
NOWY ROZDRABNIACZ £ÊCIN ZIEMNIAKÓW

RHT 2200 to oznaczenie seryjne nowych zawieszanych
na ci¹gniku rolniczym rozdrabniaczy ³êcin ziemniaków.
Maszyny te wprowadzi³a na rynek niemiecka firma WM-
Kartoffeltechnik. Nowe rozdrabniacze przeznaczone s¹ do
usuwania ³êcin z redlin plantacji ziemniaków przed ich
zbiorem. Mog¹ one byæ zawieszane zarówno z ty³u ci¹gnika,
jak te¿ z przodu o ile ci¹gnik wyposa¿ony jest w przedni uk³ad
zawieszania narzêdzi. Ogólny widok rozdrabniacza jest
przedstawiony na fotografii firmowej.

G³ówny zespó³ roboczy rozdrabniacza stanowi
szybkoobrotowy poprzeczny wirnik o szerokoœci 2,20 m.
Wirnik wyposa¿ony jest w bijaki i jest odpowiednio
dynamicznie wywa¿ony. D³ugoœci bijaków na szerokoœci
roboczej wirnika s¹ zró¿nicowane w ten sposób, ¿e obrys
pracuj¹cego wirnika w p³aszczyŸnie poprzecznej do kie-
runku ruchu agregatu ci¹gnik-rozdrabniacz odpowiada
poprzecznym obrysom redlin ziemniaków. Wytwarzane
w czasie pracy maszyny silne ssanie podrywa i unosi ³êciny
umo¿liwiaj¹c bardzo dok³adne ich rozdrobnienie. Tak
mia³ko rozdrobnione ³êciny nie przeszkadzaj¹ ju¿ przy
póŸniejszym wyorywaniu ziemniaków i razem z gleb¹
zostaj¹ ³atwo odsiewane na przenoœnikach kopaczki. W ten
sposób zbêdny staje siê w nowych rozdrabniaczach
oddzielny poprzeczny przenoœnik taœmowy do transportu
³êcin na zewn¹trz poza maszynê. Rama rozdrabniacza oparta
jest w swej tylnej czêœci na ogumionych kó³kach z zapewnie-
niem mo¿liwoœci regulacji odleg³oœci wirnika od redlin.
Zapewnia to dok³adnoœæ pracy bijaków oraz zapobiega
uszkodzeniom redlin.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik,nr 4, 2008.

opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz, PIMR - Poznañ

NOWE KULTYWATORY I KOMPAKTOWE BRONY TALERZOWE

Firma Pöttinger Maschinenfabrik rozszerzy³a rodzinê produ-
kowanych kultywatorów serii Synkro o dalsze nowe modele
tych maszyn. Obok produkowanych dotychczas kultywatorów
Synkro 3003 i Synkro 4003 o szerokoœci roboczej odpowiednio 3
i 4 m Pöttinger oferuje równie¿ kultywatory Synkro o szerokoœci
roboczej 5 i 6 m. Nowy kultywator Synkro 6003 T o szerokoœci
roboczej 6 m produkowany jest tak¿e w wersji pó³zawieszanej
z podwoziem do przejazdów transportowych z ogumionymi
ko³ami jezdnymi. Widok ogólny kultywatora Synkro 6003 T jest
przedstawiony na fotografii firmowej.

Koncepcja konstrukcyjna tych kultywatorów przewiduje
mo¿liwoœæ ich stosowania zarówno do p³ytkiej obróbki gleby,
jak te¿ do obróbki g³êbokiej do g³êbokoœci do 30 cm.

Firma Pöttinger uruchomi³a równie¿ produkcjê talerzowych
bron kompaktowych serii Terradisc 4000 o szerokoœci roboczej
4 m, z 32 talerzami.

Inn¹ nowoœci¹ firmy s¹ p³ugi serii Servo 35 S do orki gleb
lekkich.

