
MOD. HP-HL-HI

Folding universal hoeing machine for corn, beets,
sunflowers, soy and general agricultural use.

Универсальный, складывающийся прополочный

культиватор для кукурузы, свеклы, подсолнечника, сои и
овощей.

Uniwersalny pielnik składany do kukurydzy,
słoneczników, soi i do ogrodnictwa.

Універсальний, зі згинаючою системою
прополювальний культиватор призначений для обробки

кукурудзи, буряка, соняшників, сої та городніх культур.

Универсална сгъваема машина за плевене - за

царевица, цвекло, слънчоглед, соя и зеленчуци.



MOD. HP-HL-HI

Following a long-standing tradition of using top-quality
materials and avant-garde techniques in the construction

of its equipment, Gaspardo has created the HL hoeing machine: a
specialised tool with a high degree of operating potential.
The HL is light, easy to handle, sturdy and versatile - qualities that
enable narrow rows of crops to be handled with ease, hand difficult
terrain to be tackled with great effectiveness.
The range includes the following frames:
Folding for HP, hydraulically folding for HI, rigid for HL.
There are various combinations of soil working tools and a fertilizer
spreading hopper can be fitted on all three models.
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5MP (75 cm)

5MDD (75 cm)

3MD (75 cm)

3ZD Mais (75 cm)

Dzięki nowoczesnej technice konstrukcyjnej i jakości

zastosowanych materiałów, przestrzegając tradycję

Gaspardo, pielniki HP-HI-HL,  są maszynami, które proponują się

na rynku jako maszyny o szerokich możliwościach operatywnych.

Lekkie, łatwe do poruszania, mocne i wszechstronne,  właściwości,

które pozwalają osiągać dobre wyniki zarówno na uprawach o

rzędach ścisłych, jak i na terenach bardziej trudnych.

Rozróżniają się w zależności od ram:

Rama składana do HP, składana hydrauliczna do HI, sztywna do HL.

Rożne kombinacje narzędzi roboczych i możliwość skrzynki

nasiennej do nawozów dla trzech modeli.

Завдяки конструктивній передовій технології та якості

застосованого матеріалу, підтримуючи традицію

виробника Gaspardo (“Гаспардо”), прополювальні культиватори

HP-HI-HL – машини, які пропонують себе на ринку з великими

оперативними можливостями.

Легкі, податливі, міцні та різносторонні, якості, які дозволяють

долати з невимушеністю культурні рослини вузького ряду, а

також продуктивність найбільш складних ґрунтів.

Розрізняються за допомогою рам:

Згинаюча система рами для мод. HP, гідравлічна та згинаюча

система для мод. HI, незгинаюча система для мод. HL.

Різні поєднання з оперуючими інструментами та можливість

застосування бункеру розкидувача добрив для трьох моделей.

Поради авангардната техника на конструиране и

качеството на използваните материали в съответствие

с традицията на фирма Gaspardo, машините за плевене HP-HI-
HL са машини, които се предлагат на пазара с широки

оперативни възможности.

Леки, лесно управляеми, здрави и универсални – качества,

които позволяват да се обработват свободно култури с тесни

редове и ефикасно и най-трудните терени.

Различават се по рамите:

Сгъваема рама за HP, хидравлична сгъваема за HI, твърда за HL.

Различни комбинации от работни инструменти и възможности

за бункер за разпръскване на торове за трите модела.

Благодаря современной технике изготовления и

качеству использованных материалов, соблюдая

традицию Gaspardo, культиваторы HP-HI-HL - это машины,

предлагающие себя на рынке с большими рабочими

возможностями.

Легкость, маневренность, прочность и универсальность - эти

качества позволяют легко и эффективно обрабатывать посевы

с узким междурядьем и самые тяжелые виды почвы.

Они отличаются рамами:

Складная рама для НР, складная гидравлическая для HI,
жесткая для HL.

Различные комбинации рабочего инструмента и возможность

установки бункера для разбрасывания удобрений для трех

моделей.
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1) Hoeing element with 5 springs / plant protectors
2) Hoeing element with 5 springs / disc-type plant protectors (optional)
3) Hoeing element with 3 hoes / 2 discs
4) Hoeing element with 3 springs / 2 discs
5) Hoeing element with 3 springs / plant protectors
6) Hoeing element with 3 springs / disc-type plant protectors
7) Hoeing element with 3 hoes / 2 discs
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3MP (45 cm)

3MDD (45 cm)

3ZD (45 cm)

1) Плевещ елемент с 5 пружини / предпазители

2) Плевещ елемент с 5 пружини / дискови предпазители (опция)

