
УВАГА! Нові надходження 2020 року! 

Модернізовані бензинові та дизельні мотоблоки «Кентавр»
з повітряним охолодженням 

Модель Паливо
Виносний 

повітряний 
фільтр

Повітряний 
фільтр із 

циклоном

Безпечне 
зчеплення 

нового типу

Блокування 
важеля 

заднього ходу

Секції
ґрунтофрез

МБ 40-2-4 Бензин • (2+1)+(2+1)

МБ 40-3-4 Бензин • (2+1)+(2+1)

МБ 2070Б-4 Бензин • • (2+1+1)+(2+1+1)

МБ 2070Б/М2-4 Бензин • • (2+1)+(2+1)

МБ 2050Д/М2-4 Дизельне • • (2+1)+(2+1)

МБ 2060Д-4 Дизельне • • • (3+1)+(3+1)

МБ 2061Д-4 Дизельне • • • (3+1)+(3+1)

МБ 2010Д-4 Дизельне • • • (3+1+1)+(3+1+1)

МБ 2010ДE-4 Дизельне • • • (3+1+1)+(3+1+1)

МБ 2012Д-4 Дизельне • • • (3+1+1)+(3+1+1)

МБ 2012ДE-4 Дизельне • • • (3+1+1)+(3+1+1)

Гнучкий повітровід

Основний корпус 
фільтра

Виносний 
повітрозабірник

Циліндричний поролоновий 
фільтрувальний елемент

Забезпечує більш високий ступінь 
безпеки експлуатації мотоблока. 
Виключає можливість випадкового 
вмикання заднього ходу.

На редукторних мотоблоках «Кентавр» із 
повітряним охолодженням у коробці передач 
немає окремої передачі для заднього ходу. За-
дній хід у цих мотоблоків вмикається за допо-
могою спеціального важеля на правій рукоятці 
керма: треба переключитися на нейтральну 
передачу і затиснути цей важіль і одночасно 
важіль зчеплення.   

Нова конструкція важеля заднього ходу 
оснащена спеціальним запобіжником, що бло-
кує можливість випадкового натискання. Тепер 
натиснути важіль можна тільки попередньо 
натиснувши на запобіжник. Це також робить 
мотоблок більш безпечним в експлуатації, 
адже неправильний вибір напрямку руху може 
призвести до поломок і навіть до травм. З но-
вим важелем ймовірність помилки багаторазо-
во знижується. 

Нові комбінації секцій ґрунтофрез

Знімні секції фрез 
– одинарні, це дає 
можливість більш 
точного регулювання 
ширини культивації.

Чимало мотоблоків «Кентавр» давно вже 
оснащуються складеними роторними ґрун-
тофрезами. Починаючи з цього року складені 
фрези мають усі мотоблоки нової лінійки. 
Частина мотоблоків отримала розширення 

діапазону регулювання внаслідок додаткової 
сегментації. Наприклад, формула фрези була: 
(3+1)+(3+1), а стала: (2+1+1)+(2+1+1). Точні 
формули складаних фрез зазначені в таблиці 
для кожної моделі мотоблока.

Високоефективний 
4-ступінчастий:

1. Циклон із прозорим 
корпусом

2. Масляна ванна
3. Дротяний фільтрувальний 

елемент
4. Дрібнопористий пороло-

новий фільтрувальний 
елемент

Нове зчеплення забезпечує набагато 
вищу  ступінь безпеки та зручності 
експлуатації мотоблоків. Встановлено 
на всі мотоблоки цієї лінійки, окрім 
моделей із пасовим приводом
МБ 40-2-4 та МБ 40-3-4.

Підвищені безпека і зручність експлуатації:

• нові ефективні повітряні фільтри;
• безпечне зчеплення нового типу;
• запобіжне блокування важеля заднього ходу;
• нові комбінації секцій ґрунтофрез.

Виносний повітряний фільтр
для бензинових моделей
МБ 40-2-4, МБ 40-3-4

Унаслідок застосування нових повітря-
них фільтрів відчутно знижується абразив-
ний знос деталей поршневої групи двигунів 
мотоблоків, а отже, збільшується їх моторе-
сурс, підвищується надійність і, в результа-
ті, знижуються витрати на ремонт і обслуго-
вування.

Новий високоефективний повітряний фільтр 
оснащений повітрозабірником, винесеним на 
кермо на гнучкому гофрованому шлангу. Зав-
дяки високому розміщенню повітрозабірника 
(вище зони сильної запиленості), до фільтра не 
потрапляє дрібне сміття, пісок та великий пил.

