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 wprowadzenie

Drodzy rolnicy, drodzy klienci; 

dzięki bliskiej współpracy 

z ekspertami w dziedzinie rolnictwa, 

chcielibyśmy zaoferować Wam w 

najbliższym czasie kompaktowe 

linie technologiczne. Główny 

nacisk kładziemy na precyzję 

wykonania wszystkich prac 

polowych opartych na zarządzaniu 

resztkami pożniwnymi, kultywacji 

gleby, siewu i nawożenia, przy 

zachowaniu zrównoważonego 

rolnictwa, które pozwoli zachować 

grunty orne dla przyszłych pokoleń. 

Naszym celem jest dostarczenie 

Państwu agronomicznej technologii 

i informacji, jako metody na 

zwiększenie plonów, wraz 

z poszczególną konfiguracją maszyn 

odpowiadającą Waszym potrzebom.

Będę szczęśliwy jeśli staniecie się 

naszymi zadowolonymi klientami 

i użytkownikami technologii BEDNAR.

Ladislav Bednář

Dyrektor Zarządzający BEDNAR FMT, s. r. o.

Grunty rolne  
dla przyszłych pokoleń
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 wprowadzenie

OD ROLNIKÓW DLa ROLNIKÓW

BEDNAR FMT jest nowoczesnym producentem technologii rolnej, 

specjalizującej się w produkcji maszyn do kultywacji gleby, 

siewu, nawożenia oraz rozdrabniania. Dzięki bliskim powiązaniom 

BEDNAR FMT z praktyką rolniczą, firma jest jedną z najbardziej 

innowacyjnych, produkujących i projektujących maszyny rolnicze 

z wysoką wartością dodaną dla ostatecznego klienta. BEDNAR FMT 

s. r. o., został założony w 1997.

Obecnie frima zatrudnia 250 osób i eksportuje maszyny do 25 krajów 

w Europie, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Afryki.

MISJa

—   Testujemy nowe technologie kultywacji gleby, odżywiania roślin 

i siewu, we współpracy z najlepszymi gospodarstwami.

—  Na podstawie wyników, rozwijamy nowoczesne maszyny, które 

poprawiają produktywność roślinną i zapewniają pożywienie dla 

dynamicznie rozwijającej się populacji.

—  W ciągły sposób pracujemy nad naszym unikalnym „know‑how”, 

który odbija się na naszym procesie rozwoju agronomicznych 

rekomendacji.

—  Skupiamy się na jakości maszyn, dzięki której nasze „know‑how” 

i produkcja technologii otrzymuje wielką i długotrwałą wartość 

dodaną.

—  Szanujemy zasady zrównoważonego rozwoju naszej planety, by 

zachować jej wartości dla przyszłych pokoleń.

bednar fmt
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STRIEGEL ‑PRO PN

STRIEGEL-PRO to brona do słomy używana do zarządzanie resztkami pożniwnymi. 

Służy do równomiernego rozłożenia resztek pożniwnych na całej szerokości pola, 

dodatkowo pobudza wzrost samosiewów, może służyć do rekultywacji terenów 

zielonych i przygotowania gleby przed samym siewem do 4 cm głębokości w okresie 

wiosennym.

 uprawa glebystrIeGel ‑pro
Brona do słomy
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STRIEGEL ‑PRO PE

DOSKONałe KOpIOWaNIe 
pOWIeRzchNI

W wersji STRIEGEL‑PE mamy doskonałe 

kopiowanie nierówności terenu, dzięki 

zamocowaniu sekcji na równoległoboku.

zaRząDzaNIe ReSztKaMI pO zbIORach 

Resztki po zbiorach należy równomiernie rozmieścić na całej działce rolnej, by 

aktywować drugi wzrost i przez to przygotować ziemię na kolejne operacje uprawy 

gleby. W okresie wiosennym zalecamy używanie bron do słomy do przygotowania 

gleby na jej szybkie wykorzystanie oraz do szybkiego ogrzania wierzchniej warstwy 

gleby. W dalszej kolejności można użyć bron również do wiosennej rewitalizacji 

trwałych upraw zielonych. 

hYDRauLIczNIe ObSługIWaNe 
SeKcJe

Brony do słomy STRIEGEL‑PRO PE mają sześć hydraulicznie 

regulowanych rzędów prętów roboczych. Dwa ostatnie rzędy 

można regulować niezależnie za pomocą mechanicznej zapadki 

i tym samym wpływać na ostateczną intensywność pracy. Wersja 

PN ma pięć rzędów prętów, również ustawianych hydraulicznie.

„używam brony do słomy strIeGel‑pro do równomiernego 

rozłożenia resztek pożniwnych na ściernisku. pomoga mi to w 

poprawie kultywacji ścierniska po żbożach. strIeGel jest idealną 

maszyną do rzepaku, gdzie przyspiesza wzrost samosiewów.” 

 petr korous

Agro Korous

Okręg Litoměřice

1000 ha

STRIEGEL ‑PRO PE 12000

łatWe pOłączeNIe z FeRtI-bOX

Ciężko jest podnieść ilość Twoich plonów bez nawożenia. Azot 

jest prosty w dozowaniu poprzez FERTI‑BOX. Resztki pożniwne 

rozkładają się szybciej i lepiej.

 uprawa glebystrIeGel ‑pro
Brona do słomy
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strIeGel ‑pro pn
pn 6000 pn 7500 pn 9000

Szerokość robocza m 6,1 7,5 9

Szerokość transportowa m 3 3 3

Długość transportowa m 3,5 3,5 3,5

Głębokość robocza* cm 0–4 0–4 0–4

Liczba redlic tnących szt. 20 24 30

Liczba rzędów palców 
roboczych

szt. 5 5 5

Rozstaw między palcami 
roboczymi

cm 6 6 6

Waga** kg 1 550–2 100 1 800–2 400 2 150–2 900

Zalecana moc ciągnika* HP 80–120 140–180 180–220

* w zależności od zastosowania ** zależy od wyposażenia

strIeGel ‑pro pe
pe 12000

Szerokość robocza m 12

Szerokość transportowa m 3

Długość transportowa m 8,7

Głębokość robocza* cm 0–4

Liczba redlic tnących szt. 36

Liczba rzędów palców 
roboczych

szt. 6

Rozstaw między palcami 
roboczymi

cm 5

Waga** kg 6 000–7 450

Zalecana moc ciągnika* HP 230–350

* w zależności od zastosowania ** zależy od wyposażenia

 uprawa glebystrIeGel ‑pro
Brona do słomy

uLepSz SWOJą MaSzYNę

Wypróbuj na przykład siewnik ALFA DRILL do 

wysiewu poplonów i zaoferuj swojej glebie więcej 

nawozu organicznego. Ona Ci to wynagrodzi.

nowość

 przednie kroje tnące 

 pręty robocze

Kroje to przednie dyski tnące, które pracują 

zawieszone na słupicach elastycznych. Profil 

tych kroji pozwala na wymieszanie gleby 

z resztkami pożniwnymi.

zastosowanie: Kroje tnące są idealne do 

pocięcia łodyg, zwłaszcza po zbożach oraz 

roślinach oleistych.

przednIe kroje 
tnące

 przednia włóka CRuSHBAR 

 pręty robocze

crushbar to przednia włóka równająca 

z indywidualnym zabezpieczeniem, każdej 

łopatki poprzez słupice sprężynową. Kąt 

pracy włóki jest regulowany hydraulicznie 

bezpośrednio z ciągnika.

zastosowanie: Crushbar jest idealny 

do wczesnowiosennego wyrównania 

powierzchni pola. Może zostać również 

użyty do wyrównanie pola już po kultywacji.

crushbar ‑ przednIa 
włóka równająca 
do wIosennych 
przyGotowań

trash cutter to wałek tnący znajdujący 

się w przedniej części maszyny. Wałek 

posiada ostre krawędzie tnące ułożone 

śrubowo. Mała średnica wałka (310 mm) 

oznacza wysoką prędkość kątową. Docisk 

wałka jest kontrolowany hydraulicznie 

z kabiny ciągnika.

zastosowanie: Trash Cutter jest idealnym 

narzędziem do delikatnego cięcia długich 

łodyg pozostałych po uprawach rzepaku, 

słonecznika, zamarzniętych poplonów etc.

przednI wałek trash 
cutter

 przedni wałek tnący Trash Cutter 

 pręty robocze
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SWIFTERDISC XO_F

SWIFTERDISC to brona talerzowa przeznaczona do szybkiej i taniej 

uprawy ścierniska do 12 cm głębokości, którą równierz można 

wykorzystać do przygotowywania pola przed siewem.

 uprawa glebyswIfterdIsc
Brona talerzowa
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SWIFTERDISC XE SWIFTERDISC XN

„swIfterdIsc to maszyna wyjątkowo uniwersalna. 

znakomicie sprawdza się podczas zrywania ścierniska 

bezpośrednio po zbiorach jak i w uprawie przedsiewnej. 

powierzchnia pola jest wyrównana, a ziemia uprawiona 

na jednakową głębokość. w połączeniu z ciężkim wałem 

segmentowym uzyskuję efekt bardzo dobrego kruszenia 

brył i odpowiedniej rekonsolidacji gleby, tak by tworzyć 

optymalne warunki do pobudzenia samosiewów podczas 

podorywki oraz wzorowego wzrostu i rozwoju rośliny 

uprawnej podczas przygotowania do siewu.”

Gospodarstwo Rolne Wojciech Greber

Osice, Suchy Dąb, woj. Pomorskie

94 ha

FENIX FN 3000 L, SWIFTERDISC XO 4500 F

pODORYWKa DO 12 cM Lub pRzYgOtOWaNIe 
pRzeD SIeWeM

jeśli chcesz wyciągnąć pełne maksimum ze swojej gleby i roślin, to daj jej wszystko 

czego potrzebuje, i trzymaj kolejność odpowiednich prac polowych.

Zacznij z natychmiastową podorywką gleby. Przerwiesz kapilarność gleby 

i wymieszasz resztki pożniwne i nasiona z glebą. jeśli wszystko utwardzimy, 

nasiona zaczną szybko kiełkować i możesz je w kolejnych operacjach mechanicznie 

zlikwidować. 

użycie bron talerzowych SWIFTERDISC do przygotowania gleby może być alternatywą 

i obniżyć koszty pracy oraz zwiększyć jej roczne wykorzystanie. Mimo to tradycyjnego 

agregatu przedsiewnego nie jest w stanie zastąpić.

LepSzY eFeKt pODcINaNIa 
I MIeSzaNIa

Każde ramię jest wyposażone w parę talerzy 

520 × 5 mm (system Twin‑Disc). Mocniejszy efekt 

podcinania i mieszania osiąga się z unikatowymi 

talerzami A.

 uprawa glebyswIfterdIsc
Brona talerzowa

tRaSh cutteR Na ucIążLIWe 
ReSztKI pOżNIWNe

Wałek tnący zlokalizowany jest w przedniej części maszyny 

i posiada ostrą krawędź tnącą ułożoną wokół wałka śrubowo. 