3) Плевещ елемент с 3 мотики / 2 диска

4) Плевещ елемент с 3 пружини / 2 диска

5) Плевещ елемент с 3 пружини / предпазители

6) Плевещ елемент с 3 пружини / дискови предпазители

7) Плевещ елемент с 3 мотики / 2 диска

1) Прополочный элемент с 5 пружинами / защитными элементами

2) Прополочный элемент с 5 пружинами / дисковыми защитными элементами

(по заказу)

3) Прополочный элемент с 3 культиваторными лапами / 2 дисками

4) Прополочный элемент с 3 пружинами / 2 дисками

5) Прополочный элемент с 3 пружинами / защитными элементами

6) Прополочный элемент с 3 пружинами / дисковыми защитными элементами

7) Прополочный элемент с 3 культиваторными лапами / 2 дисками

1) Element pielący z 5 sprężynami / ochrony

2) Element pielący z 5 sprężynami / ochrony tarczowe (ocja)

3) Element pielący z 3 redlicami / 2 tarcze

4) Element pielący z 3 sprężynami / 2 tarcze

5) Element pielący z 3 sprężynami / ochrony

6) Element pielący z 3 sprężynami / ochrony tarczowe

7) Element pielący z 3 redlicami / 2 tarcze

1) Прополювальний елемент з 5 пружинами / захисна система

2) Прополювальний елемент з 5 пружинами / дискова захисна система (на

замовлення)

3) Прополювальний елемент з 3 культиваторними лапами / 2 диска

4) Прополювальний елемент з 3 пружинами / 2 диска

5) Прополювальний елемент з 3 пружинами / захисна система

6) Прополювальний елемент з 3 пружинами / дискова захисна система

7) Прополювальний елемент з 3 культиваторними лапами / 2 диска
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MOD. HP
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MOD. HI inox
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8) Fertilizers
9) MINIMAX (patented) Fertilizers

10) Fertilizer drive wheel
11) Fertiliser loading on HI fitted with hopper cover

(optional)
12) Machine support wheel
13) Centalized setting fertilizer doser MINIMAX
14) Ladder and platform for hopper access (optional)
15) Ridging plow (optional)
16) Pneumatic distributor fertilizer
17) Detail of the two hydraulic cylinders for opening and

closing the chassis. - Blowing pump unit for
pneumatic transportation of fertilizer

EN

BG

UA

RU
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8) Торов разпръсквач

9) Торов разпръсквач MINIMAX (патентован)

10) Предавателно колело на торов разпръсквач

11) Зареждане с торове на модел HI, снабден с платно

за покриване на бункера (доп. принадлежност)

12) Носещи колела

13) Централизирано регулиране на торовия дозатор

MINIMAX

14) Стълба и платформа за достъп до бункера (доп.

принадлежност)

15) Възел окопаване (доп. принадлежност)

16) Пневматичен торов разпределител

17) Детайл за двата пневматични цилиндъра за

затваряне и отваряне на рамата – Възел помпа

издухване за пневматичен транспорт на тора

8) Розкидувач добрив

9) Розкидувач добрив MINIMAX (“МІНІМАКС”)

(запатентований)

10) Ведуче колесо розкидувача добрив

11) Завантажувач добрив, мод. HI забезпечений

брезентним покриттям для покриття бункеру (на

замовлення)

12) Несучі колеса

13) Централізоване регулювання дозатора добрив

MINIMAX (“МІНІМАКС”)

14) Драбина та підставка для доступу до бункура (на

замовлення)

15) Підгортальник (на замовлення)

16) Пневматичний роздавач добрив

17) Особливість двох гідравлічних циліндрів для

відкриття та закриття брезенту. - Блок

продуваючий насос для пневматичного

перевезення добрив

8) Siewnik nawozów

9) Siewnik nawozów MINIMAX (opatentowany)

10) Koło napędowe siewnika nawozów

11) Ładowanie nawozu, na HI wyposażony w plandekę

pokrywającą skrzynię nasienną (OPCJA)

12) Koła nośne

13) Regulacja centralna dozownika nawozu MINIMAX

14) Schodki i podest do dostępu do skrzynki nasiennej

(OPCJA)

15) Obsypnik (OPCJA)

16) Rozdzielacz pneumatyczny nawozu

17) Element dwóch cylindrów hydraulicznych do

zamykania i otwierania ramy. – Zespół pompy

dmuchania do transportu pneumatycznego nawozu

8) Разбрасыватель удобрения

9) Разбрасыватель удобрения MINIMAX

(запатентованный)