Крім того, у корпусі повітрозабірника вста-
новлений додатковий фільтрувальний елемент 
із поролону. У поєднанні з двома ступенями 
фільтрації в основному корпусі фільтра забезпе-
чується чудове очищення повітря й затримуєть-
ся найдрібніший пил.

Оскільки шланг повітроводу – гнучкий 
гофрований, він анітрохи не заважає здійснюва-
ти регулювання керма мотоблока у вертикаль-
ному й горизонтальному напрямках. 

Встановлений на повітрозабірнику фільтра 
прозорий циклон має зовнішню решітку, яка 
затримує велике сміття, листя, траву, солому, 
гілочки і т.п. Потім циклон відділяє дрібне за-
бруднення та пил і поміщає їх у конічний пи-
лозбірник, не даючи їм повторно всмоктувати-
ся. Прозорий корпус пилозбірника циклону дає 
змогу легко контролювати ступінь його запо-
внення пилом і вчасно очищати.

 Далі повітря потрапляє на дзеркало масля-
ної ванни, де осідає основна частина пилу.
За необхідності це масло легко і швидко замі-
нюється чистим. Пил, що залишився в повітрі, 
прилипає до покритого масляною плівкою дро-
тяного фільтрувального елемента. Наприкінці 
дрібнопористий поролоновий фільтрувальний 
елемент здійснює тонку фільтрацію й затримує 
найдрібніший пил.

Безпечне зчеплення нового типу:
нормально розімкнуте

Запобіжне блокування важеля
заднього ходу

Повітряний фільтр із прозорим
циклоном для дизельних моделей 
МБ 2060Д-4, МБ 2061Д-4, МБ 2010Д-4, 
МБ 2010ДE-4, МБ 2012Д-4, МБ 2012ДE-4

На мотоблоках зі зчепленням старого (нормаль-
но замкнутого) типу диски перебувають у постійному 
контакті. Тому, щоб запустити двигун мотоблока або 
перемкнути передачі, необхідно зажати важіль зче-
плення, роз’єднавши в такий спосіб диски. Якщо під 
час запущеного двигуна і ввімкненої передачі важіль 
зчеплення відпустити, мотоблок почне рух. 

Щоб мотоблок не «втік» від оператора, випадково 
вирвавшись із рук, є спеціальний важіль для аварійно-
го вимикання двигуна. Під час запуску двигуна цей за-
побіжний важіль потрібно було попередньо затискати 
та фіксувати, а коробку передач обов’язково ставити 
в нейтральне положення, щоб мотоблок не поїхав са-
мочинно, бо це дуже небезпечно. 

Щоб почати рух треба було, утримуючи запобіжний 
важіль в натиснутому положенні, натиснути важіль 
зчеплення (що, до речі, вимагало відчутного зусилля) 
і включити потрібну передачу КПП, після чого важіль 
зчеплення плавно відпустити, а запобіжний важіль 
продовжувати утримувати - і все це однією лівою ру-
кою. 

А для зупинки мотоблока треба було натиснути ва-
жіль зчеплення і перемкнути КПП на нейтральну пе-
редачу. Якщо при цьому запобіжний важіль опинявся 
випадково відпущеним, двигун мотоблока глохнул.

Всі ці складнощі з запуском двигуна, рушанням 
з місця і зупинкою приводили до того, що двигун 
мотоблока глохнул дуже часто, і його треба було 
запускати знову і знову. А часті пуски, як відомо, 
помітно знижують моторесурс двигуна.

На мотоблоках «Кентавр» зі зчепленням 
нового (нормально розімкненого) типу по-
стійного контакту між дисками немає. Тому 
можна цілком безпечно запускати двигун і 
перемикати на будь-яку передачу – мотоб-
лок залишиться нерухомим. Не почнеться 
й обертання вала відбору потужності разом 
із підключеним до нього навісним облад-
нанням, а отже, не виникне раптової небез-
пеки для оператора і для оточення.

 
Щоб почати рух або роботу фрезою, на 

новому мотоблоці достатньо лише при-
тиснути важіль зчеплення з незначним зу-
силлям, й агрегат почне рух. Якщо важіль 
зчеплення відпустити, то мотоблок відразу 
зупиниться, але двигун за цих обставин не 
заглохне, а продовжить працювати. Тобто 
відпадає необхідність у додатковому запо-
біжному важелі й у маніпуляціях із ним під 
час запуску двигуна.

 Отже, нове зчеплення:
• значно спрощує й полегшує процес 

запуску двигуна;

• виключає можливість обертання ВВП 
під час запуску двигуна;

• виключає можливість самочинного 
руху мотоблока під час пуску двигуна 
й перемикання швидкостей;

• під час зупинки двигун продовжує 
працювати, не потрібно щоразу 
запускати його знов і знов.


