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Браната Пегас с независими работни органи се агрегатира към рамената на навесната
система на трактора. Конструирана е с основна рама, за която са шарнирно окачени двете
крила. Към основната рама могат да се монтират теглич и колесар и браната бързо се
преобразува от навесна в прикачна и обратно. Между гредите на рамата и гредите за
окачване на работните органи е поместен механизъм, който позволява странично
изместване на секциите, а от там и регулиране следата на дисковете. Разстоянието между
двата реда работни органи е 110 см, така при каквато и да е скорост не може да попадне
обработена почва от първия ред дискове върху втория. Работните органи са монтирани чрез

самостоятелни лагерни тела на конзоли, прихванати със скоби и гумени тампони към
съответните греди. Конзолите позволяват монтажа на гладки или назъбени дискове с
диаметър от 460 до 610 мм. Дисковете работят с подходящ ъгъл на атака, което спомага за
доброто изместване, размесване и разтрошаване на почвения пласт. Към рамената на
притъпкващия валяк могат да се прикачат подравнителни дъски - лапи, окачени на
самостоятелни стойки, които се спускат механично, като целта им е подравняване на
обработената площ. Браната е оборудвана с валяци с щанцовани работни органи с
диаметър 550 мм, които са най-доброто средство за раздробяване на буците и уплътняване
на почвения слой. По желание могат да бъдат монтирани тръбни или актиринг валяци с
диаметър 550 мм.

- Браната Пегас се предлага в работни ширини от 2 до 9 м.
- Инвентарът се агрегатира към трактори с мощност от 80 до 500 к.с.
- Инвентарите до 4 м са на една цяла рама, 5 и 6 м са с основна рама и две крила, 7-9 м са
със средна част и две крила.
- Разстоянието между дисковете на един ред е 25 см.
- Избор на гладки или назъбени дискове с диаметър от 460 до 610 мм.
- Обработка според дисковете до 17 см дълбочина.
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