
СТАНИ ЧАСТ ОТ 
ИНОВАТИВНАТА 
ПРОМЯНА!
Иновативни решения  
за земеделието от  
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ  
по мярка 4.1



4.3 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАЩИ ОПАЗВАНЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ)

10
точки

15
точки

*15% от общата инвестиция

*30% от общата инвестиция

New Holland SBLV670 
• Навесни и прикачни
• Работни ширини  
   от 2,5 м до 7,9 метра
• Усилена рама   
   от закалена стомана

New Holland Disc Cutter 320 
• Предно и задно  
   навесни модели  
   Duradisc, DiscCutter  
   и MegaCutter 860
• Прикачни модели

Сеносъбирачи PROROTOR
• Еднокръгови
• Двукръгови  
   660/760 и 820
• С подвижно рамо 640

Култиватори SWIFTER -  
4, 5, 6, 7 и 8 метрови
 

Стърнищен култиватор  
ACTROS RO - 3 и 4 метров
 

Дискови брани  
SWIFTERDISC
Работни ширини  
от 3 метра до 12,4 метра

Брани за слама STRIEGEL
• 6-редова брана
• 4 см. дълбочина

4.4 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОДУКТОВАТА ГАМА НА BENDARNEW HOLLAND ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ 

10
точки

10
точки

10
точки

10
точки

10
точки

10
точки

Продуктова гама AgXtend 
Smart Farm
Лесни за използване сензори за измерване на реколтата, времето и други, помагащи на фермерите  
за решения относно защитата на културите, торенето, напояване и мониторинг на културите.

15
точки



Сеялки BENDAR OMEGA
• Обем на бункера - 2 800 литра, 3 500 литра или 4 000 литра
• Работни ширини - 3, 4, 6 и 8 метра
• Торовнасяне

BEDNAR торовнасяне, семена 

CropXplorer
Сензор за оптимизиране на азотния баланс, част от пакета  
за прецизно земеделие AgXtend на ИНТЕРАГРИ България.
• Азотното торене - използване на регулатори на растежа според  
   нуждите на растенията в конкретното поле.
• Внасяне на десиканти, според биомасата.
• Наблюдение на културите и сканиране на усвояването на азот. 
• Използва активен източник на светлина и измерва светлината,  
   отразена от растенията. На базата на тези измервания и  
   алгоритмични изчисления необходимите норми за внасяне  
   на азот могат незабавно да бъдат определени и приложени  
   чрез ISOBUS с пръскачка или торачка, прикачени към задната  
   част на трактора.

15
точки

15
точки

15
точки

Ferti Box

SoilXplorer Почвен анализ.
Сензорът излъчва електромагнитен сигнал в почвата, а четири приемни 

бобини измерват електропроводимостта на почвата на четири различни 
дълбочини.  Когато датчикът е разположен на 40 cm над почвата, 

измерваните слоеве са: 0–25cm, 15–60 cm, 55–95 cm и 85–115 cm. 
Въз основа на агрономичен модел той изчислява разнородността в 

почвата, относителното водно съдържание и уплътняването в почвения 
слой. В комбинация с GPS приемник, системата може да записва и 

картографира нееднородностите на почвата за всяка от четирите 
измервани дълбочини. Разбира се електромагнитните сигнали не оказват 

влияние върху културите и организмите в почвата. 

15
точки

Xpower
Унищожаване на плевели в дълбочина, посред-
ством електрически импулси (заменя хербициди 
като Glyphosate).

New Holland продукти за автоматично водене  
IntelliSteer и XCN серия навигации
Прецизно земеделие PLM – Автоматично водене

IntelliView IV

XCN-750

XCN-1050 с NAV 
900 и EzPilot Pro

15
точки

15
точки



За повече информация във връзка с нашите предложения по мярка 4.1  
и приложението й за вашия бизнес – нашият търговски екип ви очаква! 

office@interagri.bg | 0700 46 666

Централен офис:

София  (087) 6464167
Благоевград  (087) 6646448  
Враца  (087) 6464167 
Плевен  (087) 8126464 
Монтана/Видин  (087) 6464167
В. Търново  (087) 6464713 
Русе (087) 9646471 
Силистра/Разград  (087) 9646471
Шумен  (087) 7646423 07
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Бургас  (087) 7176464 
Варна  (087) 8181777
Добрич  (087) 8646471 
Ямбол  (087) 6646498  
Ст. Загора  (087) 6646498 
Харманли  (087) 9646424 
Пазарджик (087) 6464716 
Пловдив  (087) 6464716

ПРЕЦИЗНИ РЕДОВИ СЕЯЛКИ KINZE ПРОИЗВЕДЕНИ В САЩ

KINZE 3035 и 3505 -  
8 редови сеялки

KINZE 3605  -  
12 и 16 редови сеялки

KINZE 3705 -  
24 редова сеялка

KINZE 4805 - 
24 редова сеялка

15
точки

15
точки

15
точки

15
точки

ПРЕДИМСТВА НА СЕЯЛКИТЕ KINZE
• Механично или електрическо задвижване
• Различни видове торовнасяне
• Натиск на изсяващите апарати посредством  
   пружини Heavy Duty или пневматика
• Нов монитор Blue Vantage с възможност за сеитба  
   по карта, картографиране и компенсиране при завой
• Електрическо задвижване с индивидуален контрол  
   на всеки ред и променлива сеитбена норма
• Хидравличен натиск на всяка изсяваща секция  
   поотделно
• Елеватори на изсяващите апарати, следващи  
   скоростта на сеялката

Транспортно ремарке  
за зърно KINZE
• Обем - 37 куб.м
• Диаметър на шнека -  
   50 см
• Скорост на    
   разтоварване -  
   17 м3/мин
• Гуми или вериги
• Кантар 

15
точки


