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(57) Формула корисної моделі:
1. Плоскоріжучий робочий орган, що містить стійку і двосторонню лапу, кінці крил якої розташовані під кутом,
більшим кута розкриття її носової частини щодо напрямку руху, який відрізняється тим, що додатково
прикріплений патрубок подачі рідких та твердих органічних і мінеральних добрив і лапа виконана у вигляді
криволінійної поверхні переносу ґрунту, має по ширині захоплення змінний гострий кут розкриття крил та
здійснює коливальні рухи від механізму приводу з оптимальними амплітудою і частотою в горизонтальній
площині щодо вертикальної осі, перпендикулярної напрямку руху.
2. Плоскоріжучий робочий орган за п. 1, який відрізняється тим, що криволінійна поверхня перенесення лапи
виконана у вигляді циліндричних поверхонь, отриманих увігнутою кривою в передній частині, по прямій - в
центральній частині і опуклою кривою - в тильній частині та кінці крил лапи розташовані під гострим кутом до
напрямку руху, який в 2…2,5 разу більше кута розкриття носової частини, ширина захвату носка лапи в 2…2,5
разу менше ширини захоплення лапи, а ширина носової частини передньої ріжучої кромки складає десяту
частину.
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