the cornerstone for the growth
and development of the leaf canopy in a solid and well-structured
manner guaranteeing faster processing times compared to traditional
manual operations.



TORNADO
Вентилятор для прорідження листя 
з реверсивною головкою Single frame deleafer with reversible head

cod. 103200L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor

cod. 103200J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА
WEIGHT

195 Kg

Оснащений стійкою для зберігання. 
Для відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання продуктивністю 
30 л/хв та максимальним тиском 180 
бар.

Deleafer with reversible working head and vertical 
roller suction system. The machine has an hydraulic 
distributor for the following movements: vertical lift; 
side extension; 180° head rotation and on/off mo-
tors directly from the box. Standard parking tripod. 
It requires a pair of hydraulic connectors and a free 
tractor return coupling with 30 lt/min and 180 bar/
max. of pressure.
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Всмоктуючий вентилятор
Suction fan

Ролики та регулятор швидкості вентилятора 
Rollers and fan speed regulator

Вентилятор для проріджування листя 
з розворотом на 180° і системою 
всмоктування з вертикальними 
роликами. Пристрій має гідравлічний 
розподільник для наступних рухів:   
вертикальний підйом; бічне 
переміщення; поворот головки на 180° 
і вмик/вимик двигунів. 

Стійка для обертання 180°
Rack for 180° rotation

Роликова система всмоктування 
Roller suction system

Стандартні функції - Standard features

Гідравлічний розподільник 3+1, 
встановлюється на версії 103200L
3+1 hydraulic distributor fitted  
on the 103200L version

Електрогідравлічний 
розподільник 3 +1,  
встановлюється на версії 103200J
3+1 electro-hydraulic distributor fitted  on 
the 103200J version



CPF 60
Гідравлічна машина 
попереднього обрізання

Pre pruner machine with extracting device 
and hydraulic dry bar

cod. 104401L - версія оснащена гідравлічним розподільником - version equipped with hydraulic distributor

cod. 104401J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor



Дані та технічні вказівки відносяться до машини зі стандартним обладнанням і наведені виключно як орієнтовні і не є обов'язковими - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

180 Kg

вертикальний підйом; бічне 
переміщення; нахил вузла обрізання, 
вмик/вимк двигунів і налаштування 
швидкості ріжучої рами. Оснащений 
стійкою для зберігання. Для 
відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання продуктивністю 
30 л/хв та максимальним тиском 180 
бар. Ідеальна для всіх видів 
кордонного формування винограду.

Pre pruner machine with single blade mowing bar 
pruning system L. 70 cm. complete with probe 
and motorised extracting device with mechanical 
return fitted in front of the cutting bar. Equipped 
as standard with a 4 motion (3 + on/off motors) 
hydraulic distributor for the following movements: 
vertical lift; side extension; pruning kit tilt and on/
off motors. From the distributor you can adjust the 
speed of the horizontal cutting bar. Standard parking 
tripod, requiring a pair of hydraulic tractor connectors 
with 30 lt/min and 180 bar/max. of pressure. Ideal 
for all planting layouts of cordon vineyards. 

CPF 60

Машина попереднього обрізання у 
вигляді горизонтальної ріжучої рами 
з одним лезом довжиною 70 см і з 
приводним стрижнем для відділення 
пагонів та механічним пристроєм 
повернення. Стандартний 
гідравлічний розподільник з 4 
важелями (3+ вмик/вимк двигуна) 
для наступних гідравлічних рухів: 

Протиударна система на зворотному 
механізмі
Gas anti-shock system on extracting device

Протиударна система на горизонтальній рамі 
 Gas anti-shock system on dry bar

Лезо довжиною 70 cm. з приводним 
стрижнем для відокремлення пагонів 
Single blade bar L. 70 cm. with probe

Гідравлічний розподільник 3+1, 
встановлюється на версії 104401L 

3+1 hydraulic distributor fitted  
on the 104401L version

Електрогідравлічний розподільник 3 
+1,  встановлюється на версії 104401J
3+1 electro-hydraulic distributor fitted  on the 

104401J version
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Стандартні функції - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Одинарне лезо  L. 70 cm.
Single blade bar L. 70 cm. 