Małą średnica wałka (310 mm) daje nam wysoką prędkość 

kątową podczas pracy, co daje nam z kolei wysoką jakość cięcia 

długich resztek pożniwnych takich jak rzepak, słonecznik czy 

zamarznięty poplon.

pRzeDNIa WłÓKa cRuShbaR

Modele SWIFTERDISC XO_F i XE mogą być wyposażone w 

przednią, hydraulicznie regulowaną włókę równającą do kultywacji 

przedsiewnej.
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swIfterdIsc Xe
Xe 10000 Xe 12000

Szerokość robocza m 10 12

Szerokość transportowa m 3 3

Długość transportowa m 7,5–8,7 8,1–9,2

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12

Ilość talerzy roboczych szt. 80 96

Waga** kg 7 700–9 300 8 600–10 800

Zalecana moc ciągnika* HP 300–350 400–450

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

uLepSz SWOJą MaSzYNę 

Wypróbuj na przykład siewnik ALFA DRILL 

do wysiewu poplonów i zaoferuj swojej glebie 

więcej nawozu organicznego. Ona Ci to 

wynagrodzi.

Oferta tylnych wałów i packerów jest dostępna na stronie 84.

 uprawa glebyswIfterdIsc
Brona talerzowa

swIfterdIsc Xn
Xn 3000 Xn 3500 Xn 4000 Xn 4000 r Xn 5000

Szerokość robocza m 3 3,5 4 4 5

Szerokość transportowa m 3 3,5 3 4 3

Długość transportowa m 3 3 3 3 3,3

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Ilość talerzy roboczych szt. 22/24** 28 32 30 40

Waga** kg 1 650–2 050 1 800–2 200 2 390–3 240 2 035–2 430 3 000–3 900

Zalecana moc ciągnika* HP 85–115 110–130 130–150 130–150 150–180

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

swIfterdIsc Xo_f
Xo 4000 f Xo 4500 f Xo 5000 f Xo 6000 f Xo 8000 f

Szerokość robocza m 4 4,5 5 6 7,5

Szerokość transportowa m 3 3 3 3 3

Długość transportowa m 6,9 6,9 6,9 6,9 7,4

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Ilość talerzy roboczych szt. 32 36 40 48 60

Waga** kg 3 680–5 860 3 890–6 350 4 110–6 860 4 490–7 570 5 720–9 000

Zalecana moc ciągnika* HP 120–160 140–170 170–220 200–260 290–340

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

łatWe pOłączeNIe ze 
zbIORNIKaMI FeRtI-bOX

Bez nawozów ciężko będzie zwiększać potencjał 

plonów. W kombinacji ze zbiornikami FERTI‑

BOX łatwo zaaplikują Państwo azot do profilu 

glebowego. W ten sposób resztki po zbiorach 

zaczną się lepiej i szybciej rozkładać.

Stała głębOKOść 
pRacY I WYgODNa 
MaNeWROWOść MaSzYNY

Korzystne umiejscowienie osi transportowej 

umożliwia wyjątkową stabilność maszyny. 

W ten sposób głębokość uprawy będzie zawsze 

taka sama. Wygodną manewrowość maszyny 

doceni również jej operator. W konsekwencji 

wszyscy będą zadowoleni ‑ agronom, operator 

i właściciel. 
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ATLAS HO

ATLAS to brona talerzowa przeznaczona do głębszej podorywki do 16 cm 

na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Model HO ze średnicą 

talerzy 660 mm, umożliwia uprawę gleby aż do 18 cm.

 uprawa glebyatlas
Brona talerzowa
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ATLAS AOATLAS AO_L

upRaWa ścIeRNISKa DO 16 cM głębOKOścI 
z Dużą ILOścIą ReSzteK pOżNIWNYch 

Rośliny uprawne potrzebują odpowiednio przygotowanej gleby. W czasach 

intensywnego rolnictwa i wzrostu plonów, wzrasta również ilość resztek pożniwnych. 

jeśli posiadasz hodowlę, możesz użyć resztek jako paszę lub ściółkę. jeśli specjalizujesz 

się w produkcji roślinnej, oddaj glebie to co jest jej potrzebne – nawóz organiczny.

uprawy jak kukurydzy czy pszenica z plonem ponad 10 ton z hektara, potrzebują 

większych talerzy roboczych by wymieszać materiał organiczny z glebą do głębokości 

16 cm.

Stała głębOKOść 
pRacY I WYgODNa 
MaNeWROWOść MaSzYNY

Korzystne umiejscowienie osi transportowej 

umożliwia wyjątkową stabilność maszyny. W 

ten sposób głębokość uprawy będzie zawsze 

taka sama. Wygodną manewrowość maszyny 

doceni również jej operator. W konsekwencji 

wszyscy będą zadowoleni – agronom, operator 

i właściciel.

SOLIDNa RaMa

Modele AO‑L i HO to najlepsze maszyny w swojej klasie. ułożenie 

elementów roboczych w kształcie „X” oraz oś jezdna przed wałami, 

pomogą Ci przygotować pole tak jak tego potrzebujesz. Model HO w 

przeciwieństwie do AO_L ma mocniejszą ramę oraz zabezpieczenie 

sprężynowe, co z powodzeniem sprawdza się w ciężkich glebach 

i mokrych warunkach.

peRFeKcYJNa pRzepuStOWOśćć 
DużYch ILOścI ReSzteK pOżNIWNYch

Dwa talerze na jednej słupicy, tzw. system Twin‑Disc i duża 

przestrzeń pomiędzy drugim rzędem talerzy a tylnymi wałami 

gwarantują wysoką przepustowość materiału i doskonałą równość 

pola.

 uprawa glebyatlas
Brona talerzowa
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ATLAS AMATLAS AN

DOSKONałe pRzYgOtOWaNIe 
I NaStępNe zagęSzczeNIe gLebY

Najlepszy możliwy wynik Twojej pracy zapewnią Ci wały i packery. 

Mamy dla Państwa 9 rodzajów odpowiednich do głębszej podorywki.

Duże, aLe MIMO tO KOMpaKtOWe

Zapierająca dech w piersiach szerokość robocza naszych 

największych maszyn w żaden sposób nie wpływa na ich wymiary 

transportowe. Wszystkie nasze maszyny składają się do trzech 

metrów. unikatowe są maszyny serii AM, które składają się w 

kierunku do przody przez system Bar‑Lock.

LepSzY eFeKt pODcINaNIa 
I MIeSzaNIa

Każde ramię wyposażone jest w parę talerzy 620 × 6 mm (model 

HO 660 × 6 mm), chodzi o tzw. system Twin‑Disc. Mocniejszy efekt 

podcinania i mieszania osiąga się z unikatowymi talerzami A.

Oferta tylnych wałów i packerów jest dostępna na stronie 84.

„markę bednar znamy już bardzo dobrze, ponieważ używamy 

pługa dłutowego, który pomógł podnieść nam wydajność 

naszego gospodarstwa. dodatkowo używaliśmy brony talerzowej 

swIfterdIsc 6000 f, ale postanowiliśmy wymienić ją na ciężka 

bronę talerzową do głębszej uprawy atlas ao 6000 l. maszyna 

zachowuje stabilność nawet podczas szybkiej jazdy na nierównym 

terenie, a układ talerzy roboczych zapobiega zapychaniu się 

maszyny, nawet przy dużej ilości resztek pożniwnych, jak w 

kukurydzy, i podczas głębokiej pracy.”

GR Leon Haniszewski

Niemil, Oława, woj. opolskie

450 ha

ATLAS AO 6000 L

 uprawa glebyatlas
Brona talerzowa
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atlas an
an 3000 an 3500

Szerokość robocza m 3 3,5

Szerokość transportowa m 3 3,5

Długość transportowa m 3 3,3

Głębokość robocza* cm 6–16 6–16

Ilość talerzy roboczych szt. 24 28

Waga** kg 2600–2800 2800–3350

Zalecana moc ciągnika* HP 150–240 170–260

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

atlas am
am 10000 am 12000

Szerokość robocza m 10 12

Szerokość transportowa m 3 3

Długość transportowa m 11,7 12,7

Głębokość robocza* cm 6–16 6–16

Ilość talerzy roboczych szt. 80 96

Waga** kg 14 800–15 600 15 200–16 600

Zalecana moc ciągnika* HP 380–450 480–550

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

atlas ao_l
ao 4000 l ao 5000 l ao 6000 l ao 8000 l

Szerokość robocza m 4 5 6 8

Szerokość transportowa m 2,95 2,95 2,95 3

Długość transportowa m 8,3 8,3 8,3 8,4

Głębokość robocza* cm 6–16 6–16 6–16 5–15

Ilość talerzy roboczych szt. 32 40 48 60

Waga** kg 5 300–6 000 6 000–6 800 6 700–7 600 8700–11 000

Zalecana moc ciągnika* HP 200–230 260–300 300–340 350–400

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

atlas ho
ho 4000 ho 5000 ho 6000 ho 8000

Szerokość robocza m 4,2 4,8 6 7,2

Szerokość transportowa m 3 3 3 3

Długość transportowa m 8,8 8,8 8,8 8,9

Głębokość robocza* cm 6–18 6–18 6–18 6–18

Ilość talerzy roboczych szt. 28 32 40 48

Waga** kg 6 300–7 300 6 650–7 850 7 300–8 650 8 200–9 900

Zalecana moc ciągnika* HP 220–250 260–290 300–340 350–400

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

atlas ao
ao 4000 ao 4500 ao 5000 ao 6000

Szerokość robocza m 4 4,5 5 6

Szerokość transportowa m 3 3 3 3

Długość transportowa m 7,4 7,4 7,4 7,4

Głębokość robocza* cm 6–16 6–16 6–16 6–16

Ilość talerzy roboczych szt. 32 36 40 48

Waga** kg 4 600–5 500 4 800–5 600 5 000–6 000 6 000–6 800

Zalecana moc ciągnika* HP 140–180 150–200 160–200 200–240

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

 uprawa glebyatlas
Brona talerzowa

nowość

nowość
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SWIFTER SO_F

SWIFTER to tradycyjny agregat przedsiewny, którym połączysz w trakcie 

jednego przejazdu z dużą prędkością, wszystkie operacje robocze 

potrzebne do przygotowania perfekcyjnego łoża siewnego, nawet przy 

dużych bruzdach.

 uprawa glebyswIfter
Agregat przedsiewny
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SWIFTER SNSWIFTER SE

łatWe pOłączeNIe ze zbIORNIKaMI 
FeRtI-bOX 

Bez nawozów ciężko będzie zwiększać potencjał plonów. Agregaty 

przedsiewne SWIFTER umożliwiają w połączeniu z zasobnikami 

FERTI‑BOX, łatwo zaaplikować startową dawkę nawozu do profilu 

glebowego.