Na podstawie Profi-Magazin für ProfessionelleAgrartechnik, nr 7, 2007.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz

PIMR - Poznañ

Zbiornik wozu paszowego okazuje siê nierzadko za ma³y, aby dobrze wymieszaæ wiêksz¹ partiê surowców paszowych. Czêsto te¿
przejazd wozu paszowego ze zbiornikiem o du¿ej pojemnoœci i zwi¹zanej z tym wiêkszej wysokoœci stwarza problemy w starszych
budynkach inwentarskich o wzglêdnie niskich bramach przejazdowych. Produkuj¹ca wozy paszowe firma BvL. Maschinenfabrik wysz³a tym
problemom naprzeciw wprowadzaj¹c na rynek specjalne urz¹dzenie jako wyposa¿enie wozów paszowych, pozwalaj¹ce powiêkszyæ
pojemnoœæ ich zbiorników. Urz¹dzenie to, o nazwie Vario-Volumen-Ring, jest wysuwan¹ hydraulicznie do góry nadstawk¹ zbiornika wozu

NOWE WYPOSA¯ENIE WOZÓW PASZOWYCH

paszowego. Ma ona postaæ rurowego obramowania po³¹czonego
elastyczn¹ plandek¹ z górn¹ krawêdzi¹ zbiornika. Przy hydrauli-
cznym opuszczaniu nadstawki w dó³, w celu zmniejszenia wyso-
koœci przejazdowej wozu paszowego, plandeka sk³ada siê elasty-
cznie na obwodzie górnej krawêdzi zbiornika do wnêtrza wozu i nie
powiêksza jego wysokoœci przy przejazdach przez zbyt niskie bramy.
Widok wozu paszowego z podniesion¹ i opuszczon¹ nadstawk¹ jest
przedstawiony na fotografiach firmowych.

Taka nadstawka mo¿e mieæ zastosowanie przede wszystkim
w gospodarstwach rolnych przerabiaj¹cych na pasze takie materia³y
³odygowe, jak kiszonki, s³omê i siano i tam gdzie starsze budynki
inwentarskie maj¹ zbyt niskie bramy przejazdowe.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 10, 2007.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz

PIMR - Poznañ
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NOWE P£UGI OBRACALNE DO ORKI NA GLEBACH LEKKICH

Przez uruchomienie produkcji nowej serii p³ugów firma Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH rozszerzy³a swoj¹ ofertê rynkow¹ p³ugów ze
zmienn¹ szerokoœci¹ robocz¹. Nowa seria p³ugów oznaczona zosta³a symbolem Vari-Master 112 i obejmuje p³ugi cztero-, piêcio- i szeœcio-
korpusowe. Widok ogólny jednego z nowych p³ugów jest przedstawiony na fotografii firmowej.

Nowe p³ugi przeznaczone s¹ do prowadzenia orki na glebach lekkich i charakteryzuj¹ siê równie¿ odpowiednio lekk¹ budow¹. Z tego po-
wodu nawet najwiêkszy z nich p³ug szeœciokorpusowy mo¿e wspó³pracowaæ z ci¹gnikiem o mocy ju¿ od 150 KM. Szerokoœæ orki w prze-
liczeniu na jeden korpus mo¿na regulowaæ w zakresie od 30 do 50 cm. Odstêp miêdzy korpusami wynosi w tych p³ugach 96 cm.

G³owica nowych p³ugów (obrotowy przodek) jest wykonana jako
jednoczêœciowy monolit, co zdaniem producenta powinno jej zapewniæ
wyj¹tkowo du¿¹ wytrzyma³oœæ. Jako zabezpieczenie przeciw przeci¹¿eniu
przy najechaniu na kamieñ stosowane s¹ w modelach cztero-, piêcio i sze-
œciokorpusowych sworznie zrywane (œcinane), a w modelach cztero- i piê-
ciokorpusowych, jako alternatywa dodatkowa, stosowane jest zabezpie-
czenie hydrauliczne typu Non-Stop.

Odkuwany lemiesz oraz trójwarstwowa odk³adnica Triplex,
o zró¿nicowanej odpornoœci na œcieranie ka¿dej warstwy, zapewniaj¹
odpowiednio d³ug¹ ¿ywotnoœæ korpusów p³u¿nych.

