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Streszczenie

W pracy zamieszczono charakterystykê wspó³czeœnie produkowanych agregatów do formowania redlin. Maszyny zosta³y
opisane na przyk³adzie kilku wybranych firm, tj.: Sfamasz, Weremczuk, Struik, Baselier oraz Cultirateau. Zosta³y
zaprezentowane ró¿ne konstrukcje tego typu maszyn i zwi¹zane z nimi wady i zalety.

MASZYNY DO FORMOWANIA REDLIN STOSOWANE
PRZY UPRAWIE MARCHWI

Wprowadzenie

Budowa i zasada dzia³ania

Uprawa marchwi w Polsce, w ostatnich latach, prowadzona
jest na redlinach. Jej plonowanie w takiej technologii jest
wy¿sze o 11,7 % jak przy uprawie p³askiej i wykazuje ni¿szy
udzia³ w energoch³onnoœci zwi¹zany z prac¹ ¿yw¹. Przy
uprawie p³askiej wynosi od 42,4%, a przy uprawie na redlinach
jest ni¿szy i wynosi od 40,7% [1, 2].

Zbiór marchwi prowadzonej na redlinach realizowany jest
na dwa sposoby. Mo¿na j¹ zbieraæ kombajnami typu
wyrywaj¹cego [3] "top lifting", których zalet¹ jest mniejsze -
znikome uszkadzanie powierzchni korzeni [4]. Wystêpowanie
uszkodzeñ jest szczególnie niekorzystne w przypadku jej
póŸniejszego przechowywania. Drug¹ metod¹ zbioru jest
stosowanie kombajnów elewatorowych, wyoruj¹cych korzenie
(pozbawionych naci) z dwóch redlin, ca³ego zagonu czy nawet
kilku zagonów jednoczeœnie, umo¿liwiaj¹ce uzyskiwanie

wysokich wydajnoœci (nawet do 160 t·h ) [5].
Technika siewu marchwi na redlinach zale¿y od

zastosowanej techniki zbioru. Przy u¿yciu jednorzêdowego
kombajnu typu wyrywaj¹cego mo¿na wysiewaæ nasiona
pasowo, b¹dŸ w dwóch lub trzech rzêdach na jednej redlinie, ale
odleg³oœæ miêdzy skrajnymi rzêdami, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
8 cm. Zwiêkszenie tej odleg³oœci skutkuje obrywaniem naci
przy jej chwytaniu i pozostawianiem korzeni w glebie. Przy
zbiorze maszynami elewatorowymi parametr ten nie jest
istotny.

Najprostsze agregaty do formowania redlin i zagonów by³y
produkowane jako wy³¹cznie bierne - wyposa¿one w korpusy
obsypuj¹ce, ewentualnie w wa³ g³adki do wyrównywania
wierzcho³ka. Redliny formowane tak¹ metod¹ wykazuj¹
jednak tendencjê do osuwania i nie s¹ w stanie przetrwaæ przez
ca³y okres wegetacyjny marchwi. Obecnie oferowane maszyny
formuj¹ce redliny s¹ czêœciowo b¹dŸ ca³kowicie aktywne.
Agregaty takie s¹ produkowane m.in. przez Sfamasz. S¹
dostêpne jako wersje do formowania dwóch (SWB-2) [6] lub
czterech redlin (SWB-4) jednoczeœnie. Formuj¹ one redliny
pod siew warzyw korzeniowych typu marchew, pietruszka, czy
cykoria sa³atowa. Maszyna SWB (rys. 1) posiada ramê
zawieszan¹ na TUZ ci¹gnika i do niej montowane s¹ korpusy
obsypuj¹ce: prawy, lewy i obustronnego dzia³ania (jeden w mo-
delach SWB-2 i trzy w modelach SWB-4), które wznosz¹
ziemiê wstêpnie formuj¹c kszta³t redliny. Korpusy montowane
s¹ œrubami w sposób przesuwny, dziêki czemu ³atwo
zmieniæ rozstaw formowanych redlin z 65 na 72,5 cm [7]. Za
ka¿d¹ par¹ korpusów montowany jest oddzielny wa³ aktywny
szpulowy napêdzany od WOM ci¹gnika i indywidualnie
zawieszany nad ka¿d¹ redlin¹. Ka¿dy z wa³ów pracuje
niezale¿nie od siebie i dociskane s¹ w³asn¹ sprê¿yn¹.
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Istnieje tu mo¿liwoœæ dostosowania docisku wa³ów w zale-
¿noœci od struktury gleby. Wa³y obracaj¹c siê przeciwnie do
kierunku jazdy, formuj¹ ostatecznie redliny nadaj¹c im odpo-
wiedni¹ strukturê, tj. kszta³tuj¹ powierzchnie boczne i górn¹,
zagêszczaj¹ glebê i ugniataj¹ powierzchniowo z zachowaniem
miêkkiego œrodka. Dziêki niezale¿nemu mocowaniu wa³ów
szpulowych pozostaj¹ one w sta³ym kontakcie z gleb¹.
Agregaty te mo¿na rozbudowywaæ o siewniki warzywnicze.
Ka¿da z sekcji siej¹cych montowana jest do ramy g³ównej
poprzez w³asny czworobok przegubowy (z dociskiem
sprê¿ynowym) pozwalaj¹cy na ich niezale¿ne kopiowanie
terenu podczas siewu.