DOSKONałe pRzYgOtOWaNIe pRzeD 
SIeWeM pODczaS JeDNegO pRzeJazDu 

Wysokiej jakości łoże siewne jest podstawą właściwego kiełkowania, wzrostu 

i chemicznej ochrony roślin. Podczas jednego przejazdu wyrównasz glebę, 

rozdrobnisz grudy, spulchnisz i utwardzisz dolną część łoża siewnego – to 

wszystko przy stale takiej samej głębokości roboczej. Wyjątkowe znaczenie mają 

agregaty przedsiewne w przygotowywaniu gleby przed siewem roślin jarych 

i rzepaku, które wymagają łoża siewnego z lekko ubitym dnem, przez które 

może wnikać wilgoć kapilarna i spulchnioną warstwą wierzchnią, pozwalającą na 

szybkie przenikanie tlenu i ciepła do gleby.

Duże, aLe MIMO tO KOMpaKtOWe

Zapierająca dech w piersiach szerokość robocza agregatów 

przedsiewnych SWIFTER w żaden sposób nie wpływa na ich 

wymiary transportowe. Wszystkie nasze maszyny mają szerokość 

transportową 3 metry. unikatowe są maszyny serii SE, które składają 

się w kierunku do przodu i maszyny SM przez system Bar‑Lock do 

tyłu.

SzeROKI WYbÓR aKceSORII 
DLa LepSzeJ JaKOścI 
KuLtYWacJI

Wyposażenie takie jak przednia włóka równająca 

Crushbar czy podwójny wał Crosskill zapewniają 

doskonałe wyrównanie gleby i rozbicie brył.

 uprawa glebyswIfter
Agregat przedsiewny
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SWIFTER SO SWIFTER SM

łatWe DOStOSOWaNIe DO WaRuNKÓW

pOLe JaK OgRÓDeK

Szeroka oferta akcesoriów maszyn SWIFTER pomoże udoskonalić 

Państwa maszynę, na przykład dwurzędowym wałem Crosskill 

i wałkiem finish. Dzięki temu Państwa pole będzie wyglądać jak 

ogródek. Do kamienistych gleb przydatny będzie również Crosskill 

do kamieni.

Oferta tylnych wałów i packerów jest dostępna na stronie 84.

 uprawa glebyswIfter
Agregat przedsiewny

gęSIOStOpKI 270 MM – pRzYStOSOWaNe DO LetNIch I JeSIeNNYch 
pRzYgOtOWań

Gęsiostopy 270 mm zapewniają podcięcie profilu glebowego na całej szerokości maszyny co daje nam 

solidne łoże siewne. W tym samym czasie gleba jest uprawiana dynamicznie dzięki kątowi pracy gęsiostopek, 

które spulchniają górną warstwę gleby. Każda z gęsiostopek jest zamontowana do elastyczenj słupicy, 

która zapewnia nam efekt pracy „3D” (ruch poziomy i pionowy, który zapewnia ochronę słupice przed 

uszkodzeniem.

OStRza gaMMa – pRzYStOSOWaNe DO WIOSeNNeJ upRaWY 
z zachOWaNIeM WILgOcI

Ostrza Gamma spulchniają, napowietrzają i ocieplają glebę bez wyciągania wilgotnych części gleby zachowanych 

podczas zimowania, ważne jest to dla szybkich wiosennych wschodów roślin. Każdy element roboczy jest 

przymocowany do elastycznej słupicy pozwalającej na pracę do 15 km/h, co oszczędza Twój czas, którego wiosną 

zawsze brak.

OStRza Sb – pRzYStOSOWaNe DO WIOSeNNeJ KuLtYWacJI zWłaSzcza 
pRzeD SIeWeM buRaKa cuKROWegO

Ostrza SB 150 mm na słupicach typu „S” zapewniają wiosenną jakościową uprawę. Kąt elementów roboczych 

chroni przed pionowym mieszaniem gleby co powoduję zachowanie wilgoci, przez co mamy szybki start roslin. 

Dodatkowo zmiejsza to zapotrzebowanie na moc ciągnika.

zaWIeSzeNIe SeKcJI Na RaMIe

Indywidualne zawieszenie sekcji w kompaktorach SO odbywa się za 

pomocą resorów sprężynowych. Wszystkie uderzenia bezpośrednio 

na ramę są absorbowane, a maszyna wciąż pracuje stabilnie nawet 

przy dużych prędkosciach.
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 uprawa glebyswIfter
Agregat przedsiewny

swIfter se
se 8000 se 10000 se 12000

Szerokość robocza m 8,2 10,2 12,2

Szerokość transportowa m 3 3 3

Długość transportowa m 6,9 7,5 8,6

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12

Liczba redlic szt. 32 40 48

Liczba redlic (sekcja SB) szt. 60 74 88

Liczba ostrzy gamma szt. 78 96 116

Waga** kg 5 900–6 500 6 500–8 500 8 100–9 900

Zalecana moc ciągnika* HP 220–260 280–330 330–380

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

swIfter sm
sm 14000 sm 16000 sm 18000

Szerokość robocza m 14,2 16,2 18,2

Szerokość transportowa m 3 3 3

Długość transportowa m 13,6 14,6 15,6

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12

Liczba redlic szt. 56 64 72

Liczba redlic (sekcja SB) szt. 104 118 132

Liczba ostrzy gamma szt. 136 152 168

Waga** kg 11 600–14 200 12 400–15 400 13 200–16 600

Zalecana moc ciągnika* HP 400–435 450–500 500–550

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

swIfter so_f
so 4000 f so 5000 f so 6000 f so 7000 f so 8000 f

Szerokość robocza m 4 5 6,2 7,2 8

Szerokość transportowa m 2,7 2,7 2,7 2,7 2,95

Długość transportowa m 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Liczba redlic szt. 16 20 24 28 32

Liczba redlic (sekcja SB) szt. 30 38 45 51 59

Liczba ostrzy gamma szt. 34 44 54 64 74

Waga** kg 3 200–4 000 3 600–4 700 4 100–5 700 4 300–5 700 4 800–6 100

Zalecana moc ciągnika* HP 120–150 145–200 155–215 180–220 210–230

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

swIfter so
so 4000 so 5000 so 6000 2s so 6000 4s so 7000

Szerokość robocza m 4 5 6,1 6,2 7,2

Szerokość transportowa m 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

Długość transportowa m 7 7 7 7 7

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Liczba redlic szt. 16 20 24 24 28

Liczba redlic (sekcja SB) szt. 30 38 45 45 53

Liczba ostrzy gamma szt. 40 48 60 60 70

Waga** kg 3 100–4 100 3 500–4 800 4 000–5 500 4 300–5 800 5 000–6 500

Zalecana moc ciągnika* HP 120–150 145–200 150–210 155–215 180–220

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

swIfter sn
sn 3000 sn 4000 sn 4000 r sn 5000

Szerokość robocza m 3 4 4 5

Szerokość transportowa m 3 2,33 4 3

Długość transportowa m 2,75 3,02 3 2,7

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12 2–12

Liczba redlic szt. 12 16 16 20

Liczba redlic (sekcja SB) szt. 19 30 30 38

Liczba ostrzy gamma szt. 29 40 40 48

Waga** kg 1080–1410 1650–2080 1510–2120 2300–2850

Zalecana moc ciągnika* HP 90–120 140–160 140–160 145–200

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

„potrzebowałem maszyny, która ma dużo włók i duże wały crosskill 

oraz charakteryzuje się dużą wytrzymałością. bednar słynie 

w okolicy z produkcji zaawansowanych technologicznie agregatów 

przedsiewnych. wykonuję dosyć dużo usług swIfterem, dlatego 

aby wykonywać pracę na każdym polu wyposażyłem go w finisz 

wałek i dlatego jestem zadowolony z jego pracy w każdych 

warunkach.”

GR Mateusz Kurdyn

Radzyń Wybudowanie, województwo Kujawsko Pomorskie

180 ha

SWIFTER SO 6000 F
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FENIX FO

FENIX to uniwersalny kultywator, który można wykorzystać do podorywki, 

intensywnego średnio głębokiego spulchniania i do głębokiego 

spulchniana do 35 cm. 

 uprawa glebyfenIX
Uniwersalny kultywator
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FENIX FN FENIX FN_RT

OD pODORYWKI DO SpuLchNIaNIa

Łatwe dostosowanie elementów roboczych do uniwersalnego 

wykorzystania – podcięcie ścierniska na całej powierzchni, głębsze 

spulchnianie lub spulchnianie do 35 cm. Tylne wały i packery pomogą 

zamknąć i utwardzić właśnie uprawiane pole. Podczas pracy w bardzo 

wilgotnych warunkach należy wybierać prace bez tylnych wałów.

eFeKtYWNa apLIKacJa NaWOzÓW

Bez nawozów ciężko będzie zwiększać potencjał plonów. uniwersalny 

kultywator FENIX w połączeniu z zasobnikami FERTI‑BOX umożliwia 

łatwą aplikację nawozy do 35 cm.

 uprawa glebyfenIX
Uniwersalny kultywator

pIONOWe 
zabezpIeczeNIe DO 
FeNIX FO I FeNIX FN

Stałe słupice są chronione przed 

przeciążeniem za pomocą dwu sprężynowego 

bezobsługowego zabezpieczenia non‑

stop. Sprężyny są wstępnie napięte na opór 

zaczynający się od 450 kg z maksymalną 

wartością 700 kg, co gwarantuje niezmienną 

geometrię redlic również w bardzo wyschniętych 

glebach. Zabezpieczenie zaczyna pracować 

dopiero przy uderzeniu w przeszkodę, np. 

kamień, z maksymalną wysokością uniesienia 

30 cm. Do tego czasu redlica stale utrzymuje 

geometrię i pracuje w precyzyjnie wyznaczonym 

obszarze bez drgań i uniesień. 

Odpowiednie do – ciężkich, suchych 

warunków i kamienistych gleb.

zapezpIeczeNIe 
pOzIOMe DO FeNIX FO_L 
I FeNIX FN_L (LIght)

Zabezpieczenie poziome chroni słupice przed 

przeciążeniem jednym bezobsługowym 

zabezpieczeniem non‑stop. Sprężyny są 

wstępnie napięte na opór zaczynający się 

od 400 kg z maksymalną wartością 450 kg. 

Niezmienna geometria w średnio ciężkich 

warunkach. Zabezpieczenie zaczyna pracować 

dopiero przy uderzeniu w przeszkodę, 

np. kamień, z maksymalną wysokością 

uniesienia 25 cm. Do tego czasu redlica stale 

utrzymuje geometrię i pracuje w precyzyjnie 

wyznaczonym obszarze bez drgań i uniesień. 

Odpowiednie do – średnio ciężkich 

i piaszczystych gleb. 

KOłeK ścINaNY DO 
FeNIX FO_L I FeNIX FN_L 
(LIght)

Słupice są przed przeciążeniem chronione 

kołkiem ścinanym, który jest przecinany 

w przypadku przeciążenia. Ten sposób 

zabezpieczenia jest prosty i tani. 