Моторизована спіраль
Motorised extracting device

Regolazione meccanica 
stralciatore motorizzato
Motorised extracting device
mechanical adjustment

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings



PFD
Електрогідравлічна машина 
попереднього обрізання Electro-hydraulic disk pre pruner machine

cod. 104501J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITIONw

ВАГА
WEIGHT

450 Kg

Система оснащена гідроакумулятором 
тиску для регулювання сили 
закривання дисків під час обробки. 
Оснащений стійкою для зберігання. 
Для відповідної роботи необхідне 
гідравлічне з'єднання продуктивністю 
30 л/хв та максимальним тиском 180 
бар. Ідеальна для всіх видів кордонного 
формування винограду.

Pre pruner machine complete with 8+8 discs in har-
dox and electro-hydraulic distributor with 5 function 
(4 + on/off motors) Joystick: vertical lift; side ex-
tension, tilt, manual opening of the disk castle, disc 
adjustment speed and on/off motors directly from 
the Joystick. The plant is equipped with a pressure 
accumulator to control the closing force of the discs 
during processing. Standard parking tripod, requiring 
1 pair of hydraulic tractor connectors with 30 lt/min 
and 180 bar/max. of pressure. Ideal for all planting 
layouts of cordon vineyards.

PFD
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Електрогідравлічний розподільник 4 +1
 4+1 electro-hydraulic distributor

Ріжучі диски HARDOX Ø 40 cm.
Cutting discs HARDOX Ø 40 cm.

Машина попереднього обрізання  у 
комплекті з 8+8 дисками зі сталі 
hardox і електрогідравлічним 
розподільником з джойстиком з 5 
функціями (4 + вмик/вимк двигунів): 
вертикальний підйом; бокове 
зміщення, нахил, ручне відкриття 
замків дисків, регулювання швидкості 
диска та включення / виключення 
двигунів безпосередньо з джойстика. 

Гідроакумулятор
Accumulator

Dischi salva-palo
Pole-friendly discs

Додатково

Стандартні функції - Standard features





СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ -  standard equipment 

Система дисків 8+8 Ø 40 cm.
8+8 disc system Ø 40 cm.

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
Oil supply and return quick couplings 



PFDR
Електрогідравлічна машина попереднього 
обрізання з системою повороту

Electro-hydraulic tilting disk 
pre pruner machine

cod. 104510J - версія оснащена електрогідравлічним розподільником - version equipped with electro-hydraulic distributor
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вмик/вимк двигунів безпосередньо з 
джойстика. Система оснащена 
гідроакумулятором тиску для 
регулювання сили закривання дисків 
під час обробки. Оснащений стійкою 
для зберігання. Для відповідної роботи 
необхідне гідравлічне з'єднання 
продуктивністю 30 л/хв та 
максимальним тиском 180 бар. 
Ідеальна для всіх видів кордонного 
формування винограду.

Pre pruner machine complete with 8+8 cutting 
discs in hardox and disc 90° tilting system with 
electro-hydraulic distributor with 6 function (5 + 
on/off motors) Joystick: vertical lift; side extension, 
tilt, manual opening of the disk castle, cutting disc 
rotation speed and on/off motors directly from 
the Joystick. The plant is equipped with a pressure 
accumulator to control the closing force of the 
discs during processing. Standard parking tripod, 
requiring a pair of hydraulic tractor connectors with 
30 lt/min and 180 bar/max. of pressure. Ideal for 
all planting layouts of cordon vineyards.

PFDR

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITIONw

ВАГА 
WEIGHT

500 Kg

1
7

5
÷

2
7

5
 c

m

8
0

 c
m

205 cm

35 cm

70÷140 cm

80°÷95°

Система дисків 8+8 Ø 40 cm.
8+8 disc system Ø 40 cm. 

