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umo¿liwiaj¹ pokonywanie przez zgrabiarkê nawet ciasnych zakrêtów bez
przechylania siê przy tym wirników i utraty ich kontaktu z pod³o¿em, czy
te¿ bez wbijania ich zêbów w darñ ³¹ki. Biegn¹ce wzd³u¿nie od przodu do
ty³u przez maszynê ele-menty przeniesienia napêdu oraz ukszta³towanie
ramion prowadzenia osi zespo³u jezdnego pozwalaj¹ na zacieœnienie k¹ta

skrêtu maszyny do 90 .
o
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Andex 963 to nazwa nowej dwuwirnikowej
zgrabiarki karuzelowej do siana wprowadzonej na
rynek maszyn rolniczych przez firmê Vicon.
Zgrabiarka ta o szerokoœci roboczej 6,90 m plasuje
siê pod tym wzglêdem na drugim miejscu tej serii
po zgrabiarceAndex 773, której szerokoœæ robocza
wynosi 7,70 m. Ogólny widok zgrabiarki Andex
693 jest przedstawiony na fotografii.

W konstrukcji tej zgrabiarki zwraca uwagê
sposób zawieszenia wirników w ramie maszyny.
W odró¿nieniu od innych systemów, gdzie
najczêœciej stosuje siê zawieszenie przegubowe, w
zgrabiarce Andex 963 nie zastosowano tego
rozwi¹zania. Co wiêcej, dŸwigary noœne wirników
³¹cz¹ce je z g³ówn¹ ram¹ zgrabiarki s¹ sprê¿yste i
mog¹ w pewnym niewielkim zakresie w sposób
kontrolowany poddawaæ siê skrêcaniu. Dziêki
temu rozwi¹zaniu wirniki po³¹czone poprzez ramê
g³ówn¹ ma-szyny z jej czteroko³owym zespo³em
jezdnym kopiuj¹ w trakcie zgrabiania bardzo
dok³adnie kontury terenu (³¹ki). Usytuowane za
ka¿dym wirnikiem pary kó³ zespo³u jezdnego

NOWA DWUWIRNIKOWA ZGRABIARKA KARUZELOWA

Fot. firmowa

„Voyager” to nazwa nowego robota pastwiskowego
opracowanego i przygotowywanego do wprowadzenia na
rynek przez firmê Lely. Urz¹dzenie to automatycznie wydziela
i udostêpnia czêœci ³¹ki (pastwiska) przeznaczone do wypasu
dla krów mlecznych. Innymi s³owy spe³nia ono funkcjê
ruchomego ogrodzenia przestawianego w okreœlonych z góry
odstêpach czasu o równie¿ uprzednio ustalone odleg³oœci.
Zasada dzia³ania robota „Voyager” jest widoczna na fotografii.

W sk³ad systemu robota „Voyager” wchodz¹ dwie
identycznie, wspó³pracuj¹ce ze sob¹ jednostki, z których ka¿da
jest umieszczona po zewnêtrznej stronie strefy ³¹ki
(pastwiska). Po³¹czone s¹ one przewodem pod napiêciem
ograniczaj¹cym przeznaczon¹ do wypasu strefê. Ka¿d¹ z tych
jednostek stanowi czteroko³owy pojazd o odpowiednio
zaprogramowanym ruchu, zarówno co do czêstoœci
przesuwania siê równolegle wzglêdem bocznego ogrodzenia
pastwiska, jak i co do d³ugoœci drogi przesuwu.

Pojazdy „Voyager” napêdzane s¹ silnikami elektrycznymi
zasilanymi z akumulatorów. Akumulatory (12 V, 110 Ah)
³adowane s¹ bateri¹ s³oneczn¹ o wymiarach 100x500 cm,
umieszczon¹ nad pojazdem na wysiêgniku o regulowanym
k¹cie nachylenia w stosunku do po³o¿enia s³oñca na niebie. W
okresach z³ej pogody i niedostatecznego nas³onecznienia
wymienne akumulatory do³adowywane s¹ z zewnêtrznego
Ÿród³a pr¹du.

Korzyœci wynikaj¹ce ze stosowania urz¹dzenia „Voyager”
przeœledziæ mo¿na na przyk³adzie. Przy za³o¿eniu, ¿e rolnik,
w³aœciciel stada krów mlecznych, przeznacza do
jednodniowego wypasu pas ³¹ki o szerokoœci 5 m i raz na dzieñ
przesuwa drut ogrodzeniowy o tak¹ w³aœnie odleg³oœæ, to
odpowiednio zaprogramowany robot „Voyager” przestawia w
tym czasie drut ogrodzeniowy 10 razy, ka¿dorazowo o 50 cm.

Fot. firmowa

NOWY ROBOT PASTWISKOWY

Wydziela w ten sposób dla stada krów progresywnie porcje
œwie¿ej trawy przez ca³y dzieñ. W efekcie prowadzi to do
zredukowania strat zielonej paszy powodowanych zbêdnym
wielokrotnym jej rozdeptywaniem przez stado i
zanieczyszczeniem odchodami, co ma miejsce przy
jednorazowym w ci¹gu dnia udostêpnieniu wiêkszego obszaru.
Z kolei próba zast¹pienia robota przez czêste rêczne
przestawianie drutu ogrodzeniowego wi¹za³oby siê ze
znacznym nak³adem pracy i zaanga¿owaniem do tego celu
specjalnego pracownika.

