NOWE ZAWIESZANE BRONY TALERZOWE TYPU KOMPACT
Nowe zawieszane brony talerzowe TERRADISC 5000K
oraz 6000K firmy Pöttinger przeznaczone s¹ do przyorywania
wiêkszych area³ów œciernisk oraz ogólnie do przedsiewnej
uprawy gleby. Nowe brony maj¹ bardzo zwart¹ budowê, st¹d
nazwa kompaktowe, gdy¿ pierwszy poprzeczny rz¹d talerzy
usytuowany jest tu¿ za ci¹gnikiem, a odstêpy wzd³u¿ne
pomiêdzy poszczególnymi rzêdami dalszych narzêdzi
wynosz¹ jedynie 80 cm.
G³ówn¹ ramê noœn¹ nowych bron stanowi¹ dwie
poprzeczne belki stalowe po³¹czone wzajemnie ze sob¹
krótkimi, przyspawanymi do nich elementami pod³u¿nymi. Do
g³ównej ramy noœnej brony podwieszone s¹ od do³u (na
wahaczach) ramy sekcji talerzowych.
W przedniej czêœci g³ównej ramy noœnej znajduje siê
trzypunktowy uk³ad zawieszenia na ci¹gniku, a w jej czêœci
tylnej umieszczone s¹ zaczepy do przyczepiania narzêdzi
dodatkowych, takich jak: pierœcieniowy wa³ ugniataj¹cy, wa³y
strunowe itp.
Ogólny widok jednej z nowych bron jest przedstawiony na
fotografii.

ty³u narzêdziem dodatkowym nie przekraczaj¹ 3 m gwarantuj¹
spokojne i stabilne prowadzenie ich za ci¹gnikiem oraz
odpowiednio wiêksz¹ zwartoœæ agregatu ci¹gnik-brona na
uwrociach. Wysokoœæ ramy g³ównej wynosz¹ca 80 cm
zapewnia z kolei pracê wchodz¹cych w sk³ad bron narzêdzi bez
wiêkszego ryzyka zapchañ. G³êbokoœæ robocza nowych bron
mo¿e byæ regulowana w granicach od 3 do 12 cm. K¹ty
odchyleñ bocznych talerzy sekcji przedniej i tylnej s¹
identyczne co do bezwzglêdnej wartoœci liczbowej, ale s¹
wzajemnie sobie przeciwne, wiêc boczne znoszenie brony
wzglêdem kierunku ruchu ci¹gnika jest bardzo istotnie
ograniczone.
Wklês³e talerze brony maj¹ œrednicê 510 mm i mog¹ byæ
uzêbione albo g³adkie na obwodzie wed³ug ¿yczenia
u¿ytkownika. S¹ one montowane na czworok¹tnym wale sekcji
za poœrednictwem elementów gumowych. Przy natrafieniu
talerza brony, np. na kamieñ, mo¿e siê on sprê¿yœcie odchyliæ i
unikn¹æ uszkodzenia. Stanowi to bezobs³ugowy, o dzia³aniu
non-stop, system zabezpieczenia brony przed uszkodzeniem.
Same zaœ talerze nowych bron u³o¿yskowane s¹ w k¹pieli
olejowej i przez to nie wymagaj¹ okresowego smarowania
³o¿ysk. Szczelnoœæ tych ³o¿ysk zapewniaj¹ szeœciokrawêdziowe uszczelki.
A oto podstawowe dane techniczne nowych bron serii
TERRADISC 5000K oraz 6000K:
TERRADISC
5000K
szerokoœæ robocza
5,0 m
szerokoœæ transportowa
2,8 m
liczba talerzy
40
œrednica talerzy
510 cm
wysokoœæ ramy
80 cm
kategoria sprzêtu
III
wymagana moc
ci¹gnika
125kW/170KM
ciê¿ar wraz z klinowym
wa³em pierœcieniowym
3458 kg
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6000K
6,0 m
2,8 m
48
510 cm
80 cm
III
150kW/204 KM
3889 kg

Na podstawie materia³ów i danych opublikowanych w internecie
przez firmê Pöttinger
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz
PIMR - Poznañ

