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Nowy przyczepiany uniwersalny rozrzutnik nawozów firmy Hawe
Wester oznaczony zosta³ symbolem DST24T-S. Ogólny widok rozrzutnika
jest przedstawiony na fotografii firmowej.

Relatywnie d³uga skrzynia nawozowa rozrzutnika zapewnia objêtoœæ

za³adowcz¹ wynosz¹c¹ 20 m , przez co nowy rozrzutnik jest najwiêkszy z
tej serii maszyn firmy Hawe Wester wyposa¿onych w podwozie typu
tandem. Nowe rozrzutniki produkowane s¹ seryjnie z odresorowanym
dyszlem z dolnym zaczepieniem na ci¹gniku z kierowan¹ tyln¹ osi¹ uk³adu
jezdnego oraz z wielkowymiarowymi oponami 700/50x26,5. Równie¿
wzmocnione mechaniczne uk³ady napêdowe oraz wygodne
Elektroniczne uk³ady sterownicze i obs³ugowe oferowane s¹ standardowo.
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NOWY UNIWERSALNY ROZRZUTNIK NAWOZÓW

Cech¹ szczególn¹ rozrzutnika, jak i wszystkich produkowanych
obecnie rozrzutników przez firmê Hawe Wester jest to, ¿e œciany skrzyni
nawozowej s¹ l¿ejsze ni¿ stosowane dotychczas, ale bez uszczerbku dla ich
sztywnoœci i stabilnoœci oraz zapewniono bardzo wysoki stopieñ g³adkoœci
ich wewnêtrznych powierzchni w celu u³atwienia transportu masy
nawozowej wzd³u¿ skrzyni. Wykonanie skrzyni nawozowej w wersji
otwartej obni¿a, wed³ug producenta, zapotrzebowanie mocy i zu¿ycie
paliwa przez wspó³pracuj¹cy z rozrzutnikiem ci¹gnik.

Firma Hawe Wester ma w swoim programie produkcyjnym obecnie 7
modeli rozrzutników uniwersalnych z dopuszczalnym ciê¿arem
ca³kowitym od 12 do 32 ton.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik,
Nr 12, 2008.

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

Now¹ seriê przyczep ci¹gnikowych typu kompakt wprowadzi³a na rynek maszyn rolniczych belgijska firma Joskin. Nowe przyczepy, oznaczone
symbolem Trans-EX-Kipper, stanowi¹ seriê sk³adaj¹c¹ siê z czterech modeli o ³adownoœci odpowiednio od 2 do 9 ton. W stosunku do poprzednich modeli o tej
samej ³adownoœci nowe przyczepy s¹ bardziej nowoczesne i maj¹ bogatsze wyposa¿enie. Najwiêkszy model nowej serii Trans-EX7T jest przedstawiony na
fotografii firmowej.

Skrzynia ³adunkowa tego modelu ma szerokoœæ wewnêtrzn¹ równ¹ 1,99 m, a jej zewnêtrzna szerokoœæ wynosi 2,10 m. Gruboœæ blachy pod³ogowej wynosi
4 mm. W celu poprawienia komfortu jazdy po drogach dyszel nowych przyczep, ³¹cz¹cy je z ci¹gnikiem jest odresorowany parabolicznie ukszta³towanymi
resorami piórowymi.

NOWA PRZYCZEPA WYWROTKA TYPU KOMPAKT

Na ¿yczenie u¿ytkownika producent przyczep wyposa¿a je z dwuczêœciow¹ tyln¹
œcian¹ oraz oferuje tyln¹ œcianê skrzyni z okienkiem z zasuw¹ do roz³adunku zbó¿,
a tak¿e nadstawki œcian, powiêkszaj¹ce jej wysokoœæ o 20 lub o 40 cm.
Model Trans-EX7T produkowany jest równie¿ w wersji trójstronnej wywrotki z pod-
woziem typu wózkowego. W tej wersji, na ¿yczenie u¿ytkownika, uk³ad hydrauliczny
mo¿e byæ napêdzany z wa³u odbioru mocy ci¹gnika.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 11, 2008.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz

PIMR - Poznañ

Czeska firma Agrio wprowadzi³a na rynek maszyn rolniczych nowy opryskiwacz polowy. W symbolu liczbowym 8036,
jakim oznaczony jest ten opryskiwacz, kryj¹ siê dwa jego podstawowe parametry wielkoœciowe. 8000 to pojemnoœæ zbiornika
cieczy roboczej wyra¿ona w litrach, natomiast 36, to wyra¿ona w metrach najwiêksza rozpiêtoœæ stosowanych w tej maszynie
belek polowych. Ogólny widok nowego opryskiwacza jest przedstawiony na fotografii firmowej.

Opryskiwacz jest maszyn¹ przyczepian¹, przy czym ciekawostk¹ konstrukcyjn¹ jest to, ¿e tak du¿a masa maszyny,
zw³aszcza z nape³nionym zbiornikiem g³ównym, spoczywa na jednej tylko osi uk³adu jezdnego, a pomimo tego dopuszczalna
prêdkoœæ maksymalna przejazdów drogowych opryskiwacza wynosi 40 km/h. Jest to mo¿liwe dlatego, ¿e a¿ 4000 kg masy
maszyny przenosi urz¹dzenie sprzêgowe z g³owic¹ kulow¹ w uk³adzie przyczepienia do ci¹gnika.