Odpowiednie do – lekkich gleb bez kamieni.
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uLepSz SWOJą MaSzYNę

Wypróbuj na przykład siewnik ALFA DRILL do wysiewu poplonów 

i zaoferuj swojej glebie więcej nawozu organicznego. Ona Ci to 

wynagrodzi.

Dłuta z WęgLIKa LONg LIFe 80 MM

Wzmocnione dłuta Long Life z przedłużoną żywotnością są 

wyposażone w krawędzie z węglika i zwiększoną ochronę w dolnej 

części i w okolicy śrub. Dłuta mają wielokrotnie dłuższą żywotność, 

szczególnie w glebach o charakterze abrazyjnym. Czas spędzony na 

wymianie dłut może być wykorzystany bardziej efektywnie. Long Life 

dla Twojego komfortu i ogólnie niższych kosztów.

Oferta tylnych wałów i packerów jest dostępna na stronie 84.

„potrzebowaliśmy maszyny, która będzie pracowała do głębokości 
35 cm, abyśmy mogli zniszczyć warstwę płużną, a jednocześnie 
pozwalała na prace z ciągnikiem 130 km na dużej prędkości 
roboczej. po pokazach zdecydowaliśmy się na fenIXa 3000 l, 
który zdał testy na naszym gospodarstwie wzorowo. dodatkowo 
zdecydowaliśmy się na zabezpieczenie non‑stop ze względu na 
sporą ilość kamieni na naszych polach i ten wybór, również okazał 
się strzałem w przysłowiową dziesiątkę.”

GR Piotr Szypryt
Lucim okolice Koronowa, woj. Kujawsko Pomorskie
97 ha
FENIX 3000 L

fenIX
Uniwersalny kultywator

fenIX fn / fn_l fn 3000 l / fn 3000 fn 3500 l / fn 3500 fn 4000 l / fn 4000

Szerokość robocza m 3 3,5 4

Szerokość transportowa m 3 3 3

Długość transportowa m 3,58/3,88*** / 3,88 3,58/3,88*** / 3,88 3,92

Głębokość robocza* cm 5–35 5–35 5–35

Ilość redlic szt. 10 12 13

Rozstaw redlic cm 30 30 30

Waga** kg 1 350–2 700 1 550–3 050 2 300–3 800

Zalecana moc ciągnika* HP 150–225 160–240 170–255

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia *** FN 3000 L (zabezpieczenie – kołek ścinany) / FN 3000 L (zabezpieczenie – poziome)

fenIX fn_rt fn 3000 rt fn 3500 rt

Szerokość robocza m 3 3,5

Szerokość transportowa m 3 3,5

Długość transportowa m 6,3 6,3

Głębokość robocza* cm 5–35 5–35

Ilość redlic szt. 10 12

Rozstaw redlic cm 30 30

Waga** kg 2 550–2 650 2 900–3 050

Zalecana moc ciągnika* HP 120–170 150–200

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

fenIX fo / fo_l fo 4000 fo 5000 l / fo 5000 fo 6000

Szerokość robocza m 4 4,7 5,9

Szerokość transportowa m 3 3 3

Długość transportowa m 8,1 8,1 8,1

Głębokość robocza* cm 5–35 5–35 5–35

Ilość redlic szt. 13 15 19

Rozstaw redlic cm 31 31 31

Waga** kg 5 650–7 150 4 700–6 550 / 6 150–7 800 6 960–8 900

Zalecana moc ciągnika* HP 200–280 300–350 350–400

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

 uprawa gleby

Stała głębOKOść pRacY 
I WYgODNa MaNeWROWOść 
MaSzYNY

Korzystne umiejscowienie osi transportowej umożliwia wyjątkową 

stabilność maszyny. W ten sposób głębokość uprawy będzie 

zawsze taka sama. Wygodną manewrowość maszyny doceni 

również jej operator. W konsekwencji wszyscy będą zadowoleni ‑ 

agronom, operator i właściciel.
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TERRALAND TN_PROFI

TERRALAND to pług dłutowy przeznaczony do głębokiego spulchniania 

przy niższych wymaganiach siły uciągu. Celem głębokiej uprawy gleby 

jest bezpieczne naruszenie ubitej warstwy glebowej i uzdrowienie profilu 

glebowego.

MateRIał KONStRuKcYJNY 
aLFORM SteeL
Części ramy są produkowane ze stali o wysokiej 

wytrzymałości Alform.

 uprawa glebyterraland
Pług dłutowy
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TERRALAND TN TERRALAND TN RT

 uprawa glebyterraland
Pług dłutowy

NaRuSzeNIe ubItYch WaRStW 
gLebOWYch

Głębokie spulchnianie rozwiązuje problemu utwardzania związane 

z przejazdem ciężkich maszyn i płytką uprawą gleby na stale 

taką samą głębokość. Chodzi o proces rewitalizacyjny odnowy 

struktury gleby. Całkowita odnowa trwa jednak wiele lat. Głębokie 

spulchnianie jako takie, narusza warstwę płużną i przywraca procesy 

mineralizacji w glebie. Rośliny z dostępem do tlenu lepiej rozwijają 

system korzeniowy, który jest warunkiem tworzenia fito‑masy w fazie 

wegetacji. W okresach deszczowych po głębokim spulchnianiu 

gleba jest w stanie absorbować ulewne deszcze, zaś w okresie 

suchym korzenie są w stanie znaleźć wilgotność glebową również 

w dolnych poziomach. Pług dłutowy przy głębokim spulchnianiu jest 

odpowiednim rozwiązaniem do wprowadzania nawozów organicznych 

i sfermentowanej biomasy w trakcie jednego przejazdu.

pROFILOWe NaWOżeNIe

Bez nawozów ciężko będzie zwiększać potencjał plonów. Pługi 

dłutowe TERRALAND umożliwiają w połączeniu z zasobnikami FERTI‑

BOX łatwą aplikację nawozów do głębszych warstw profilu glebowego. 

Taka aplikacja nawozów służy jako składnik odżywczy w późniejszych 

fazach wzrostu.

ODpOWIeDNIe zaStępStWO ORKI

Wysoka przepuszczalność przez organy robocze i ich zdolności 

mieszania materiału głębokość robocza, niższe wymagania odnośnie 

siły ciągnącej i możliwość pracy również w wilgotnych warunkach. 

Krótko mówiąc, zalety, które ciężko znaleźć w konwencjonalnym 

systemie uprawy.

ROzWIązaNIe RÓWNIeż DLa 
tRaKtORÓW NIżSzYch KLaS

Z oferty możesz wybrać również pług dłutowy 

z pięcioma redlicami do traktorów od mocy 180 KM.
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TERRALAND TO

„maszyna spisuje się bardzo dobrze. zrywa nam warstwę płużną, 

a dodatkowo poprzez układ wałów kolczastych oraz cutterdisc, 

mamy gotową uprawę w jednym przejeździe. Gleba jest napo‑

wietrzona, lekko przemieszana i co najważniejsze zachowana jest 

wilgoć w glebie, co przydaje się roślinom w początkowej fazie wzro‑

stu. jest to idealna maszyna do uprawy bez orkowej.”

GR Mateusz Watral,

Kołbaskowo, województwo Zachodniopomorskie

50 ha | TERRALAND TN 4000 PROFI HD

 uprawa glebyterraland
Pług dłutowy

NaJSzeRSzY pług DłutOWY Na RYNKu 

Model TO jest oferowany w szerokościach 4,5 i 6 m. jest to najszerszy 

pług dłutowy na rynku. Oś zamontowana jest przed tylnymi wałami 

kolczastymi. Taka konstrukcja pozwala na skuteczne utrzymywanie 

głębokości pracy oraz ułatwienia na uwrociach. Takie umiejscowienie 

osi pozwala również na pracę maszyny bez tylnych wałów, co może 

być przydatne przy wyjątkowo mokrych warunkach.

WYbRać WaRIaNt tN_pROFI,  
czY tN_Rt?

Główna różnica jest w tylnych wałach. Zawieszony model TN_Profi ma 

2 rzędy talerzy cutter do perfekcyjnego wykończenia pracy. Model TN_

RT ma zdejmowalny dyszel i wał oponowy, dzięki czemu w zależności 

od potrzeb jest maszyną zawieszoną lub pół‑zawieszoną. Częściej 

sprzedawanym modelem jest TN_Profi. W korzystnych przypadkach 

można siać po jednym przejeździe.

pOtRÓJNIe łaMaNY Kąt Dłut

Dłuta mają potrójnie łamany kąt roboczy. ubita gleba w dolnej części 

jest naruszona. W wierzchniej części dochodzi do mieszania gleby 

z resztkami pożniwnymi.

WYbIeRz MaSzYNę z ODpOWIeDNIM 
tYpeM zabezpIeczeNIa

Modele TN i TN_Profi mogą być na życzenie klienta wyposażone 

w kołek ścinany do lekkich i średnio ciężkich gleb lub w zabezpieczenie 

hydrauliczne do ciężkich i kamienistych gleb.

Dłuta z WęgLIKa LONg LIFe 40 I 70 MM

Wzmocnione dłuta Long Life z przedłużoną żywotnością są 

wyposażone w krawędzie z węglika i zwiększoną ochronę w dolnej 

części i w okolicy śrub. Dłuta mają wielokrotnie dłuższą żywotność, 

szczególnie w glebach o charakterze abrazyjnym. Czas spędzony na 

wymianie dłut może być wykorzystany bardziej efektywnie. Long Life 

dla Twojego komfortu i ogólnie niższych kosztów.

