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(57) Реферат: 

Плівкоукладач для вирощування овочевих культур містить раму, вал для кріплення рулону 
плівки, опорні колеса, на несучій рухомій рамі встановлюються на основні стійки і 
закріплюються універсальними фіксаторами стійки переднього розгортана, якими створюються 
смуги-заглибини по ширині прикочуючих коліс та заднього підгортана ґрунту на плівку; пристрій 
для визначення і контролю напрямку і швидкості руху укладача; датчик визначення глибини і 
ширини смуги заглибини; датчик розпізнавання рослин; навантажувач для створення 
оптимального тиску на прикочуючі колеса та комп'ютер для обробки даних і внесення поправок 
у роботу укладача. Крім цього, спереду плівкоукладача встановлюється зубовий коток, який 
з'єднаний з прикочуючим котком, а по ширині рами встановлюються: вал з рулоном плівки і 
обмежувачами переміщення рулону та універсальний ніж, що обертається навколо осі з 
фіксатором положення для відрізання плівки з датчиком контролю витрати плівки. 


