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(54) Назва корисної моделі: 
 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ МОТОБЛОК  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Багатофункціональний сільськогосподарський мотоблок, що містить двигун внутрішнього згорання та 
редуктор, які кінематично зв'язані один з одним та знаходяться в одному корпусі, механізм приводу рушіїв та 
вал відбору потужності, стійку керма, на якій розміщені органи керування дросельною заслінкою, зчепленням 
та механізмами перемикання швидкостей мотоблока, який відрізняється тим, що має рамну конструкцію, в 

передній частині якої вмонтовано балку з направляючими колесами керування зміни напрямку руху, які 
приводяться в дію від натискання на відповідну педаль через гідросистему, і для розширення функціональних 
можливостей розроблено систему гідравлічного приводу активних робочих органів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
0418260421 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 

 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

29.04.2021   
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