Oferta tylnych wałów i packerów jest dostępna na stronie 84.
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 uprawa glebyterraland
Pług dłutowy

terraland tn
tn 3000 
m5r / d5r

tn 3000 
m7r / d7r

tn 4000 
m7r / d7r

tn 4000 
m9r / d9r

Szerokość robocza m 3 3 4 4

Szerokość transportowa m 3 3 4 4

Długość transportowa m 2,9 2,9 2,9 2,9

Głębokość robocza* cm 15–55 / 15–65 15–55 / 15–65 15–55 / 15–65 15–55 / 15–65

Ilość redlic szt. 5 7 7 9

Rozstaw redlic cm 60 40 56,5 42,5

Waga** kg
1 850–2 200 / 
1 950–2 350

1 950–2 350 / 
2 250–2 620

2 220–2 600 / 
2 520–2 890

2 480–2 860 / 
2 800–3 180

Zalecana moc ciągnika* HP
150–180 / 
200–250

180–220 / 
220–280

200–260 / 
250–300

220–300 / 
280–350

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

terraland tn h
tn 3000 h 
m5r

tn 3000 h 
m7r

tn 3000 h 
d7r

tn 4000 h 
m9r

tn 4000 h 
d9r

Szerokość robocza m 3 3 3 4 4

Szerokość transportowa m 3 3 3 4 4

Długość transportowa m 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Głębokość robocza* cm 15–55 15–55 15–65 15–55 15–65

Ilość redlic szt. 5 7 7 9 9

Rozstaw redlic cm 42,5 40 40 42,5 42,5

Waga** kg 1 800–2 150 2 625–2 980 2 700–3 080 3 360–3 760 3 470–3 850

Zalecana moc ciągnika* HP 150–180 180–220 220–280 220–300 280–350

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

terraland tn 
profI tn 3000 

profI d7r
tn 3000 h 
profI d7r

tn 4000 h 
profI d7r

tn 4000 
profI d9r

tn 4000 h 
profI d9r

Szerokość robocza m 3 3 4 4 4

Szerokość transportowa m 3 3 4 4 4

Długość transportowa m 3 3,1 3,1 3 3,1

Głębokość robocza* cm 15–65 15–65 15–65 15–65 15–65

Ilość redlic szt. 7 7 7 9 9

Rozstaw redlic cm 40 40 56,5 42,5 42,5

Waga** kg 3 400–3 600 4 150–4 500 4 350–4 700 4 150–4 350 4 700–5 050

Zalecana moc ciągnika* HP 230–290 230–290 230–290 290–360 290–360

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

terraland to
to 4000 to 5000 to 6000

 terraland tn rt
tn 3000 h m7rt

Szerokość robocza m 4 5 6 3

Szerokość transportowa m 3 3 3 3

Długość transportowa m 8,6 8,6 8,6 7,2

Głębokość robocza* cm 15–55 15–55 15–55 15–55

Ilość redlic szt. 9 11 13 7

Rozstaw redlic cm 43 43 43 40

Waga** kg 6 280–6 820 6 950–7 380 7 670–7 810 3 850–4 550

Zalecana moc ciągnika* HP 320–380 400–500 500–600 180–220

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia



48 | BEDNAR FMT TERRALAND DO | 49

 uprawa glebyterraland do
Kombinacja pługu dłutowego

TERRALAND DO to talerzowo-dłutowy pług ze zintegrowaną osią przed 

tylnymi wałami, który łączy operację podorywki do głębokości 18 cm 

i głębokiego spulchniania do głębokości 45 cm. W razie potrzeby można 

wyłączyć przednią część talerzy z pracy i wykonywać tylko głębokie 

spulchnianie.
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Oferta tylnych wałów i packerów jest dostępna na stronie 84.

„w ostatnich latach uprawialiśmy ziemię 

przy użyciu tradycyjnych kultywatorów. 

niestety, posiadamy glebę z dużą 

ilościę kamieni po przejeździe maszyn 

mieliśmy ich sporą ilość na wierzchu 

pola. to był główny powód zakupu 

maszyny terraland z sekcją talerzową 

oraz pasywnymi słupicami. drugim 

powodem była możliwość włączenia 

dużej ilości resztek pożniwnych do gleby. 

maszyna sprawdza się zwłaszcza po 

żniwach kukurydzy, którą uprawiamy na 

dużym areale. używamy terralanda 

przeważnie przed siewem rzepaku i później 

pod wiosenny siew.” 

 josef hudík, agronom

Ing. Turek František – usługi rolnicze

Vyžice (Okręg Chrudim)

600 ha

TERRALAND DO 4000

 uprawa glebyterraland do
Kombinacja pługu dłutowego

terraland do
do 4000 do 5000 do 6500

Szerokość robocza m 4,1 4,9 6,4

Szerokość transportowa m 3 3 3

Długość transportowa m 10,2 10,2 10,2

Głębokość pracy sekcji dłut* cm 10–45 10–45 10–45

Głębokość pracy sekcji 
dysków*

cm 6–18 6–18 6–18

Ilość talerzy roboczych szt. 26 32 40

Ilość redlic szt. 11 13 16

Rozstaw redlic cm 37,5 37,5 37,5

Waga** kg 7 500–8 500 8 400–9 600 9 700–11 100

Zalecana moc ciągnika* HP 380–430 480–530 530–620

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

DOSKONałe WMIeSzaNIe DO gLebY ReSzteK 
pOżNIWNYch ze SpuLchNIaNIeM

Proces stopniowej uprawy gleby pozwala 

uprawiać nawet najbardziej wymagające 

pola. Dzięki stopniowej uprawie z maszyną 

TERRALAND DO jesteś w stanie podczas 

jednego przejazdu wmieszać również 

duże ilości resztek pożniwnych do całej 

uprawianej głębokości profilu glebowego.

Głębokie spulchnianie rozwiązuje problemu 

utwardzania związane z przejazdem ciężkich 

maszyn i płytką uprawa gleby na stale 

taką samą głębokość. Chodzi o proces 

rewitalizacyjny odnowy struktury gleby. 

Całkowita odnowa trwa jednak wiele lat. 

Głębokie spulchnianie jako takie narusza 

warstwę płużną i przywraca procesy 

mineralizacji w glebie. Rośliny z dostępem 

do tlenu lepiej rozwijają system korzeniowy, 

który jest warunkiem tworzenia fito‑masy w 

fazie wegetacji. W Okręgach deszczowych 

po głębokim spulchnianiu gleba jest w 

stanie absorbować ulewne deszcze, zaś 

w Okręgie suchym korzenie są w stanie 

znaleźć wilgotność glebową również w 

dolnych poziomach. Pług dłutowy przy 

głębokim spulchnianiu jest odpowiednim 

rozwiązaniem do wprowadzania nawozów 

organicznych i sfermentowanej biomasy w 

trakcie jednego przejazdu.

podorywka z mieszaniem 
czy bez?

W ofercie znajdziesz elementy robocze 

typu Zero‑mix lub Acitve‑mix. Zero‑

mix używa się do podorywki profilu 

glebowego bez mieszania, Active‑mix zaś 

do głębokiego spulchniania z mieszaniem 

gleby i resztek pożniwnych.

Wał DO ROzDRabNIaNIa gRuD Lub 
pONOWNegO utWaRDzaNIa

Podczas gdy w podstawowym wariancie do maszyny 

przymocowany jest tandemowy wał kolczasty, w ofercie znajdziesz 

wał CuTPACK. CuTPACK jest idealnym rozwiązaniem do cieżkich 

gleb i wyróżnia się wysokimi możliwościami cięcia.

Dłuta z WęgLIKa LONg LIFe 70 MM

Wzmocnione dłuta Long Life z przedłużoną żywotnością są 

wyposażone w krawędzie z węglika i zwiększoną ochronę w dolnej 

części i w okolicy śrub. Dłuta mają wielokrotnie dłuższą żywotność, 

szczególnie w glebach o charakterze abrazyjnym. Czas spędzony na 

wymianie dłut może być wykorzystany bardziej efektywnie. Long Life 

dla Twojego komfortu i ogólnie niższych kosztów.
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PRESSPACK PT CUTTTERPACK CT

 uprawa glebypresspack
Wały ciągane

cutterpack
Wały ciągane

cutterpack ct
ct 4000 ct 5000 ct 6000

Szerokość robocza m 4,6 5,3 6,3

Szerokość transportowa m 2,5 2,5 2,5

Długość transportowa m 3,8 3,8 3,8

Liczba talerzy / pierścieni szt. 40 46 54

Waga* kg 1 770–1 970 1 870–2 070 1 950–2 150

Zalecana moc ciągnika** HP 35 45 55

* zależy od wyposażenia ** zależy od warunków glebowych

presspack pt
pt 4000 pt 5000 pt 6000

Szerokość robocza m 4,6 5,3 6,3

Szerokość transportowa m 2,5 2,5 2,5

Długość transportowa m 4 4 4

Liczba talerzy / pierścieni szt. 46 54 64

Waga* kg 2 800–3 300 3 300–3 900 3 600–4 500

Zalecana moc ciągnika** HP 40 50 60

* zależy od wyposażenia ** zależy od warunków glebowych

zaMYKaNIe pROFILu gLebOWegO Lub 
ROzbIJaNIe bRYł

Zalecane jest dołączenie ciężkiego wału PRESSPACK przy głębokiej 

kultywacji w suchych warunkach, by móc spulchnić glebę i rozbić bryły.

cIęCie brył i resztek pożniwnyCh

Wał CUTTERPACK może być użyty po głębokiej kultywacji do pocięcia 

brył i resztek pożniwnych.
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 uprawa glebyGalaXy
Wały Cambridge

GALAXY to ciągane wały polowe z doskonałym kopiowaniem powierzchni. 

Sekcja robocza wałów umożliwia niezależne kopiowanie powierzchni ze 

stałym niezmiennym dociskiem. Właśnie tym polne wały GALAXY różnią 

się od pozostałych. Wały są przeznaczone do konsolidacji gleby po siewie, 

ale można ich użyć również do przygotowań przedsiewnych.

Wały ciągane GALAXY produkujemy w dwóch wersjach – trzy sekcje 

o szerokości roboczej 8,3 m i pięć sekcji o szerokości roboczej 9 metrów.
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„próbowaliśmy wałów posiewnych od kilku dostawców. 

zdecydowaliśmy się zakupić wały cambrogde 

z firmy bednar, dzięki ich prostemu składaniu oraz 

doskonałym zdolnością do kopiowania terenu.” 

 Ing. pavel Veselský, dyrektor zarządzający

CETA Kobeřice

Kobeřice (Okręg Opava)

1600 ha

GALAXy GE 9000

 uprawa glebyGalaXy
Wały Cambridge

KONSOLIDacJa pROFILu 
gLebOWegO

Dobra konsolidacja jest istotną częścią uprawy gleby, 

przede wszystkim w okresie z brakiem opadów. W Okręgie 

tym zapewnia wsparcie systemu kapilarnego, utrzymuje 

wilgotność gleby, wytwarza lepszą strukturę glebową 

i wyrównuje pole. Przy używaniu wałów GALAXy po 

siewie dojdzie do zagęszczenia gleby w obszarze nasion, 

co zapewnia ich stabilizację w wymaganej głębokości 

siewnej i równomierny kontakt z glebą do równomiernego 

wschodzenia.

ROzDRabNIaNIe gRuD z WłÓKą 
cRuShbaR

Do wyrównywania pola i rozdrabniania grud można 

wybrać z oferty akcesoriów do wałów GALAXy przednią, 

obsługiwaną hydraulicznie włókę Crushbar.

SKRzYNKa Na KaMIeNIe

Wały GALAXy mogą być wyposażone w skrzynie do 

przechowywania zebranych kamieni.

DłużSza żYWOtNOść

Wały GALAXy wyposażone są w sprężynę zamontowaną 

na wale, która utrzymuje naprężenie na każde z kół. To 

proste rozwiązanie redukuje zużycie kół i zwiększa ich 

żywotność.

KOMFORtOWe SKłaDaNIe

Kompaktowe wymiary transportowe, dzięki składaniu 

maszyny na dyszel.

GalaXy
 Ge 8300 Ge 9000

Szerokość robocza m 8,3 9,2

Szerokość transportowa m 2,97 2,68

Długość transportowa m 5,85 6,20

Liczba sekcji roboczych szt. 3 5

Waga – 
Pierścienie Cambridge 
(średnica 510 / 530)

kg 4 600–6 000 5 500–6 800

Zalecana moc ciągnika* HP 100–150 120–170

* zależy od wyposażenia

nowość
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ROW‑MASTER to pielnik międzyrzędowy przeznaczony do naruszania 

skorupy gleby w uprawach kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych 

i innych roślin rzędowych.

