
NOWY KOMBAJN ZBO¯OWY
Nowy kombajn zbo¿owy Challenger 680B firmy Agco przed

wprowadzeniem go rynek przeszed³ pomyœlne badania i testy na
terenie USA. Wielkoobszarowe area³y upraw zbo¿owych tego kraju
by³y w³aœciwym poligonem doœwiadczalnym dla tego kombajnu-
olbrzyma. Ogólny widok nowego kombajnu jest przedstawiony na
fotografii firmowej.

O wielkoœci kombajnu œwiadczyæ mog¹ takie parametry, jak
pojemnoœæ zbiornika ziarna, wynosz¹ca 12300 l oraz wydajnoœæ
roz³adunku zbiornika na przyczepy, równa 158 l/s.

Zdaniem firmy Agco jest to najlepszy czas roz³adunku zbiornika
wœród kombajnów znajduj¹cych siê obecnie na rynku.

Nowy kombajn charakteryzuje siê ³atw¹ obs³ug¹ i konserwacj¹.
W konstrukcji uk³adów napêdowych po³o¿ono nacisk na redukcjê
iloœci pasków klinowych i ³añcuchów napêdowych. Pozostawiono
jedynie 11 pasków klinowych i 3 ³añcuchy napêdowe.

Hydrostatycznie napêdzany Challenger 680B z elektronicznie
regulowanym obwodem obiegu oleju utrzymuje uprzednio
nastawion¹ liczbê obrotów bêbna m³óc¹cego nie-zale¿nie od liczby
obrotów silnika napêdowego i polowych warunków zbioru. Liczba
obrotów bêbna m³óc¹cego mo¿e byæ zmieniana od mniejszych
wartoœci do 1040 obr/min w³¹cznie.

W pakiecie wyposa¿eniowym kombajnu znajduje siê
urz¹dzenie Fieldstar II z odpowiednimi programami do pomiaru
obrobionej powierzchni zbioru, pomiaru zu¿ycia paliwa silnika
napêdowego oraz przebiegu obci¹¿enia tego silnika.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik,
nr 9, 2007.
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Rodzinê nowych opryskiwaczy polowych,
oznaczon¹ symbolem Oceanis, dla du¿ych
gospodarstw rolnych oraz dla przedsiêbiorstw
us³ugowych oferuje francuska firma Blanchard.
S¹ to opryskiwacze przyczepiane obejmuj¹ce
trzy modele, ró¿ni¹ce siê od siebie pojemnoœci¹
zbiorników, tj. 6900, 7400 i 8290 l.

NOWE OPRYSKIWACZE POLOWE
Ogólny widok jednego z nowych opryskiwaczy jest przedstawiony na fotografii firmowej.

Zbiorniki g³ówne opryskiwaczy wykonane s¹ z poliestru i zaprojektowane tak, aby œrodek
ciê¿koœci nape³nionego zbiornika znajdowa³ mo¿liwie jak najni¿ej, co poprawia ogóln¹
stabilnoœæ maszyny. Zbiorniki czystej wody w tych opryskiwaczach maj¹ pojemnoœæ 550 l.
Producent po³o¿y³ du¿y nacisk równie¿ na zaprojektowanie stabilnego podwozia chc¹c
umo¿liwiæ przejazd maszyn z wiêkszymi prêdkoœciami po polu i po drogach. St¹d te¿ ramy
podwozia wykonane s¹ z odpowiednio wytrzyma³ej stali. Rozstaw kó³ jezdnych opryskiwaczy
mo¿e byæ regulowany w zakresie od 1,8 do 2,5 m. Przeœwit ramy podwozia wynosi 0,7 m. Trzy
silne sprê¿yny œrubowe zapewniaj¹ skuteczne t³umienie wstrz¹sów przenoszonych na
podwozie w czasie jazdy po polu i po nierównoœciach dróg. Jako wyposa¿enie dodatkowe, na
¿yczenie nabywcy, producent opryskiwaczy wyposa¿a je w hydropneumatyczny uk³ad
resorowania. Instalowane w tych maszynach pompy mog¹ byæ do wyboru t³okowo-
membranowe o wydatku 370 l/min, albo wirnikowe o wydatku 700 l/min.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 2, 2008.
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„Quasar” to nazwa nowego siewnika do siewu bezpoœredniego i do siewu w warstwê mulczu. Maszyna ta,
produkowana przez w³osk¹ firmê Tonutti, jest wyposa¿ona równie¿ w urz¹dzenie do nawo¿enia wg³êbnego. Zbiornik
materia³u siewnego jest podzielony na dwie czêœci za pomoc¹ przesuwnej przegrody. Jedna czêœæ mieœci wysiewane nasiona,
a druga œrodki nawozowe. Przegroda umo¿liwia ka¿dorazowo dobranie odpowiednich proporcji iloœciowych wysiewanych
nasion do œrodków nawozowych. Ogólny widok siewnika „quasar” jest przedstawiony na fotografii firmowej.

NOWY SIEWNIK DO SIEWU BEZPOŒREDNIEGO I DO SIEWU W WARSTWÊ MULCZU

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 2, 2008.
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Siewnik jest wyposa¿ony w redlice
wysiewaj¹ce typu Collovati. Podcinaj¹ one
poziomo glebê na g³êbokoœci przeprowadzanego
siewu i unosz¹c podciêt¹ warstwê gleby uk³adaj¹
pod ni¹ wysiewane nasiona w pasmach o szero-
koœci 20 cm na pod³o¿u glebowym, podci¹gaj¹cym
wodê kapilarn¹, a na koniec obciskaj¹ wysiewany
materia³ znajduj¹c¹ siê ponad nim ziemi¹. Bardzo
wa¿n¹ cech¹ wysiewu redlicami typu Collovati jest
to, ¿e nie mieszaj¹ one w procesie siewu
znajduj¹cych siê na powierzchni resztek
po¿niwnych z rozcinan¹ i wzruszon¹ warstw¹
gleby. Wysiewane przez siewnik „quasar” nawozy
wprowadzane s¹ w œrodkowe strefy uk³adanych
pasmowo nasion, nieco g³êbiej ni¿ same nasiona.
Siewniki „quasar” oferowane s¹ w trzech wersjach
szerokoœci roboczych: 3, 4,5 i 6 m.