Podobne rozwi¹zania konstrukcyjne, jak w agregatach
Sfamasz SWB, zastosowano w starszego typu agregatach serii
MR-2 (rys. 2) i MR-4 firmy Weremczuk z t¹ ró¿nic¹, ¿e
wyposa¿one s¹ w zespolony wa³ szpulowy, który spisuje siê
dobrze na glebach lekkich bêd¹cych w dobrej kulturze i na takie

Rys. 2. Agregat do formowania redlin firmy Weremczuk MR2
Fig. 2. Weremczuk MR2 bed-forming aggregate

Rys. 1. Agregat do formowania redlin Sfamasz seria SWB
Fig. 1. Sfamasz SWB bed-forming aggregate
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Parametry techniczne Jednostka

Rozstaw redlin

Wysokoœæ redliny

Szerokoœæ

Masa

Ci¹gnik o mocy

cm

cm

cm

kg

kW/KM

Struik

4RF310

75

30

300

1200

62/85

4RF340

80

32

325

1250

66/90

4RF360

85

34

435

1320

74/100

4RF375

90

36

365

1380

88/120

gleby jest on przeznaczony. MR-4 jest l¿ejszy
o 11 kg i jest najl¿ejsz¹ konstrukcj¹ do formowania

redlin (o masie 299 kg) z prezentowanych w artykule. Wymaga
on ci¹gnika o najmniejszej mocy, bo zaledwie 60 KM [8].
Agregat MR ma te¿ dodatkow¹ zaletê - po zdjêciu wa³u
formuj¹cego redliny, mo¿na go zastosowaæ jako obsypnik do
ziemniaków.

Na ciê¿sze gleby firma Weremczuk ma w swojej ofercie
serie AUR (2, 3 lub 4 rzêdowe), które wyposa¿one s¹ w glebo-

od SWB-4
(tab.1)

Tab. 1. Dane techniczne wybranych agregatów do formowania czterech redlin
Table 1. Technical data of the selected 4 bed-forming aggregates

Tab. 2. Dane techniczne wybranych agregatów Struik do formowania czterech redlin
Table 2. Technical data of the selected Struik 4 bed-forming aggregates

Parametry techniczne Jednostka

Rozstaw redlin

Wysokoœæ redliny

Szerokoœæ

Masa

Ci¹gnik o mocy

cm

cm

cm

kg

kW/KM

Sfamasz Weremczuk Baselier
SWB-4 MR-4 AUR-4 4FK310

65-72,5

20

310

-

62/85

75

25

299

510

44/60

75

30

340

1600

110/150

75

-

340

1210

55/75

gryzarkê jako pierwszy cz³on agregatu. Posiada ona wirnik na
ca³ej szerokoœci maszyny (rys. 3) i jest wyposa¿ona w zêby
spulchniaj¹ce glebê na wiêksz¹ ni¿ typowa
glebogryzarka, bo na g³êbokoœæ 30 cm. Maszyna bardzo dobrze
rozdrabnia glebê i jednoczeœnie narzuca odpowiednio du¿¹
masê ziemi do ty³u, u³atwiaj¹c uformowanie redlin przez
aktywne wa³y szpulowe. Docisk wa³ów regulowany jest
dwoma korbkami, oddzielnie dla lewej i prawej strony, i s¹ one
zawieszone na czworobokach przegubowych, wyposa¿onych
w sprê¿yny.

Wirnik glebogryzarki i wa³ szpulowy w modelach AUR-4
napêdzany jest w sposób niezale¿ny, co pozwala na niezale¿n¹
regulacjê intensywnoœci zagêszczania gleby. Wirnik zasilany
jest od WOM (ci¹gnik min. 150 KM) i jest napêdzany przez oba
koñce równoczeœnie (oddzielnymi przek³adniami ³añcucho-
wymi), natomiast wa³ szpulowy jest napêdzany przez
hydraulikê zewnêtrzn¹ ci¹gnika (wymagany wydatek pompy
ci¹gnika min. 50 l/min). W efekcie otrzymujemy optymalnie
przygotowan¹ redlinê nawet przy pracy na bardzo ciê¿kich
glebach. Tak uformowane redliny s¹ nadzwyczaj trwa³e i nie
trzeba ich ponownie obsypywaæ a¿ do zbioru plonów.

Rozstaw wykonywanych redlin agregatami AUR-4 nie jest
regulowany. Maszyny wykonywane s¹ w dwóch standardach
szerokoœci: dla ci¹gników o rozstawie kó³ 135 cm (formuje
redliny w rozstawie 67,5 cm lub zagony o szerokoœci 90 cm)
i dla ci¹gników o rozstawie kó³ 150 cm (formuje redliny w roz-
stawie 75 cm lub zagony o szerokoœci 105 cm).