ROW ‑MASTER RN

 kultywacja międzyrzędowarow ‑master
Pielnik międzyrzędowy
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ROW ‑MASTER RN_S

 kultywacja międzyrzędowarow ‑master
Pielnik międzyrzędowy

cIepłO, WODa I pOWIetRze

Pielenie jest z historycznego punktu widzenia istotną operacją na polu, 

za pomocą której wykonywało się spulchnianie roślin międzyrzędowych, 

naruszało się skorupę gleby i eliminowało się wzrost chwastów. 

Tylko jak jest dostęp powietrza i zdolność gleby do absorbowania 

ulewnych deszczy można wykorzystać stuprocentowy potencjał roślin. 

Kultywacja międzyrzędowa jest uzupełnieniem chemicznej ochrony 

roślin, szczególnie w razie suszy, gdy skuteczność herbicydów 

przedwschodowych jest ograniczona, następnie przy występowaniu 

jednorocznych dwuliściennych chwastów trudnych do zwalczania 

herbicydami, lub w przypadku użycia herbicydów z ograniczonym 

spektrum działania lub krótszym czasem działania. jeszcze większe 

korzyści daje jednoczesna kultywacja międzyrzędowa z nawożeniem do 

międzyrzędzi nawozów ciekłych.

MOżLIWOść NaWOżeNIa W tRaKcIe 
WegetacJI

Bez prawidłowego nawożenia ciężko będzie zwiększać potencjał 

plonów roślin szeroko rzędowych. W połączeniu z zasobnikami Ferti‑

Tank łatwo aplikujesz nawóz płynny w trakcie kultywacji aż do roślin.

pIeLeNIe aż DO 80 cM

Masywna rama z wysokim prześwitem maszyny RN umożliwia 

spulchnianie międzyrzędowe upraw o wysokości do 80 cm.

SpecJaLISta W DzIeDzINIe 
buRaKÓW cuKROWYch

Model RN_S przedstawia rozwiązanie dla gospodarstw 

specjalizujących się w uprawie buraków cukrowych z rozstawem 

rzędów 45 i 50 cm. 

ODLegłOścI MIęDzYRzęDOWe W 
zaLeżNOścI OD pańStWa pOtRzeb

Duża różnorodność odległości międzyrzędowych maszyny RN 

umożliwia spulchnianie roślin w odległości 45, 50, 70, 75 i 80 cm.

bezObSługOWe zaWIeSzeNIe 
SeKcJI Na RÓWNOLOgłObOKu

Każda jednostka robocza pracuje na równoległoboku 

zamocowanym na silentblokach. To unikatowe bezobsługowe 

rozwiązanie tworzy stały nacisk na koło podporowe i zapewnia 

lepsze wchodzenie części roboczej w glebę.
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pROWaDzeNIe z cuLtI caM

Maszyna może być wyposażona w optykę skanującą Culti Cam, 

która jest w stanie prowadzić maszynę już od wczesnych etapów 

wzrostu uprawy. 

WYbIeRz ODpOWIeDNI tYp 
ReDLIc

W ofercie znajdziesz redlice do wczesnej kultywacji 

upraw, redlice z dłutami do późniejszej kultywacji, i dłuta 

ze zgarniarką do okopywania na przykład upraw buraków 

cukrowych.

„uprawiamy buraka cukrowego od 300 do 330 ha. musimy 

przeprowadzać zabieg pielenia, by pozbyć się chwastów oraz 

napowietrzyć glebę. nasz poprzedni kultywator nie spisywał 

się najlepiej pod względem jakości pracy, więc postanowiliśmy 

go zastąpić. pielnik bednar z systemem kamer, pozwala na 

zaoszczędzeniu jednego operatora, i na pracę przy tej samej 

ilości przez cały dzień.” Ing. petr kršek, agronom

Palomo, a. s.

Loštice (Okręg Šumperk)

2200 ha

ROW ‑MASTER RN 6000 S

row ‑master rn
rn 4800 rn 6400 rn 9600

Odległość między rzędami cm 45/50/60/70/75/80 45/50/60/70/75/80 45/50/70/75/80

Szerokość robocza m 4,8 6,4 9,6

Głębokość robocza* cm 2–12 2–12 2–12

Liczba rzędów szt. 6 7 8 7 8 12 12 18

Liczba redlic – wczesna kultywacja  
(5 szt. / jednostka)

szt. 31 36 25 36 41 37 61 55

Liczba redlic i dłut szt. 19/12 22/14 9/16 22/14 25/16 13/24 37/24 19/36

Liczba dłut do cięższych warunków szt. 7 8 9 8 9 13 13 19

Ilość talerzy roboczych szt. 12 14 16 14 16 24 24 36

Waga** kg 1800–2100 2150–2450 2850–3150

Zalecana moc ciągnika* HP 60–80 80–90 100–150

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

 kultywacja międzyrzędowarow ‑master
Pielnik międzyrzędowy

nowość

Model 
RN_S

Model 
RN

Rekomendowane szerokości kół ciągnika do pracy kultywatora z nawożeniem – 420/480 mm (przód/tył).

row ‑master rn_s
rn 3000 s rn 6000 s rn 9000 s rn 12000 s

Liczba rzędów szt. 6 12 18 24

Szerokość robocza m 3 6 9 12

Głębokość robocza* cm 2–10 2–10 2–10 2–10

Odległość między rzędami cm 45; 50 45; 50 45; 50 45; 50

Liczba redlic – wczesna kultywacja 
(3 szt./jednostka)

szt. 19 37 55 73

Liczba redlic i dłut – późna kultywacja 
(1 szt. redlica 2 szt. dłut/jednostka)

szt. 7/12 13/24 19/36 25/48

Liczba dłut do okopywania szt. 7 13 19 25

Ilość talerzy roboczych szt. 12 24 36 48

Waga** kg 630–870 1 310–1 820 1 770–2 470 2 200–2 980

Zalecana moc ciągnika* HP 60–80 70–110 110–140 130–180

* zależy od warunków glebowych ** zależy od wyposażenia

nowość



64 | BEDNAR FMT OMEGA | 65

OMEGA OO 6000 L

 siew i nawożenieomeGa
Siewnik

OMEGA OO_L to uniwersalny siewnik o lekkiej koncepcji z talerzowym 

przygotowaniem gleby umożliwiający siew różnych typów roślin z dużą 

różnorodnością wysiewu. W modelu OO_Ferti wykorzystanie jest 

rozszerzone o możliwość nawożenia.
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OMEGA OO_FERTI

 siew i nawożenieomeGa
Siewnik

ODLegłOść MIęDzYRzęDOWa  
12,5 Lub 16,6 cM 

Precyzyjne przygotowanie łoża siewnego, oszczędne gospodarowanie 

wilgotnością gleby i dokładne ułożenie nasion na identycznej głębokości w całej 

szerokości roboczej maszyny wpływa na równomierność wschodzenia nasion, 

optymalną liczbę roślin na powierzchni jednostkowej i ogranicza wzajemną 

konkurencję wzrastających roślin. Wysokiej jakości siew umożliwia optymalne 

wykorzystanie substancji odżywczych w glebie, jest podstawą osiągnięcia 

wysokich plonów i optymalnej jakości zbiorów. 

Siewnikami OMEGA można zakładać uprawy z odległością międzyrzędową 12,5 

lub 16,6 cm.

łatWe OpRÓżNIaNIe I KaLIbRacJa

Kalibrację siewnika wykonuje się w tylnej części siewnika za 

redlicami siewnymi, gdzie doprowadzone jest rozprowadzenie 

mechanizmy siewnego. jest to miejsce łatwo dostępne dla 

operatora.

SeKcJe DYSKÓW W KSztałcIe „X”

OMEGA OO 6000 L me sekcję talerzy roboczych w kształcie 

„X” co pozwala na idealne kopiowanie toru jazdy ciągnika

WYSOKIeJ JaKOścI SIeW 
RÓWNIeż DO WYSchNIęteJ 
gLebY

Sekcja talerzowa ciągnika zapewnia możliwość 

wykorzystania go zarówno w tradycyjnej jak 

i minimalizacyjnej uprawie gleby. Dzięki wysokiemu 

dociskowi do 120 kg na redlice siewne zasiejesz nawet 

w trudnych warunkach.

DO pRzYgOtOWYWaNIa gLebY 
z WłÓKą Lub WałeM

Przedni zaczep musi być wyposażony w obsługiwaną 

hydraulicznie włókę pasową Crushbar lub wał pneumatyczny 

Frontpack. 

LepSzY eFeKt pODcINaNIa 
I MIeSzaNIa

Każde ramię wyposażone jest w parę talerzy 520 × 5 mm, 

chodzi o tzw. system Twin‑Disc. Mocniejszy efekt podcinania 

i mieszania osiąga się z unikatowymi talerzami A.
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OMEGA OO 3000 L

SYSteM pSp DO pRecYzYJNegO 
ułOżeNIa NaSION

Dzięki systemowi PSP (Precise Seed Placement) talerzowe redlice 

siewne doskonale kopiują nierówności terenu w kierunki wzdłużnym 

i poprzecznym. Nasiona są dzięki temu układane na takiej samej 

głębokości wysiewu na całej szerokości roboczej maszyny.

WYłączaNIe pOłOWY 
SzeROKOścI RObOczeJ 
MaSzYNY

W ofercie znajdziesz możliwość mechanicznego lub 

elektronicznego wyłączania połowy szerokości roboczej 

maszyny, dzięki czemu zapobiega się nadmiernemu 

siewowi, przede wszystkim na klinach pola.

SeKcJa cOuLteR DO pRzYgOtOWYWaNIa 
RÓWNIeż W WILgOtNYch WaRuNKach

Sekcja coulter to opcjonalne akcesoria do siewników OMEGA OO i OO_L. 

Tę sekcję roboczą można umieścić pomiędzy sekcją talerzową, a wałem 

oponowym. Sekcję tworzą faliste talerze o średnicy 400 mm. Poszczególne 

talerze są względem siebie uszeregowane offsetowo tak, aby nie dochodziło do 

ich zapychania się w trakcie pracy. Sekcja jest przeznaczona do przygotowań 

przedsiewnych przed siewem. Przy siewie jarym maszyna pracuje tylko 

z zagłębioną sekcją coulter, aby nie dochodziło do wydobywania i niepotrzebnego 

mieszania gleby przez przednią sekcję talerzową. Odwrotnie jest przy siewie 

rzepaku, gdy pracują obie sekcje (coulter i talerzowa) tak, aby doszło do idealnego 

rozdrobnienia grud i przygotowania idealnych warunków do siewu.

 siew i nawożenieomeGa
Siewnik

Wał OFFSet  

Poszczególne opony wału siewnika OMEGA OO 

6000 L są ułożone z naddatkiem, co zwiększa 

odporność na zablokowanie w wilgotnych 

warunkach. Offsetowe ułożenie opon wału 

jednocześnie zwiększa stabilność siewnika i polepsza 

rozkład jego wagi na glebę.

