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Значно поліпшена  
і посилена упаковка 

 Нові високоефективні  
повітряні фільтри 

Висока якість лиття –  
рівна поверхня без дефектів  Безпечне і зручне зчеплення 

нормально розімкнутого типу 

Акуратні і надійні 
зварні шви  Важіль заднього ходу з блокуванням 

від випадкового включення 

Якісне фарбування  
всіх металевих деталей  Паливні баки з фільтрацією 

на вході і на виході 

Кріпильні вироби 
з антикорозійним покриттям  Нові комбінації складання 

секцій ґрунтофрези 

Міцна гума ZIRKA 
на транспортних колесах  Посилені ножі шаблевидної форми 

для ґрунтофрез 
   
Упаковка збільшеної міцності і поліпшеної якості: дно, кришка і торцеві 
стінки (з ручками) коробок зроблені з фанери товщиною 5 мм замість 3 
мм. Кути ящика посилені сталевою окантовкою по всій висоті. Кріпильні 
вироби і дрібні комплектуючі складені у герметичні пластикові пакети. 
 

Металеві вузли упаковані в бульбашкову амортизаційну плівку. Двигун 
зверху і знизу захищений профільованими пінопластовими бамперами. 
Завдяки цьому значно покращилося збереження мотоблоків і стало 
можливим складувати їх в штабелі заввишки 4-5 коробок. 
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 ПЕРЕВАГИ ЛІНІЙКИ МОТОБЛОКІВ «КЕНТАВР»  З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ 
Висока якість лиття корпусних деталей - з гладкою поверхнею, без 
дефектів, тріщин і напливів металу. Зварні шви виконані акуратно і 
надійно, без пропусків, непроварених місць і застиглих крапель металу на 
деталях. Фарбування мотоблоків стало ще більш стійким і міцним, надійно 
захищає від корозії. Пофарбовані всі металеві елементи, крім 
алюмінієвих або хромованих, в т.ч. ґрунтофрези, глибиномір і т.п. 
 

Для керма і ряду інших елементів використовується матова чорна фарба, 
на якій майже непомітні подряпини. Всі кріпильні деталі покриті 
антикорозійним покриттям. На мотоблоки встановлюються пневматичні 
транспортні колеса з покришками з гуми високої якості, від відомого 
бренду «Зірка», який дуже добре себе зарекомендував. 
 

 

             
 

Багато вузлів і більшість органів управління замінені на більш ефективні, 
ергономічні, зручні і безпечні (докладніше про це див рекламну листівку). 
На все мотоблоки цієї лінійки, крім моделей з ремінним приводом, 
встановлено нове зчеплення нормально розімкнутого типу, яке набагато 
підвищує безпеку і збільшує комфорт експлуатації, спрощує роботу з 
мотоблоком. Нові високоефективні повітряні фільтри відчутно знижують 
знос двигунів, отже збільшується їх моторесурс, підвищується надійність і, в 
результаті, знижуються витрати на ремонт і обслуговування мотоблоків. 
До того ж нові фільтри добре помітні і викликають інтерес у покупців. 
Новий  важіль  заднього  ходу  оснащений  запобіжником,  який  виключає 
 

можливість випадкового включення заднього ходу. На кермі 
встановлений модернізований важіль (манетка) «ручний газ» з цільним 
металевим корпусом і з зручним баранчиком для регулювання. Самі 
рукоятки керма - зручні м'які, не вислизають з рук. Паливний бак має 
кришку на різьбі і два сітчастих фільтра: в заливній горловині та на вихо-
ді з бака. Всі мотоблоки комплектуються секційними ґрунтофрезами, 
при цьому їх діапазони регулювання розширені за рахунок використання 
одиночних знімних секцій. Використовуються ножі шаблевидної форми 
з потовщеною до 3 мм основою. Спіральне розташування ножів на 
маточині забезпечує плавність роботи при культивації. 
 

 

          
 

 