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням 
Oil supply and return quick couplings

Електрогідравлічний розподільник 5 +1
5+1 electro-hydraulic distributor

Система нахилу дисків на 90°
Disc 90° tilting system

Ріжучі диски HARDOX Ø 40 cm. 
Cutting discs HARDOX Ø 40 cm.

Машина попереднього обрізання, 
укомплектована 8+8 дисками зі сталі 
hardox з системою повороту дисків на 
90° і електрогідравлічним 
розподільником з джойстиком на 6 
функцій (5 + вмик/вимк двигунів): 
вертикальний підйом; бокове 
зміщення, відкидання, нахил, ручне 
відкриття замків дисків, налаштування 
швидкісті обертання дисків різання та 

Гідроакумулятор
Accumulator

Dischi salva-palo
Pole-friendly discs

Додатково

Стандартні функції - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ - standard equipment 
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АКСЕСУАРИ для машин
попереднього обрізання          ACCESSORIES for pre pruner machine and deleafer

АРТ ФОТО Описання Модель

cod.1A32050
Фіксований кронштейн до трактора (постачається 
з моделлю трактора)
 Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A32070 Триточкове кріплення з швидким з'єднанням 
3 point attachment kit with quick coupling

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A48000

Незалежний задній бак з радіатором, насос гр. 2 і 
60 л. масла
Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump 
and 60 lt. oil.

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A45031 Пара легкосплавних дисків ПВХ
 Pair of pole-friendly PVC idle discs

PFD - PFDR



Обрізувачі для садів
Orizzonti вирішили інвестувати ресурси в області розробки і 
проектування ефективних рішень для полегшення обробки рослин 
і садів наших клієнтів.
Завдяки серії FRUIT,  ми можемо управляти обрізанням гілок 
фруктових дерев з діаметром до 4 мм на шпалерах, таких як: 
персикові дерева, яблуні, вишневі сади, цитрусові гаї, лісові горіхи 
та багато інших.

Система обрізання гарантується вертикальною стійкою довжиною 
250 см. або 300 см. з системою односторонніх зубів "SCH" і 
натягувач леза забезпечує високу міцність і точність під час фази 
різання. Ви також можете встановити горизонтальні смуги для 
різання верхньої частини посадки з механічними або 
гідравлічними поворотами. Верхня панель може бути нахилена до 
270 °, забезпечуючи більшу висоту різання та більшу компактність 
під час подорожі.

Обрізувачем FRUIT можна керувати за допомогою спеціального 
гідравлічного важеля або електрогідравлічного розподільника з 
джойстиком; в будь-який час можна змінити швидкість різання 
леза відповідно до діаметра плантації.

Pruners for orchards
Orizzonti decided to invest new resources in the development 
and design of viable solutions to facilitate the processing of 
plants and orchards of our customers. 
Thanks to the FRUIT series pruners we can manage the pruning 
of the branches of fruit trees with diameters of up to 4 mm on 
espalier plantations such as: peach trees, apple trees, cherry 
orchards, citrus groves, hazelnut groves and many others.

The cutting system is guaranteed by vertical bars with lengths of 
250 cm. or 300 cm. with a single-blade tooth “SCH” system and 
blade tensioner ensuring high strength and precision during the 
cutting phase.You can also install horizontal bars for cutting the 
upper part of the plantation with mechanical or hydraulic return 
versions. The upper bar can be tilted up to 270 ° ensuring a 
greater cutting height and greater compactness during travel. 

The FRUIT pruner can be managed through special hydraulic 
distributors with levers or electro hydraulic distributors with 
joystick; it is possible at any time to vary the blade cutting speed 
depending on the diameter of the plantation.



FRUIT
Садовий контурний 
обрізчик Pruner for orchards
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
SPECIFICATIONS

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
WORKING POSITION

ВАГА 
WEIGHT

370 Kg
÷

380 Kg

ріжучьою рамою з механічним або 
гідравлічним поверненням і з 
електрогідравлічним 
розподільником. Для відповідної 
роботи необхідне гідравлічне 
з'єднання продуктивністю 30 л/хв 
та максимальним тиском 180 бар

Ideal for plantations such as apple and fruit 
orchards with espalier plantations with a maximum 
working height of 4.5 meters. 
The “SCH” cutting sections allow cuts of up to 3-4 
cm in diameter. Equipped with a 250 cm or 300 cm 
vertical bar, the FRUIT can be fitted with upper or 
lower topping bars with mechanical or hydraulic 
return and with an electro-hydraulic distributor. It 
requires 180 bar and 30 lt/min of oil minimum.