Zwarte, a mierz¹c w kierunku ruchu ci¹gnika, relatywnie
krótkie nowe brony talerzowe, które wraz z przyczepionym z

NOWE JEDNOOSIOWE PRZYCZEPY ZBIERAJ¥CE ŒREDNIEJ £ADOWNOŒCI
Nowe jednoosiowe przyczepy zbieraj¹ce PRIMO 350 L
oraz PRIMO 350 D firmy Pöttinger, oba modele o pojemnoœci
35 m3, to klasyczne przyczepy do codziennego dostarczania
pasz zielonych zwierzêtom gospodarskim. Wyposa¿one s¹ one
w lekk¹ a¿urow¹ nadstawkê skrzyni ³adunkowej,
umo¿liwiaj¹c¹ znaczne podwy¿szenie wysokoœci ³adowania
pasz suchych. Aby umo¿liwiæ jednak wjazd tych przyczep w
bramy budynków gospodarskich nadstawka jest sk³adana
hydraulicznie. Wahad³owo odchylana tylna œciana dodatkowo
u³atwia roz³adunek.
Ogólny widok jednej z nowych przyczep jest przedstawiony na fotografii.
Podwozie przyczep wykonane jest jako konstrukcja
ramowa skrêcana za pomoc¹ œrub, co zdaniem producenta
zapewnia wiêksz¹ wytrzyma³oœæ ni¿ spawanie. U¿yte do
budowy podwozia profile C-owe o przekroju 220x70x50x5
mm wykonane s¹ z wytrzyma³ej stali drobnoziarnistej. Proste,
masywne s³upki szkieletu œcian bocznych s¹ ³¹czone z rama
podwozia równie¿ za pomoc¹ œrub i to œrub z gwintem
drobnozwojowym dla zapewnienia wy¿szej stabilnoœci.
Dyszel przyczep mo¿e byæ na ¿yczenie u¿ytkownika

wykonany jako przegubowo-wychylny z u¿yciem si³owników
hydraulicznych dwustronnego dzia³ania.
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Napêd na przenoœnik pod³ogowy skrzyni ³adunkowej
przenoszony jest z jednej strony przyczepy i obs³ugiwany jest
przez uk³ad hydrauliczny wspó³pracuj¹cego z przyczep¹
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ci¹gnika. Prêdkoœæ przesuwu przenoœnika pod³ogowego jest
regulowana.
Ruchy zêbów podbieracza sterowane s¹ usytuowan¹ z
jednej strony krzywkow¹ stalow¹ prowadnic¹. Dok³adne
dopasowywanie siê do nierównoœci pod³o¿a wahliwie
zawieszonego podbieracza zapewniaj¹ ogumione kó³ka
kopiuj¹ce. Usytuowany za podbieraczem zespó³ ³aduj¹cy
PROFIMATIC, wspó³pracuj¹cy z 31-no¿owym zespo³em
PRIMO
3

pojemnoœæ [m ]
szerokoœæ podbieracza [mm]
liczba no¿y
rozstaw no¿y [mm]
wysokoœæ pod³ogi [mm]
powierzchnia ³adunkowa pod³ogi [mm]
d³ugoœæ przyczepy [mm]
szerokoœæ przyczepy [mm]
wysokoœæ przyczepy z nadstawk¹ [mm]
wysokoœæ przyczepy bez nadstawki [mm]
ciê¿ar przyczepy [kg]

rozdrabniaj¹cym (tn¹cym zielonkê na sieczkê), stanowi
mimoœrodowy podajnik obrotowy z silnymi grzebieniowymi
zabierakami w liczbie szeœciu, a na ¿yczenie u¿ytkownika w
liczbie oœmiu.
Podstawowe dane techniczne nowych przyczep
zbieraj¹cych PRIMO 350 L oraz PRIMO 350 D przedstawione
s¹ w tabeli poni¿ej:

