
NOWY SAMOJEZDNY OPRYSKIWACZ POLOWY

Na wystawie AGRITECHNICA 2007 wyró¿niono srebrnym medalem
samojezdny opryskiwacz polowy DT 2000H Plus Highlander,
produkowany przez firmê Dammann. Szczególnie interesuj¹c¹ cech¹
konstrukcyjn¹ tego opryskiwacza jest ³atwa i szybka zmiana przeœwitu
pomiêdzy pod³o¿em a doln¹ czêœci¹ jego podwozia. Standardowo
przeœwit ten wynosi 1,15 m. Za naciœniêciem przycisku uk³adem hydrauli-
cznym mo¿na go powiêkszyæ do 2 m.

Opracowane przez firmê Dammann nowego
typu si³owniki hydrauliczne pozwalaj¹ równie¿
w ³atwy sposób (naciœniêcie odpowiedniego
przycisku) zmieniæ wielkoœæ rozstawu kó³
jezdnych, aby dopasowaæ go do ró¿nych szero-
koœci miêdzyrzêdzi opryskiwanych upraw. Jest
to mo¿liwe w zakresie od 2,25 do 3,05 m.
Ogólny widok nowego opryskiwacza jest
przedstawiony na fotografii firmowej.

W celu u³atwienia przejazdów maszyny
ponad rzêdami roœlin opryskiwanej uprawy
dolna czêœæ podwozia opryskiwacza jest g³adka,
bez wystaj¹cych czêœci i elementów konstru-
kcji, które mog³yby ograniczyæ przeœwit
maszyny nad gruntem. Opryskiwacz napêdzany
jest szeœciocylindrowym silnikiem firmy
DaimlerChysler o mocy 150 kW/205 KM.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik, nr 11, 2007.
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NOWY AGREGAT DO WYSIEWU NASION W WARSTWÊ MULCZU

Na wystawie maszyn rolniczych Agritechnica 2007 firma Vogel&Noot
zaprezentowa³a nowy agregat do wysiewu nasion w warstwê mulczu. Agregat
ten o nazwie TerraDrill jest maszyn¹ zawieszan¹ o szerokoœci roboczej
wynosz¹cej 3 m. Widok ogólny agregatu TerraDrill jest przedstawiony na
fotografii firmowej.

Obok znanej ju¿ wersji tej maszyny z dwu-
tarczowymi redlicami wysiewaj¹cymi firma
Vogel&Noot oferuje obecnie now¹ jej wersjê
do wysiewu nasion bezpoœrednio w warstwê
mulczu. Urz¹dzenia wysiewaj¹ce usytuo-
wane s¹ w s¹siedztwie talerzy kompaktowej
brony mulczowej brony talerzowej, wcho-
dz¹cej w sk³ad agregatu. Przy tej metodzie
wysiewu nasiona uk³adane s¹ tu¿ obok talerzy
brony i nastêpnie przez s¹siedni talerz zakry-
wane s¹ przez warstwê mulczu, a znajduj¹cy
siê z ty³u wa³ dokonuje dok³adnego ich
obciœniêcia. Ten rodzaj uk³adu wysiewaj¹ce-
go w nowej wersji agregatu zmniejsza doœæ
istotnie ogólny ciê¿ar maszyny. Dziêki temu
mo¿e ona wspó³pracowaæ równie¿ z mniej-
szymi ci¹gnikami.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik,
nr 11, 2007.
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NOWE KULTYWATORY UNIWERSALNE

Nowe kultywatory serii TerraFlex-Uniwersal firmy
Vogel&Noot, które pojawi³y siê na rynku maszyn rolniczych,
obejmuj¹ dwa modele tych maszyn. Ich szerokoœci robocze
wynosz¹ odpowiednio 4 i 5 m. Oba modele maj¹ boczne
sekcje sk³adane hydraulicznie do po³o¿enia transportowego
i s¹ kultywatorami trzybelkowymi. Widok ogólny jednej
z tych maszyn jest przedstawiony na fotografii firmowej.

Kultywatory trzybelkowe, w porównaniu z kultywatorami dwu-
belkowymi, przy tej samej szerokoœci roboczej, charakteryzuj¹ siê
odpowiednio mniejszymi odstêpami pomiêdzy p³aszczyznami pracy
poszczególnych organów roboczych, przez co warstwa gleby na
g³êbokoœci pracy tych organów otrzymuje strukturê o odpowiednio
wiêkszym rozdrobnieniu.

Oba modele kultywatorów wyposa¿one s¹ seryjnie w ³apy z redlicami
skrzyde³kowymi o szerokoœci 33 cm. Drugi rodzaj zastosowanych
organów roboczych, czyli z¹bkowanych na obwodzie talerzy, jest
odsprê¿ynowany, podobnie jak w ca³ej rodzinie kultywatorów serii
TerraFlex firmy Vogel&Noot. Talerze te dopasowuj¹ siê automatycznie do
obrabianej powierzchni wraz z ustawieniem g³êbokoœci pracy kultywatora
za poœrednictwem wa³u uprawowego usytuowanego w koñcowej czêœci
maszyny. Niezale¿nie od tego istnieje dodatkowa mo¿liwoœæ
bezstopniowej regulacji g³êbokoœci pracy tych kultywatorów. Kultywatory
tej serii wyposa¿one s¹ w wa³y zagarniaj¹ce typu Terraclean lub w wa³y do
ponownego zagêszczania obrobionej warstwy gleby.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 7, 2007.
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