FRUIT

140  cm

120  cm
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0°÷240°

Бокове розширення та механічне 
регулювання вертикальної стійки
Side extension and hydraulic vertical tilt bar

Гідравлічний поршень для вертикального 
переміщення
Hydraulic vertical lift piston

Гідравлічні труби з швидким з'єднанням
Oil supply and return quick couplings

Ріжучий механізм з шатуном
 Cutting mechanism with connecting rod

Ріжучі секції "SCH"
“SCH” blade teeth

Ідеально підходить для шпалерної 
формовки фруктових садів , що 
мають робочу висоту до 4,5 метрів.
Ріжучі секції "SCH" дозволяють 
розрізати до 3-4 см в діаметрі. 
Обладнаний вертикальною  
ріжучою стійкою 250 або 300 см, 
FRUIT може бути додатково 
оснащений верхньою і нижньою

Верхня стійка гідравлічна або механічна
Hydraulic and/or mechanical upper topping bar

Джойстик для управління гідравлікою 4 + 1  
Joystick for 4+1 hydraulic commands

Гідравлічний розподільник 4+1
4+1 hydraulic distributor

Додатково

Стандартні функції - Standard features

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ  - standard equipment 

Ø 3/4 cm
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АКСЕСУАРИ для FRUIT FRUIT accessories

АРТ. ФОТО Описання Модель

cod.1A32050 Фіксований кронштейн до трактора
 Tractor fixed bracket

Tutti i modelli
All models

cod.1A32070 Триточкове кріплення з швидким з'єднанням
3 point attachment kit with quick coupling

Tutti i modelli
All models

cod.1A48000
Незалежний задній бак з радіатором, 
насос гр. 2 і 60 л. масла
Kit barra GDC superiore con inclinazione idraulica

Tutti i modelli
All models

cod.1A5010

Верхня рама довжиною 120 см з гідравлічним 
поверненням і механічним нахилом 270°
Upper top L. 120 cm. with hydraulic return  
and 270° mechanical tilt

105004L - 105004J
105014L - 105014J

cod.1A5020

Верхня рама довжиною 120 см з механічним 
поверненням і гідравлічним нахилом 270° 
Upper top L. 120 cm. with mechanical return  
and 270° hydraulic tilt

105004L - 105004J
105014L - 105014J

cod.1A5030

Верхня рама довжиною 120 см з гідравлічним 
поверненням і гідравлічним нахилом 270° 
Upper topping L. 120 cm. with hydraulic return  
and 270° hydraulic tilt

105005L - 105005J
105015L - 105015J

cod.1A5040 Вертикальний підйомник 
Vertical lift topping

105006J
105016J

АРТ. Описання ВАГА

105004L FRUIT гідравлічна 4+1 важелів - Hydraulic FRUIT 4+1 levers
250 cm.

L. стійки          ДОДАТКОВО

+1 додатковий гідравлічний рух
+ 2 optional hydraulic movement

370 kg

105004J FRUIT електрогідравлічна 4+1 джойстик - Electro-hydraulic FRUIT 4+1 joystick

105005L FRUIT гідравлічна 5+1 важелів - Hydraulic FRUIT 5+1 levers
250 cm. + 2 додаткових гідравлічних рухів

+ 2 optional hydraulic movements 105005J FRUIT електрогідравлічна 5+1 джойстик - Electro-hydraulic FRUIT 5+1 joystick

105006J FRUIT електрогідравлічна 6+1 джойстик - Electro-hydraulic FRUIT 6+1 joystick 250 cm.
+ 3 додаткових гідравлічних рухів
+ 3 optional hydraulic movements 