Dziêki zespolonemu ustawianiu szerokoœci roboczej pierwszego
korpusu p³u¿nego oraz po³o¿enia punktu przy³o¿enia si³y uci¹gu u³atwione
zosta³o ka¿dorazowe dostosowanie nowych p³ugów do ró¿nych ci¹gników.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 7, 2007.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz

PIMR - Poznañ
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NOWA PRASA ZBIERAJ¥CA DO ZWIJANIA BEL OKR¥G£YCH SIANA I S£OMY

Zasadniczym nowym zespo³em tej prasy jest formuj¹cy
bele taœmowo-prêtowy przenoœnik bez koñca o nazwie
„NovoGrip”, zastêpuj¹cy stosowany dotychczas przenoœnik
³añcuchowo-prêtowy. Wchodz¹ce w sk³ad nowego przeno-
œnika elastyczne taœmy wykonane s¹ jako wielowarstwowe.
Warstwa wewnêtrzna jest utworzona z tkaninowego zbroje-
nia pokrytego obustronnie przywulkanizowanymi warstwa-
mi tworzywa gumowego w podobny sposób jak przy produ-

kcji zbrojonych wewnêtrznie opon samochodowych. Do tak
wykonanych elastycznych taœm - ciêgie³ przenoœnika przy-
twierdzone s¹ specjalnymi œrubunkami poprzeczne prêty
przenoœnika wykonane z otwartych profili stalowych. Tak
skonstruowany przenoœnik „NovoGrip” pracuje o wiele ci-
szej i spokojniej ni¿ stosowany dotychczas przenoœnik
³añcuchowy. Jest przy tym bardziej stabilny i ³atwiejszy do
obs³ugi i konserwacji.

Podstawowe dane techniczne prasy Comprima F 155 XC
firmy Krone:

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik,
nr 10, 2007.

opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz, PIMR - Poznañ

Comprima F 155 XC firmy Krone, to nazwa nowej prasy zbieraj¹cej do zwijania bel okr¹g³ych siana lub s³omy. Prasa ta
wyró¿nia siê nietypowym rozwi¹zaniem konstrukcyjnym. Jako prasa ze sta³¹ komor¹ zwijania pozwala jednak formowaæ bele
zwijane o ró¿nych œrednicach w zakresie od 1,25 do 1,5 m, przy czym ka¿da nastêpna wartoœæ œrednicy jest o 5 cm wiêksza od
poprzedniej. Widok ogólny prasy Comprima F 155 XC jest przedstawiony na fotografii firmowej.
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NOWE KOMBAJNY ZBO¯OWE DLA ŒREDNICH GOSPODARSTW ROLNYCH

Now¹ rodzinê kombajnów zbo¿owych przeznaczon¹ dla œredniej wielkoœci gospodarstw rolnych wprowadzi³a na rynek
maszyn rolniczych firma New Holland. Jeden z nowych kombajnów z oznaczeniem TC 5070 jest przedstawiony na fotografii
firmowej.

Kombajn ten wyposa¿ony jest w silnik napêdowy o poje-
mnoœci 6,8 l i mocy znamionowej 152 kW/207 KM przy
prêdkoœci obrotowej 2100 obr/min. W nowoczesnej prze-
stronnej kabinie operatora zwraca uwagê bardzo przejrzyste
i funkcjonalne rozmieszczenie wskaŸników i armatury steru-
j¹cej, co ³¹cznie sk³ada siê na odpowiednio wysoki komfort
pracy osoby kieruj¹cej kombajnem. Z innych wa¿niejszych
unowoczeœnieñ kombajnów zbo¿owych serii TC 5070
wymieniæ nale¿y elektrohydrauliczne w³¹czanie siê do pracy
zespo³u ¿niwnego, zespo³u m³ocarñ oraz uk³adu opró¿niania
zbiornika ziarna. Kombajny zbo¿owe tej serii wyposa¿ane s¹
standardowo w rozdrabniacze s³omy pokombajnowej, które
w³¹czane s¹ do pracy równie¿ za pomoc¹ sprzêg³a elektro-
hydraulicznego. Na ¿yczenie u¿ytkownika producent insta-
luje na kombajnie urz¹dzenie zdalnego sterowania k¹tem
ustawienia blach ograniczaj¹cych strumieñ rozrzutu roz-
drobnionej s³omy.

Najwa¿niejsze dane techniczne kombajnów New Holland
serii TC 5070.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik,  nr 4, 2008.
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