10) Приводное колесо разбрасывателя удобрений

11) Загрузка удобрения на HI оборудована

закрывающим пологом бункера (принадлежность)

12) Несущие колеса

13) Централизованная регулировка дозатора

удобрения MINIMAX

14) Лестница и подножка для доступа к бункеру

(принадлежность)

15) Окучник (принадлежность)

16) Пневматический распределитель удобрения

17) Деталь двух гидравлических цилиндров для

складывания и раскладывания рамы. - Узел

насоса наддува для пневматической подачи

удобрения
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ACCESSORIES AND EQUIPMENT: Adjustment of hoeing element by crank and iron wheel •
Plant protection system (for spring-type models) • Adjustable stabiliser wheels (for model HI) •

Pneumatic fertilizer spreader (for model HI)

Automatic guide (not available on model HI) • Hoeing element with rubber whee • Cogged plant protection
disc • Ridger with adjustable wings • Transmission equipped with universal joint for use with fertiliser spreader
(for HP-HL) • Directional disks (pair) • Hydraulic unit kit for closing the chassis (mod. HP)

NOTE: The many possible compositions (number of rows, inter-row, etc.) of mod. HL (rigid frame) give rise to
variables (width, weight, required power, etc.). Contact «GASPARDO Seminatrici» for any explanation if in
doubt

Width of machine
(closed)

Working width

Capacity of
fertiliser tank

Unloaded weight

Power required

m 2,50 2,50 5,00 3,25
feet 8-2” 8-2” 16-4” 10-6”

m 3,00 2,70 4,50 3,60 5,00 3,25
feet 10 8-10” 14-9” 11-10” 16-4” 10-6”

l. 320 (400) 785 320

Kg 550 630 920 950 535 470
lb 1212 1389 2028 2094 1177 1034

HP 60 80 60-80
kW 44 59 44 - 59

TECHNICAL
DATA

HP HI* HL
U.M.

4 rows cm 75 6 rows 45 cm 6 rows 75 cm 8 rows 45 cm 6 rows 75 cm 6 rows 45 cm

DEALER:
GASPARDO SEMINATRICI S.p.A.
Via Mussons, 7
I - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy
Tel. +39 0434 695410  -  Fax +39 0434 695425
e-mail: info@gaspardo.it
http://www.maschionet.com

MASCHIO-GASPARDO ROMANIA S.R.L. 000MACäàO-ÉACèAPÑO PYCCàü
YÎËˆa ãy¯ÍËÌa, 117 Å
404130 BoÎÊcÍËÈ BoÎ„o„pa‰cÍafl o·ÎacÚ˙
íÂÎ. : +7 8443 525065
î‡ÍÒ: +7 8443 525064
e-mail: russia@maschionet.com

MASCHIO-GASPARDO CANADA Inc
MASCHIO-GASPARDO CINA
MASCHIO-GASPARDO POLAND
MASCHIO-GASPARDO UCRAINA
GASPARDO BIELORUSSIA

MASCHIO DEUTSCHLAND GmbH
MASCHIO FRANCE S.a.r.l.
MASCHIO-GASPARDO IBERICA S.L.
MASCHIO-GASPARDO USA Inc.
MASCHIO MIDDLE EAST S.L.
GASPARDO-MASCHIO TURCHIA

ОСНАСТКА И ПРИНА ДЛЕЖНОСТИ: Регулировка элемента при помощи ручки и
металлического колеса • Защита культур (для пружинных версий) • Регулируемые опорные

колеса (для HI) • Пневматический разбрасыватель удобрений (для модели HI)

Автоматическое управление (кроме мод. HI) • Резиновое колесо для элемента • Защита культур
зубчатым диском • Заделыватель с регулируемыми дисками • Карданная трансмиссия
разбрасывателя удобрений (для HP-HL) • Направляющие диски (одна пара) • Комплект гидравлического
узла для складывания рамы (мод. НР)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для мод. HL (жесткая рама) многочисленные возможные комбинации (кол. рядов, междурядье
и т.д.) обусловливают возникновение переменных (ширина, вес, требуемая мощность и т.д.). Поэтому, для
получения любых разъяснений рекомендуем обращаться в компанию GASPARDO Seminatrici.