„podobał nam się system kalibracji znajdujący się na tylnej 

stronie maszyny, jak również dostępność zasobników. po tym, 

gdy zobaczyliśmy prezentację pracy kultywatora talerzowego 

swIfterdIsc Xo_f w firmie cormat, nie mieliśmy już żadnych 

obaw pod względem pracy sekcji talerzy a (agresywnych). 

wybraliśmy również opatentowaną włóką crushbar, aby pole było 

dokładnie wyrównane.”

EARL PRADEL

BuSSIERE LES BELMONT, Francja

240 ha

OMEGA OO 4000 F

INtuIcYJNa ObSługa pRzez 
teRMINaL ISO-buS

Siewnik OMEGA można obsługiwać za pomocą systemu ISO‑BuS 

lub jednego z terminali – CCI 200 i Basic.
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omeGa oo_l
oo 3000 l oo 4000 l oo 6000 l

Szerokość robocza m 3 4 6

Szerokość transportowa m 3 3 3

Długość transportowa* m 7,4 8,5 8,5

Odległość między rzędami cm 12,5 / 16,5 12,5 / 16,5 12,5 / 16,5

Ilość talerzy roboczych szt. 24 32 48

Rozstaw talerzy roboczych cm 25 25 25

Średnica dysku cm 46 46 46

Pojemność zbiornika l 2800 2800 3500

Waga* kg 3030–4600 4250–6600 6350–8860

Zalecana moc ciągnika** HP 100–150 100–170 160–250

* zależy od wyposażenia ** zależy od warunków glebowych

omeGa oo fertI
oo 4000 fertI oo 6000 fertI

Szerokość robocza m 4 6

Szerokość transportowa m 3 3

Długość transportowa m 9,2 9,2

Odległość między rzędami cm 12,5/16,5 12,5/16,5

Ilość talerzy roboczych szt. 32 48

Rozstaw talerzy roboczych cm 25 25

Średnica dysku cm 52 52

Pojemność zbiornika l 4 000 5 000

Waga* kg 6 700–7 500 8 800–9 600

Zalecana moc ciągnika** HP 130–180 160–250

* zależy od wyposażenia ** zależy od warunków glebowych

 siew i nawożenieomeGa
Siewnik

nowość
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FERTI ‑BOX FB_F

 siew i nawożeniefertI ‑boX
Zbiornik na nawóz

FERTI-BOX to zawieszany zbiornik umożliwiający aplikację nawozu do 

profilu glebowego jednocześnie z uprawą gleby, przez co dochodzi do 

zwiększenia efektywności operacji roboczych i wykorzystania nawozów. 
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FERTI ‑BOX FB FERTI -BOX FB_TN

XE

TN

 siew i nawożeniefertI ‑boX
Zbiornik na nawóz

bezpOśReDNIe NaWOżeNIe pROFILu 

jednym ze skutecznych sposobów, jak utrzymywać wystarczający i harmonijnie wyrównany 

zapas substancji odżywczych w glebie nie tyko w przedziale warstwy ornej, ale również w 

głębszych warstwach profilu glebowego, jest system tzw. „profilowego nawożenia”. Ten 

innowacyjny sposób aplikacji nawozów, połączony z głęboką uprawą gleby jest korzystny nie 

tylko z powodu uzupełnienia deficytowych substancji odżywczych w glebie do harmonijnego 

poziomu dobrego zapasu, ale jednocześnie z powodu poprawy dostępności substancji 

odżywczych dla roślin, a przez to pozytywnego wpływu na wzrost układu korzeniowego. 

Zastosowanie tego sposobu aplikacji nawozów i ustalenia poszczególnych dawek substancji 

odżywczych spełnia swój cel, jeśli jest wykonane na podstawie diagnostyki stwierdzonego 

zapasu substancji odżywczych dostępnych w glebie. Zawartość substancji odżywczych 

podają na przykład aktualne analizy gleb z systemu agrochemicznych badań gleb rolnych 

(zawartości substancji odżywczych w glebie w standaryzowanym wycieku Mehlich III).

pNeuMatYczNY 
tRaNSpORt 
ze zbIORNIKa 
cIśNIeNIOWegO

Nawóz jest transportowany z zasobnika 

pneumatycznie do końcówek aplikacyjnych 

maszyny uprawiającej glebę. Zbiornik jest 

ciśnieniowy. Rozwiązanie to zwiększa 

dokładność dawki.

uNIWeRSaLNe zaStOSOWaNIe

Zasobnik FERTI‑BOX można łatwo agregować z bronami do słomy 

STRIEGEL‑PRO, bronami talerzowymi SWIFTERDISC, uniwersalnymi 

spulchniaczami FENIX i pługami dłutowymi TERRALAND.

INtuIcYJNa ObSługa pRzez 
teRMINaL ISO-buS

Zasobnik FERTI‑BOX można obsługiwać za pomocą systemu ISO‑

BuS lub jednego z terminali – CCI 200 i Basic.
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 siew i nawożeniefertI ‑boX
Zbiornik na nawóz

fertI ‑boX fb_tn
fb 1500 tn

Pojemność l 15 00

Liczba urządzeń dozujących szt. 1

Waga * kg 450

* zależy od wyposażenia

fertI ‑boX fb
fb 3000

Pojemność l 3 000

Liczba urządzeń dozujących szt. 2

Waga * kg 1 090–1 260

* zależy od wyposażenia

fertI ‑boX fb_f
fb 2000 f

Pojemność l 1 900

Liczba urządzeń dozujących szt. 1

Waga * kg 600–1 300

* zależy od wyposażenia

„produkty firmy bednar idealnie pasują do technologii kultywacji 

naszej gleby. nasza firma posiada 11 000 ha w promieniu 50 km. 

dlatego potrzebujemy wystarczającą ilość maszyn. w tym 

roku rozpoczeliśmy głęboką kultywacją z użyciem zbiornika 

nawozowego fertI ‑boX fb 3000, terraland 6000 i pt 6000.” 

 robert zhorela, główny technik mechanizacji

Donau Farm

Kalná nad Hronom (Okręg Levice)

11 000 ha

FERTI ‑BOX FB 3000

nowość
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MuLCHER MZ

 mulczowaniemulcher
Mulczer rotacyjny

MULCHER to maszyna przeznaczona do mulczowania resztek 

pożniwnych na glebie ornej, trwałych użytków zielonych, pastwisk, drzew 

samosiewnych.
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MuLCHER MOMULCHER MM

 mulczowaniemulcher
Mulczer rotacyjny

zaRząDzaNIe ReSztKaMI pO zbIORach

Nierównomierne rozłożenie resztek pożniwnych na polu prowadzi 

w konsekwencji do nierównomiernego pobierania substancji 

odżywczych z gleby. Później wysianym roślinom brakuje substancji 

odżywczych. Ciężko jest wyrównać ten miejscowy deficyt substancji 

odżywczych. Tym komplikacjom można zapobiec poprzez 

mulczowanie. Maszyny BEDNAR MuLCHER są do mulczowania 

na glebie ornej wyposażone w tzw. zestaw noży do kukurydzy. To 

w połączeniu z przeciw‑nożem i osłoną, zapewnia ścięcie ścierniska 

i resztek roślinnych na dwóch poziomach wysokości. Dokładne 

ścięcie i rozmieszczenie resztek pożniwnych po zbiorach zapewni 

idealne warunki do ich włączenia do gleby i wymieszania z profilem 

glebowym z późniejszym wsparciem mineralizacji. Niskie ściernisko 

z dobrze ściętą słomą jest kluczowe dla wysokiej jakości późniejszej 

uprawy gleby.

WzMOcNIONa KONStRuKcJa 
MaSzYNY DLa MaKSYMaLNeJ 
żYWOtNOścI 

Masywna konstrukcja z cynkowaną żarowo powierzchnią korpusu, 

przystosowuje maszynę do maksymalnej pracy w najcięższych 

warunkach prac rolnych.

OpaNceRzeNIe DOLNeJ częścI 
MuLczeRa

Dolną część mulczera można opcjonalnie wyposażyć w pancerz 

chroniący przed zniszczeniem przez kamienie itp.
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mulcher
mo 2500 mz 4500 mz 6000 mm 7000

Szerokość robocza m 2,25 4,5 6 7

Szerokość transportowa m 2,45 3 3 3

Liczba wirników szt. 1 3 3 5

Liczba noży na wirnik szt. 4 4 4 4

Obroty wejściowe 1/min 540 540/1 000 1 000 1 000

Waga* kg 680 2 700 3 300 3 500

Zalecana moc ciągnika** HP 60–80 120–140 150–200 200–220

* zależy od wyposażenia ** zależy od warunków glebowych

WYSOKIe bezpIeczeńStWO pRacY

Wysokie bezpieczeństwo pracy jest zapewnione dzięki trzem 

zapezbieczeniom t.j. sprzęgło cierne, sprzegło z wolnym kołem oraz 

osłonie wirnika.

SzeROKa OFeRta aKceSORIÓW

W ofercie znajdziesz również przednie przeciw‑ostrza, osłonę, płytę 

kryjącą ramy lub skrzynkę na zapasowe noże.

KOpIOWaNIe pOWIeRzchNI

Perfekcyjne kopiowanie powierzchni jest zapewnione dzięki 

wahaniom skrzydeł od −15° do do +45° i chodzącej osi. żaden teren 

nie będzie przeszkodą dla Twojej pracy.

NOże DO tRaWY Lub KuKuRYDzY

Przy różnych rodzajach resztek roślinnych często ciężko jest 

osiągnąć takie same wyniki przy pomocy tego samego mechanizmu 

rozdrabniającego. Właśnie dlatego w mulczerach możemy użyć 

2 rodzajów noży tnących i 2 sposobów ich umieszczenia. Poprzez to 

zapewniamy taką samą jakość w różnych warunkach.

uRząDzeNIe DO cIągłegO 
czYSzczeNIa MaSzYNY tRaSh-FaN

Trash‑Fan jest urządzeniem do ciągłego czyszczenia powierzchni 

maszyny. Główną częścią tego urządzenia jest wentylator, który 

wytwarza prąd powietrza i za pomocą klap kierunkowych kieruje 

go do ryzykownych miejsc na powierzchni mulczera. urządzenie to 

wyraźnie oszczędza koszty przestojów wynikających z czyszczenia 

maszyny jak również zwiększa bezpieczeństwo pracy.

„potrzebowaliśmy maszynę do rozdrabniania, która miała być 
przeznaczona głównie do pracy na ściernisko po kukurydzy. jak 
się okazało maszyna również sprawdza się do pracy po zbiorze 
zbóż oraz do łąk, których mam spory areał. maszyna wykazuję 
bardzo dużą wydajność dzienną, na której nam bardzo zależało. 
dlatego przed zakupem skontaktowaliśmy się z klientami, którzy 
byli użytkownikami takich maszyn. dadatkowym atutem jest małe 
zużycie paliwa w przeliczenie na przepracowany hektar.”