Obecnie (maj 2007 r.) robot „Voyager” poddawany jest
badaniom testacyjnym przed wprowadzeniem go na rynek
spodziewanym w grudniu 2007 r.
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NOWE ZESTAWY SAMOJEZDNE DO TRANSPORTU I ROZLEWANIA GNOJOWICY

Ci¹gniki siod³owe Terra-Gator 2244 oraz 3244 z nacze-
pami-cysternami, to nowe zestawy samojezdne o du¿ej
³adownoœci przeznaczone do transportu i rozlewania
gnojowicy. Wprowadzone Zosta³y na rynek przez firmê
Challenger z Holandii. Ogólny widok jednego z tych zestawów
jest przedstawiony na fotografii.

Wchodz¹ca w sk³ad zestawu naczepa-cysterna ma objêtoœæ

27,5 m i podzielona jest na dwie czêœci. Kierowca ci¹gnika
mo¿e, nie opuszczaj¹c z kabiny, ustawiæ dowolna kolejnoœæ
opró¿niania tych czêœci cysterny.

Szybkie nape³nianie zbiorników cysterny gnojowic¹
zapewnia pompa o wydatku 9000l/min produkcji firmy Börger.
Stosowana do roz³adunku rura ss¹ca osadzona jest w korpusie
cysterny obrotowo i mo¿e byæ wychylana k¹towo w zakresie

125 . Rozlewaniem gnojowicy w miejscach przeznaczenia, np.
przy rozprowadzaniu jej na polu jako œrodka wzbogacania
gleby we w³aœciwe iloœci sk³adników nawozowych, steruje
zainstalowany w zestawie Nutrient Management System
(NMS). System ten obs³ugiwany jest przez, odpowiadaj¹cy
normie ISO, Falcom-VT-Terminal z umieszczonym w kabinie
ci¹gnika du¿ym (o szerokoœci 26 cm) ekranem dotykowym.
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Fot. firmowa

Dla ochrony gleby przed nadmiernym ugniataniem i rozje-
¿d¿aniem jej przy manewrach po polu relatywnie ciê¿kiego
pojazdu zastosowano ko³a jezdne firmy Michelin o szerokim
profilu bie¿nika i wymiarach 1050/50R32.
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NOWE KOMPAKTOWE BRONY TALERZOWE

Firma Knoche wprowadzi³a na rynek maszyn rolniczych nowe kompaktowe brony talerzowe oznaczone symbolem serii Maxi-Sem-6138.
Brony te, je¿eli chodzi o ich wymiary gabarytowe, s¹ czymœ poœrednim pomiêdzy konwencjonalnymi bronami talerzowymi a bronami typu
kompaktowego. Maj¹ one relatywnie du¿¹, jak na brony kompaktowe, œrednicê talerzy (61 cm) oraz du¿¹, dla tego typu bron, odleg³oœæ pomiêdzy
osiami przednich i tylnych sekcji wynosz¹c¹ 130 cm. Ogólny widok jednej z nowych bron jest przedstawiony na fotografii.

Jednak taka poœrednia konstrukcja nowych bron ma swoje okreœlone zalety, co przejawia siê np. przy podorywce œciernisk. Przy g³êbokoœci
roboczej od 5-8 cm do nawet 15 cm agresywnie pracuj¹ce uzêbione talerze o du¿ej œrednicy i znacznym ciê¿arze w³asnym brony zapewniaj¹
bardzo dobre spulchnienie gleby i przemieszanie z ni¹ pozosta³oœci po¿niwnych. Z kolei dziêki znacznej odleg³oœci sekcji talerzowych
pierwszego rzêdu od rzêdu drugiego strumieñ gleby wyrzucany pierwszym rzêdem sekcji znajdzie siê ju¿ w spoczynku zanim podjêta zostanie
ponowna jej obróbka przez sekcje talerzowe drugiego rzêdu. Z tego samego powodu, tj. dziêki znacznej odleg³oœci talerzy pierwszego rzêdu od
talerzy drugiego rzêdu, zbyteczne s¹ pomiêdzy tymi rzêdami zgrzeb³a czy podobne narzêdzia, które zapobiega³yby zarzucaniu strumieniem
gleby, aktywowanym przez sekcje pierwszego rzêdu, talerzy drugiego rzêdu, co mog³oby powodowaæ czêstsze zapychanie ich gleb¹ i resztkami
po¿niwnymi. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu konstrukcyjnemu bron talerzowych serii Maxi-Sem-6138 mo¿liwa jest ich w pe³ni efektywna praca z
prêdkoœci¹ robocz¹ od 10 do 15 km/h. Opisane zalety nowych bron okupione zosta³y z koniecznoœci ich wiêksz¹ d³ugoœci¹ i ciê¿arem. Nie s¹ one
ju¿ tak zwarte konstrukcyjnie, jak typowe talerzowe brony kompaktowe.

Tylna czêœæ ramy noœnej nowych bron przystosowana jest do przyczepiania dodatkowych narzêdzi uprawowych, jak wa³y strunowe o
œrednicy 48 cm lub 59 cm. Firma Knoche proponuje te¿ wa³ spiralny o œrednicy 47 cm albo wa³ pierœcieniowy o œrednicy 60 cm.
Podstawowe dane techniczne bron talerzowych serii Maxi-Sem-6138 firmy Knoche:

Na podstawie materia³ów i danych opublikowanych
w PROFI-Magazin für ProfessionelleAgrartechnik nr 1/2007
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Wartoœæ

5,00 m

2,99 m

3,20 m

2x19

61 cm

25 cm

130 cm

500/55-20

4070 kg

5070 kg

Lp.
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Wyszczególnienie

szerokoœæ robocza

szerokoœæ transportowa

wysokoœæ transportowa

liczba talerzy

œrednica talerzy

odstêpy poprzeczne miêdzy talerzami

odstêpy miêdzy przedni¹ a tyln¹ belk¹ ramy

ogumienie kó³ podporowych

obci¹¿enie kó³ podporowych

ciê¿ar ca³kowity
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