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA: Regulacja elementu z korbą i koło żelazne • Ochrony roślin (dla
wersji sprężynowych) • Koła opierające regulowane (dla HI) • Siewnik nawozów pneumatyczny

(dla modelu HI)

Prowadzenie automatyczne (wykluczony mod. HI) • Koło gumowe dla elementu • Ochrona roślin o tarczy
zębatej • Obsypnik o tarczach regulowanych • Napędzanie siewnika nawozów na przegub wychylny (do HP-
HL) • Tarcze kierunkowe (para) • Zestaw zespołu hydraulicznego do zamykania ramy (mod. HP)

UWAGA: Dla mod. HL (rama sztywna) różnorodne możliwe kombinacje (ilość rzędów, międzyrzędzie, itp.)
powodują zmienne wymiary (szerokość, ciężar, wymagana moc, itp.); dlatego też należy zwrócić się do
GASPARDO Seminatrici w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień.

ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Регулиране на елемента
с ръчка и желязно колело • Предпазители за растенията (за версии с пружини) • Опорни

регулируеми колела (за модел HI) • Пневматичен торов разпръсквач (за модел HI)

Автоматичен водач (с изключение на модел HI) • Гумено колело за елемента • Предпазител за
растенията във вид на зъбчат диск • Възел окопаване с регулируеми дискове • Карданена трансмисия
торов разпръсквач (за HP-HL) • Направляващи дискове (чифт) • Комплект хидравличен възел за
затваряне на рамата (модел HP)

ЗАБЕЛЕЖКА: За модел HL (твърда рама) многобройните възможни съчетания (брой редове,
междуредие, и т.н.) водят до различни варианти (ширина, тегло, необходима мощност и т.н.). Ето защо
Ви съветваме да се обърнете към фирма GASPARDO Seminatrici за всякакви разяснения.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРИ: Регулювання елементу за допомогою
кривошипу та залізного колеса • Захисна система для рослинностей (у пружинних варіантах)

• Регулюючі опорні колеса (для мод. HI) • Пневматичний розкидувач добрив (для моделі HI)

Автоматичне управління (за винятком мод. HI) • Гумове колесо для елементу • Захисна система для
рослинностей за допомогою зубчатого диску • Підгортальник з регулюючими дисками • Карданний
привід розкидувача добрив (для мод. HP-HL) • Регулюючі диски (пара) • Набір гідравлічного блоку для
закриття рами (мод. HP)

ПРИМІТКИ: Для мод. HL (з незгинаючою рамою) багаточисленні можливі композиціі (кількість рядів,
міжряддя і т. д.) дають можливість змінюватися (ширина, вага, необхідна потужність і т. д.); у будь-якому
разі радимо вам звертатися на підприємство GASPARDO Seminatrici (“ГАСПАРДО Сівалки”) за будь-
якою порадою.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

DANE
TECHNICZNE

ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ

ТЕХНІЧНІ
ДАНІ

Ширина
сложенной рамы

Рабочая
ширина

Емкость резервуара

для удобрения

Сухой вес

Требуемая
мощность

Szerokość ramy
(zamknięta)

Szerokość
robocza

Pojemność
skrzynki nawozów

Ciężar bez
ładunku

Wymagana
moc

Ширина рами в
закритому виді

Робоча
ширина

Місткість
резервуара добрив

Вакуумна
вага

Необхідна
потужність

Ширина затворена
рама

Работна
ширина

Обем на бункера
за семена

Тегло - празно

Необходима
мощност

(*) Предусматривается версия 4 ряда 75 см без пневматического разбрасывателя удобрений, с гидравлическим складывающим механизмом или без него. / Przewidziana jest wersja 4 f. 75 cm. z siewnikiem nawozów,

z lub bez zamknięcia hydraulicznego. / Є можливість придбати варіант з 4 рядами 75 см. Без пневматичного розкидувача добрив, з гідравлічним або без гідравлічного закриття. / Предвидена е версия 4 реда 75

cм. Без пневматичен торов разпръсквач, с или без хидравлично затваряне. / There is a 4 f. 75 cm. version without pneumatic fertil izer spreadr, with or without hydraulic closing mechanism.

( ) Емкость с единым ( ) Pojemność z jedyną ( ) Місткість з єдиним молотильним ( ) Обем с единичен ( ) Capaci ty w ith
бункером skrzynką nasienną барабаном одиниця міри бункер a single hopper

Ввиду графических необходимостей и ясности на некоторых фотографиях и изображениях отсутствуют защитные ограждения “CE”.

Z powodów graficznych, niektóre zdjęcia i obrazki nie pokazują zabezpieczeń “EC”

Деякі фото і зображення, для кращої наглядності виконані не згідно графічних вимог ЄС.

На някои снимки и изображения, от графични съображения и за по-голяма яснота, не са монтирани защитните капаци “CE”.

For graphic reasons, some pictures and images do not show the "EC" safety guards.