105014L FRUIT гідравлічна 4+1 важелів - Hydraulic FRUIT 4+1 levers

300 cm.
+ 1 додатковий гідравлічний рух 
+ 1 optional hydraulic movement 

380 kg

105014J FRUIT електрогідравлічна 4+1 джойстик - Electro-hydraulic FRUIT 4+1 joystick

105015L FRUIT гідравлічна 5+1 важелів - Hydraulic FRUIT 5+1 levers

300 cm.
+ 2 додаткових гідравлічних рухів
+ 2 optional hydraulic movements 105015J FRUIT електрогідравлічна 5+1 джойстик - Electro-hydraulic FRUIT 5+1 joystick

105016J FRUIT електрогідравлічна 6+1 джойстик- Electro-hydraulic FRUIT 6+1 joystick 300 cm.
+ 3 додаткових гідравлічних рухів
+ 3 optional hydraulic movements 



ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ГАРАНТІЇ

Компанія Orizzonti надає гарантію на нові машини свого 
виробництва, протягом 12 місяців з моменту доставки 
замовнику.
Гарантія полягає у наданні постачальником, дефектної 
частини, якщо буде встановлено, що поломка сталася через 
дефекти конструкції або матеріалів.
Неможливо надати гарантію або вимагати компенсацію у 
випадку пошкодження при вантажно-розвантажувальних 
роботах, маневруванні, якщо інструкції,  описані в посібнику 
з експлуатації та технічного обслуговування, не 
виконувалися, якщо на машини було внесено 
несанкціоновані зміни на будь-яку частину, не вироблену 
Orizzonti, та на запчастини які піддаються природному зносу.
Всі дефектні частини повинні бути відправлені з 
передоплатою, до нашого офісу у Віа Моранді 5, 40026 Імола 
(Болонья).
Пошкоджений матеріал повинен супроводжуватися 
відповідним документом відвантаження, який містить код 
та опис.
Всі продані апарати забезпечуються інструкцією з 
експлуатації та технічного обслуговування, ідентифікаційною 
маркою, яка має штамп з серійним номером та моделлю 
товару, а також сертифікат ЄЕС.

GENERAL CONDITION OF WARRANTY

The company Orizzonti provides warranty on the new machines 
of its manufacturing, for a period of 12 months from the delivery 
to the customer. 
The guarantee consists in the supplying of the defective part 
from the supplier and will be granted if it is established that the 
break is due to faulty construction or materials. 
It will not be possible to pretend any warranty or recognition at 
all in case of false handlings, if the instructions of the manual use 
and maintenance are not literally followed, if unauthorized chan-
ges to the machines have been brought, on any part not manu-
factured from Orizzonti, or for normal wearable parts. 
All defective parts must be sent carriage paid at our office in Via 
Morandi 5, 40026 Imola (Bologna) 
Defective material must be accompanied by the relevant shipping 
document complete with code and description. 
All the equipment sold are provided of a use and maintenance 
manual, an identification tag stamped with a serial number and 
the model of product, and the EEC certificate.



NOTE



Scopri maggiori informazioni sul sito - Read more in our website

Catalogo lavorazione della chioma di vigneti e frutteti  - Processing of the foliage of vineyards and orchards catalogue

© Tutti i diritti sono riservati - All right reserved

Progetto grafico e coordinamento - METAMORFOSI - Imola

Le caratteristiche tecniche e le foto sono fornite a titolo indicativo in nessun caso avranno un valore contrattuale.
La società ORIZZONTI si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche e le migliorie che ritiene necessaria senza preavviso.

In materia di sicurezza, la ORIZZONTI raccomanda agli utenti di consultare le istruzoni d’uso fornite assieme ai prodotti.

www.orizzontimacchineagricole.it
www.ferraritractor.com.ua

www.smartrain.ua



Офіційний дистриб'ютор техніки 

ORIZZONTI Srl  в Україні ТОВ «Смарт Aгрo»

Тел. +38 (044) 594 77 87
Тел. +38 (067) 372 84 84

info@ferraritractor.com.ua
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