Nowy opryskiwacz wyposa¿ony jest w ko³a jezdne z oponami typu Alliance o wymiarach 520/85R46. Zbiornik
opryskiwacza oparty jest na ko³ach jezdnych za poœrednictwem resorowania pneumatycznego. P³ukanie instalacji cieczowej

NOWY OPRYSKIWACZ POLOWY

u³atwione jest przez zastosowanie uk³adu p³uka-
nia obiegowego pod ciœnieniem. Elektroniczne
uk³ady obs³ugowe opryskiwacza, w sk³ad których
wchodz¹: Comfort-Terminal, Track-Leader oraz
Section-Control pochodz¹ z firmy Müller
Elektronik.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik, nr 12, 2008.

opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz
PIMR - Poznañ
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Firma Amazone zaproponowa³a nowe rozwi¹zanie
z dziedziny agregowania maszyn rolniczych. Produkowany
przez tê firmê kultywator wirnikowy KG3000 Special mo¿e
byæ agregowany z sadzark¹ do ziemniaków GL 34 firmy
Grimme. Za takim rozwi¹zaniem przemawia u³atwione
i wolne od zapchañ przejœcie kultywatora przez glebê przed
stref¹ wysadzania sadzeniaków i jego niewielka wra¿liwoœæ
na uszkodzenia spowodowane kamieniami. Ponadto obrób-
ka gleby i wysadzanie ziemniaków w jednym przejœciu

NOWA SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW ZAGREGOWANA Z KULTYWATOREM
WIRNIKOWYM

roboczym przynosi znaczne oszczêdnoœci paliwa i czasu
pracy. Spulchnione zostaj¹ równie¿ œlady kó³ ci¹gnika,
a ugniecenie gleby zredukowane. Wyniki stosowania agre-
gatu na glebach suchych, dobrze przesuszonych oraz lekko
zawilgoconych okaza³y siê dobre do bardzo dobrych.
Natomiast w warunkach gleb bardzo wilgotnych stwier-
dzono, ¿e sadzeniaki przykrywane by³y warstw¹ gleby nie-
wystarczaj¹c¹ dla ich optymalnego kie³kowania. W takich
przypadkach nale¿y rozwa¿yæ zdemontowanie agregatu,

Firma Siloking produkuj¹ca wozy paszowe rozszerzy³a
swój program produkcyjny o dalsze modele wozów samo-
jezdnych z wysokoœci¹ pobierania paszy do 5 m i objêtoœci¹

zbiornika od 18 do 22 m . Zmniejszone gabaryty zewnê-
trzne kierowanej osi wozów oraz nowy uk³ad kierowniczy
tej osi zapewniaj¹ nowym wozom du¿¹ zwrotnoœæ i u³atwia-
j¹ przejazdy w w¹skich przestrzeniach budynków inwentar-
skich. Ogólny widok wozu paszowego z nowej serii jest
przedstawiony na fotografii firmowej.
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NOWY SAMOJEZDNY WÓZ PASZOWY

Przez trzypunktowe oparcie ramy podwozia na uk³adzie
kó³ jezdnych, przy relatywnie krótkiej osi kierowanej (fot.)
mo¿liwy jest roz³adunek zawartoœci zbiornika na obie
strony wozu i to tak, aby ko³a tylnej osi wozu nie przeje-
¿d¿a³y po roz³adowanej ju¿ paszy. Frezy (w skrzyni ³adun-
kowej) o szerokoœci 2 m s¹ zaopatrzone w specjalne wygiête
no¿e tn¹co-mieszaj¹ce, które przekazuj¹ gotow¹ paszê sze-
rokim kana³em przenoœnika bezpoœrednio na zewn¹trz.
Zespó³ mieszaj¹cy „Siloking- Selbstfahrer Duo”, sk³adaj¹-

cy siê z dwóch pionowych œlimaków
jest napêdzany szeœciocylindrowym
silnikiem wysokoprê¿nym z turbodo-
³adowaniem i ch³odzeniem powie-
trznym o mocy 129kW/175 KM.

Wejœcie do kabiny kierowcy wozu
jest wygodne i usytuowane relaty-
wnie nisko. Nadzorowanie procesu
mieszania sk³adników paszy odbywa
siê za poœrednictwem kamery wideo.
Równie¿ manewry cofania wozem
kierowca mo¿e œledziæ za poœredni-
ctwem kamery usytuowanej z ty³u
wozu.

Na podstawie Profi-Magazin für
Professionelle Agrartechnik,

nr 11, 2008.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz

PIMR - Poznañ

aby zabiegi obróbki gleby i sadzenia
przeprowadziæ oddzielnie. Ogólny
widok sadzarki zagregowanej z kulty-
watorem wirnikowym jest przedsta-
wiony na fotografii firmowej.

Na podstawie Profi-Magazin für
Professionelle Agrartechnik,

nr 11, 2008.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz
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