GR Adkonis

Kwakowo koło Słupska, woj. Pomorskie

870 ha

MuLCHER MM 7000

 mulczowaniemulcher
Mulczer rotacyjny
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▶

 wały i packery 
wały I packery

swIfterdIsc atlas swIfter

typ Xn Xo_f Xe ao ho ao_l am sn so_f so se sm

Wał rurowy 1 • • • • • • •

Wał stalowy segmentowy 2 • • • • • •

Wał Roadpacker 3 • • • • • • •

Wał pneumatyczny oponowy 4 •**

Wał spring 5 •

Wał V‑ring 6 • • • • • • •

Wał U‑ring 7 •*

Podwójny wał U‑ring 8 • • • • • •

Pojedyńczy wał strunowy 9 • •

Podwójny wał strunowy 10 • • • •

Pojedyńczy wał Crosskill 11 • •

Podwójny wał Crosskill 12 • • • •

Wał Crosskill do kamieni 13 • • • • •

Podwójny wał kolczasty 14

Wał podwójny 15 • • • • • •

Wał Cutpack 16 • • • • •

* waga 130 kg/m (włącznie z systemem wałków), średnica 500 mm ** Wał oponowy tylko w maszynie SWIFTERDISC XO 8 000 F

fenIX terraland

typ fn fn_l fn_rt fo fo_l tn tn_profI tn_rt to do

Wał rurowy 1 • • • •

Wał stalowy segmentowy 2 • • • •

Wał Roadpacker 3 • • • • • •

Wał pneumatyczny oponowy 4 • •

Wał spring 5 •

Wał V‑ring 6 • • • •

Wał U‑ring 7 •* •*

Podwójny wał U‑ring 8 • •

Pojedyńczy wał strunowy 9

Podwójny wał strunowy 10

Pojedyńczy wał Crosskill 11

Podwójny wał Crosskill 12

Wał Crosskill do kamieni 13

Podwójny wał kolczasty 14 • • • •

Wał podwójny 15 • •

Wał Cutpack 16 •

* waga 130 kg/m (włącznie z systemem wałków), średnica 500 mm

Wał z masywnych stalowych części do 
doskonałego utwardzania, odpowiedni 
do wszystkich typów gleb.

waga: 202 kg/m (włącznie z systemem 
wałków)

średnica: 525 mm

Odpowiedni do całorocznej intensywnej 
uprawy lekkich gleb.

waga: 60/115 kg/m

średnica: 270/370 mm

Tradycyjny wał z masywnych metalo‑
wych prętów z klasycznym efektem 
rozdrabniania. 

waga: 121 kg/m

średnica: 635 mm

Proste i tanie rozwiązanie do wiosennej 
uprawy lekkich gleb.

waga: 58 kg/m

średnica: 370 mm

Wał z twardej naturalnej gumy do 
wszystkich warunków glebowych z bar‑
dzo niską przylepnością.

waga: 217 kg/m (włącznie z systemem 
wałków)

średnica: 590 mm

Idealne rozwiązanie do suchych 
i przesuszonych gleb z doskonałym 
rozdrabnianiem grud.

waga: 123 kg/m

średnica: 350 mm

Wał złożony z opon (27×8,5 15 8PR) 
odpowiedni do średnio ciężkich gleb 
z dobrą przepustowością w przypadku 
dużej wilgotności.

waga: 179 kg/m

średnica: 710 mm

Dwurzędowe wały Crosskill z efektem 
samoczyszczenia. Idealne rozwiązanie 
do wszystkich typów gleb do doskona‑
łego rozdrabniania i ubijania.

waga: 162/180/167 kg/m

średnica: 350/370/440 mm

Ciężki stalowy wał do wszystkich rodza‑
jów gleb do intensywnego rozdrabniania 
i ponownego utwardzania gleby.

waga: 160/169 kg/m (włącznie z syste‑
mem wałków)

średnica: 530/630 mm

Do efektywnej uprawy gleby z dużym 
udziałem resztek pożniwnych po głębo‑
kim spulchnianiu pługiem dłutowym.

waga: 157 kg/m

Sprężynowy wał z bardzo dobrym efek‑
tem rozdrabniającym ze zmniejszonym 
ryzykiem zablokowania w przypadku 
większej wilgotności gleby.

waga: 146 kg/m

średnica: 560 mm

Idealne rozwiązanie do rozdrabnia‑
nia grud w suchych i przesuszonych 
glebach z dużą ilością występujących 
kamieni.

waga: 160 kg/m

średnica: 350 mm

Dwurzędowy stalowy wał z efektem 
samoczyszczenia i doskonałym rozdrab‑
nianiem oraz niską przypelnością dzięki 
kształtowi profilu obręczy „U”.

waga: 126/164 kg/m

średnica: 500/600 mm

Ciężki stalowy wał z wysokimi możliwo‑
ściami cięca odpowiedni do cięższych 
gleb.

waga: 222 kg/m (włącznie z systemem 
wałków)

średnica: 630 mm

Stalowy wał do wszystkich typów gleb 
z wysokiej jakości rozdrabnianiem i niską 
przylepnością dzięki kształtowi profilu 
obręczy „U”.

waga: 76/155 kg/m (włącznie z syste‑
mem wałków)

średnica: 500/600 mm

Idealny wał do wysokiej jakości dwueta‑
powej uprawy średnich i lekkich gleb w 
bardziej suchych warunkach.

waga: 132 kg/m

średnica: 370/470 mm

Wał rurowy Pojedyńczy wał strunowy1 9

Wał spring Crosskill válec 
do kamení5 13

Wał stalowy segmentowy Podwójny wał strunowy2 10

Wał V‑ring Podwójny wał kolczasty6 14

Wał Roadpacker Pojedyńczy wał Crosskill3 11

Wał u‑ring Wał podwójny7 15

Wał pneumatyczny 
oponowy

Podwójny wał Crosskill4 12

Podwójny wał u‑ring Wał Cutpack8 16
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przedstawIcIele handlowI

 
zeSpÓł SpRzeDażOWY

 przedstawiciele handlowi

tomasz danek

Dyrektor sprzedaży

(+48) 601 061 999 
tomasz.danek@bednarfmt.com

mikołaj kubik

Dyrektor sprzedaży

(+48) 661 503 867 
mikolj.kubik@bednarfmt.com

mateusz derebecki

Dyrektor sprzedaży

(+48) 607 667 749 
mateusz.derebecki@bednarfmt.com
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 1phu mIrosława zawadzka
Radoszyn 
68 341 92 25
www.zawadzka.com.pl

 2phu mIrosława zawadzka 
Dygowo
601 457 532
www.zawadzka.com.pl

 3phu mIrosława zawadzka 
Stargard Szczeciński
693 790 930
www.zawadzka.com.pl

 4phu mIrosława zawadzka 
Mostkowo
609 321 513
www.zawadzka.com.pl

 5phu mIrosława zawadzka
żagań
601 927 336
www.zawadzka.com.pl

 6ata technIka sp. z o.o.
Budzyń
508 030 457
www.ata‑technik.com.pl

 7aGro‑sIeĆ sp. z o.o. 
Chełmno
664 144 550
www.agro‑siec.pl

 8aGro‑sIeĆ sp. z o.o. 
Pszczółki
664 144 550
www.agro‑siec.pl

 9aGro‑sIeĆ sp. z o.o. 
Potęgowo
664 144 508
www.agro‑siec.pl

 10aGro‑sIeĆ sp. z o.o.
Człuchów
664 144 578
www.agro‑siec.pl

 11aGro‑sIeĆ sp. z o.o. 
Łochowo
662 071 258
www.agro‑siec.pl

 12aGro‑sIeĆ sp. z o.o.
Inowrocław
784 919 084
www.agro‑siec.pl

 13rolkom sp.j
Cedry Wielkie
691 237 200
www.rolkom.eu

 14amrol sp. zo.o 
Dębowa Łąka
602 888 276
www.amrol.pl

 15amrol sp. zo.o. 
Brześć Kujawski
606 139 435
www.amrol.pl

 16amrol sp. zo.o. 
Drobin
664 765 914
www.amrol.pl

 17aGrIteam sp. z o.o.
janikowo
605 650 065
www.agriteam.pl

 18przedsIĘbIorstwo „romanowskI”
Bartoszyce
600 065 038
www.romanowski.pl

 19zor bIrawIt 
MRĄGOWO
501 460 811
www.birawit.pl

 20zor bIrawIt oddzIał szczuczyn
501 460 811
www.birawit.pl 

 21contractus 
Suwałki
87 56 50 164
www.contractus.jd‑dealer.pl

 22contractus 
Białystok
603 516 050
www.contractus.jd‑dealer.pl

 23zaparol
Bedlno
668 824 563
www.danzap.pl

 24pom‑farmasz
Brzeziny
664 223 007
www.pom‑farmasz.pl

 25phu aGroVol sp. z o.o.
Sulechów
601 669 638
www.agrovol.pl

 26aGrohandel
Legnica
78 850 61 13
www.agrohandel.com.pl

 27aGrohandel 
Marcinowice k. Świdnicy
748 503 260
www.agrohandel.com.pl

 28aGrohandel
Lipno k. Leszna
74 850 32 60
www.agrohandel.com.pl

 29ambroŻy sp. z o.o.
Bierutów
71 314 60 43
www.ambrozy.com.pl

 30ambroŻy sp. z o.o.
Prusice
71 314 60 43
www.ambrozy.com.pl

 31phpu aGromat
Ząbkowice Śląskie
665 890 290
www.agromat.pl

 32chempest s.a. 
Rudnik
32 414 08 00
www.chempest.com.pl

 33chempest s.a.
Miechów
41 386 86 96
www.chempest.com.pl

 34anderwald
Kadłub
77 463 37 70
www.anderwald.pl

 35fh aGro‑jurek s.c.
Sulechów
12 387 00 90
www.agrojurek.pl

 36aGrotruck
Górno
510 657 700
www.agrotruckserwis.pl

 37zzoIr wIa‑lan 
Tarnów
14 629 30 70
www.wialan.com.pl

 38zzoIr wIa‑lan
Przeworsk
16 649 01 27
www.wialan.com.pl

 39zzoIr wIa‑lan
Samborzec
15 649 19 00
www.wialan.com.pl

 40wanIckI aGro
Świdnik
609 500 294
www.johndeere.wanicki.pl

 41wanIckI aGro 
Zamość
603 670 839
www.johndeere.wanicki.pl

 42wanIckI aGro 
Pułankowice
609 500 294
www.johndeere.wanicki.pl

 43rolsad 
Rawa Mazowiecka 
www.rolsad.com 

 44rolsad
Ołtarzewo
22 725 76 03
www.rolsad.pl

 45pol‑aGra s.j.
Płońsk
www.pol‑agra.com.pl 

 46kmk aGro
Brodowo
603 336 988
www.kmkagro.com.pl
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