Firma Struik równie¿ oferuje agregaty do formowania
redlin o dwóch odmiennych typach konstrukcji, choæ ka¿da
z nich wyposa¿ona jest w glebogryzarkê napêdzan¹ od WOM.
Napêd na wirnik glebogryzarki przekazywany jest w nich
jednostronnie masywnym wa³em. Maszyna mo¿e byæ te¿
wyposa¿ona w skrzyniê biegów pozwalaj¹c¹ na dobór
prêdkoœci obrotowych wirnika (315, 386 lub 420 obr/min) do
warunków glebowych i prêdkoœci jazdy [9]. Wersje do l¿ej-
szych gleb (seria RF) za glebogryzark¹ maj¹ zamontowane
specjalne kszta³towniki formuj¹ce powierzchnie redliny
(rys. 4) i s¹ one zamontowane do wspólnej ramy dociskanej
pojedynczym, centralnym si³ownikiem. Przekrój kszta³towni-
ka zawê¿a siê w kierunku jego koñca, przez co w czasie pracy
gleba jest zagêszczana i ubijana powierzchniowo. Firma
oferuje cztery modele umo¿liwiaj¹ce formowanie redlin o wy-
sokoœci od 30 do 36 cm (tab. 2). Dostêpne s¹ wersje do formo-
wania 2, 4, a nawet 6 redlin jednoczeœnie.

g³êbokoœæ

Rys. 3. Agregat do formowania redlin firmy Weremczuk AUR-4
Fig. 3. Weremczuk AUR-4 bed-forming aggregate
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Agregaty Struik do pracy na glebach ciê¿szych Diabolo
roller (rys. 5) s¹ wyposa¿one w glebogryzarkê i za ni¹ w akty-
wny wa³ szpulowy (o œrednicy 48 lub 58 cm) - do zagêszczania
i wyrównywania gleby - analogiczne rozwi¹zanie jak w mode-
lachAUR.

Firma Baselier pó³aktywne agregaty 4FK310 (rys. 6)
oferuje równie¿ do pracy na glebach ciê¿kich! Kszta³towniki
formuj¹ce s¹ w nich masywniejsze jak w modelach RF i te¿ s¹
dociskane centralnie si³ownikiem oraz dodatkowo sprê¿ynami
na ka¿dym skraju maszyny. Skrzynia biegów pozwala tu na
pracê przy nieco innych obrotach wirnika: 280, 350 lub

Rys. 4. Agregat do formowania redlin firmy Struik 4RF310
Fig. 4. Struik 4RF310 bed-forming aggregate

Rys. 5. Agregat do formowania redlin Struik Diabolo roller
Fig. 5. Struik Diabolo roller bed-forming aggregate

430 obr/min [10]. Rozwi¹zanie takie jest stosunkowo ma³o
energoch³onne, bo wystarczy tu (do formowania 4 redlin)
ci¹gnik o mocy 75 KM, czyli dwa razy mniej ni¿ w agregatach
AUR-4. Firma Baselier ma w swojej ofercie agregaty o zbli-
¿onej konstrukcji, ale do formowania 8 redlin jednoczeœnie
(model 8FKVB). Wykonuje on redliny o takim samym
rozstawie (75 cm), wa¿y 2760 kg i wymaga ci¹gnika o mocy
175 KM.

Obecnie produkowane agregaty do formowania redlin maj¹
ró¿norodn¹ konstrukcjê. Na gleby lekkie zazwyczaj s¹
oferowane wersje pó³aktywne wyposa¿one w bierne korpusy
obsypuj¹ce i aktywny wa³ szpulowy - s¹ to najtañsze rozwi¹-
zania lub glebogryzarkê i kszta³towniki formuj¹ce, pozwala-
j¹ce na idealne uformowanie redliny - gleba jest w³aœciwie
spulchniona i odpowiednio zagêszczona oraz ubita powierz-
chniowo. Na gleby ciê¿sze przeznaczane s¹ zazwyczaj agre-
gaty w pe³ni aktywne wyposa¿one w glebogryzarkê i napêdza-
ne wa³y szpulowe, ale s¹ te¿ konstrukcje pó³aktywne, o znacz-
nie mniejszym zapotrzebowaniu na moc, a wystarczaj¹cym do
w³aœciwego wytworzenia redliny.
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Rys. 6. Agregat Baselier 4FK310 przeznaczony na gleby ciê¿kie
Fig. 6. Baselier 4FK310 bed-forming aggregate designed for
heavy soils

MACHINES FOR BED FORMING USED IN CARROT PRODUCTION

Summary

The article characterizes currently manufactured bed-forming aggregates. It describes machines produced by several selected
firms, i.e. Sfamasz, Weremczuk, Struik and Baselier as well as Cultirateau. Various constructions of bed-forming machines along
with their respective advantages and disadvantages are discussed.
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