350 L
(bez walców dozuj¹cych)
35
1800
31
43
1140
5000x2100
7780
2420
3450
2550
3600

350 D
(z walcami dozuj¹cymi)
35
1800
31
43
1190
4750x2100
7780
2420
3450
2900
4350
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NOWA PRZYCZEPIANA MASZYNA DO WYSIEWU NASION W WARSTWÊ MULCZU
Przy siewie w warstwê mulczu kluczow¹ rolê odgrywa
przygotowanie gleby do siewu oraz sama technika wysiewu.
Najwa¿niejszym kryterium jest dostosowanie rodzaju narzêdzi
usytuowanych przed zespo³ami wysiewaj¹cymi do aktualnych
warunków glebowych.
W nowej przyczepianej maszynie o nazwie TERRASEM
4000 (patrz fotografia) do wysiewu nasion w warstwê mulczu,
wprowadzonej na rynek maszyn rolniczych przez firmê
Pöttinger, zastosowano jako narzêdzie przednie alternatywnie
albo bronê talerzow¹, albo te¿ bronê ³opatkow¹. Brona
talerzowa dobrze rozdrabnia i miesza z gleb¹ warstwê mulczu.
Umo¿liwia ona równie¿ g³êbsz¹ obróbkê gleby. Brona
³opatkowa z kolei wymaga nieco mniejszej si³y uci¹gu i obrabia
glebê mniej intensywnie.
Mechanizm jezdny maszyny TERRASEM 4000, na ramie
którego osadzona jest skrzynia nasienna i zespo³y siewnika,
sk³ada siê z czterech par kó³ podporowych usytuowanych w osi
poprzecznej blisko siebie. Dziêki temu spe³nia on
równoczeœnie funkcjê wa³u ugniataj¹cego. Aby w czasie pracy
maszyny w polu otrzymaæ równomierny nacisk na glebê
zewnêtrzne i wewnêtrzne pary kó³ zostaj¹ ze sob¹ sztywno
sprzê¿one. Skutkiem tego na uwrociach ciê¿ar maszyny
(5200 kg lub 5700 kg) przejmuj¹ wszystkie 4 pary kó³. Gleba
nie jest wiêc nadmiernie szkodliwie ugniatana.

Do transportu maszyny po drogach rozprzêga siê ko³a
podporowe i wtedy ciê¿ar maszyny spoczywa jedynie na
zewnêtrznych parach kó³ wyposa¿onych w uk³ady hamulcowe.
Wewnêtrzne pary kó³ nie posiadaj¹ hamulców.
Przy siewie w warstwê mulczu bardzo wa¿ne jest tworzenie
czystego rowka w glebie dla wysiewanych do niego nasion,
wolnego od resztek po¿niwnych (mulczu). W maszynie
TERRASEM 4000 rowki te wycinane s¹ w glebie przez
uzêbione na obwodzie wklês³e talerze wspó³pracuj¹ce z
usytuowanymi za nimi tarczowymi redlicami. Skoœne
ustawienie tych podzespo³ów daje w efekcie czysty rowek do
wysiewu nasion i zmniejsza obsypywanie siê do niego ziemi.
Wysiewane przez redlice ziarno uk³ada siê w rowkach
równomiernie.
Mo¿liwa jest hydrauliczna regulacja nacisku redlic na
pod³o¿e w zakresie od 50 do 110 kg. Dziêki temu mo¿na
utrzymaæ równomiern¹ g³êbokoœæ siewu równie¿ na glebach
suchych i zwiêz³ych. Usytuowane za redlicami kó³ka obciskaj¹
wysiane nasiona gleb¹ utrzymuj¹c równoczeœnie za³o¿on¹
g³êbokoœæ siewu. W ten sposób wysiane ziarno, roz³o¿one
bardzo równomiernie, obsypane jest mia³k¹, czyst¹, woln¹ od
mulczu gleb¹ i odpowiednio obciœniête. W efekcie gwarantuje
to równomierne wschody.
Podstawowe dane techniczne maszyny TERRASEM 4000:
TERRASEM
4000
szerokoœæ robocza
4,0 m
pojemnoœæ skrzyni nasiennej
2400 l
liczba redlic
32
Odstêpy miêdzy rzêdami
12,5 cm
wymagana moc ci¹gnika
117 kW/160 KM
szerokoœæ transportowa
3,0 m
ciê¿ar z bron¹ ³opatkow¹
5200 kg
Ciê¿ar z bron¹ talerzow¹
5700 kg
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