
Oprócz ci¹gników serii Arion 500, firma Claas powiê-
kszy³a swoja ofertê o trzy nowe modele z serii Arion 400:
410, 420 i 430. Na ¿yczenie mog¹ byæ wyposa¿one w szeœæ
cztero-cylindrowych silników o pojemnoœci 4,5 l i maks.
mocy od 90 do 125 kW (wg ECE R24). Ponadto wszystkie
modele wyposa¿one s¹ w nowoczesny uk³ad wtrysku
Common Rail i ch³odnice powietrza wlotowego. Wersje
komfortowe maj¹ silniki o mocy zwiêkszonej o 10 kW
a tak¿e dostarczane s¹ automatyczne skrzynie biegów i auto-
matyczny WOM. Niezbêdnych ustawieñ dokonuje siê na
monitorze pok³adowym.

NOWE CI¥GNIKI CLAAS SERII ARION 400
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NOWY TRZYOSIOWY WÓZ PASZOWY

Na Targach AGRITECHNICA 2009 niemiecka firma Siloking zaprezentowa³a pierwszy na œwiecie samobie¿ny wóz

paszowy serii System 1000 plus o pojemnoœci 30 m , z trzema pionowymi œlimakowymi mieszad³ami. Zastosowano w nim
innowacyjne trzyosiowe podwozie typu „Dyna Power” z zawieszeniem pneumatycznym. Osie przednia i tylna s¹ skrêtne,
dziêki temu wóz charakteryzuje siê ma³ym promieniem skrêtu, wynosz¹cym 8,5 m. Zastosowanie napêdu na trzy osie
zapewnia maksymaln¹ prêdkoœæ transportow¹ po drogach do 40 km/h. Podczas przejazdów roboczych z niskimi
prêdkoœciami napêd przenoszony jest przez oœ przedni¹ i œrodkow¹.

Dodatkowo wóz mo¿e byæ wyposa¿ony w specjalny frez i wydajny zespó³ za³adunkowy. Moc silnika napêdowego wynosi
200 kW (272 KM). Maszyna przeznaczone jest szczególnie dla du¿ych gospodarstw i biogazowni.
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Na Targach Agritechnica 2009 w Hanowerze, szwedzka firma Väderstad przedstawi³a rodzinê innowacyjnych
kultywatorów œcierniskowych o szerokoœci roboczej od 3 do 12 m. Kultywatory o nazwie SWIFT stanowi¹ nowoœæ roku
2010, a do sprzeda¿y trafi¹ w roku 2011 po tegorocznym sezonie agrotechnicznym.

NOWE KULTYWATORY V DERSTADÄ

Do ramy wykonanej z dwóch rur o œrednicy 152 mm po³¹czonych ze sob¹ odcinakami belek o przekroju kwadra-towym
mocowane s¹ po dwa rzêdy zêbów sprê¿ynowych, pochodz¹cych z kultywatorów Cultus o szerokoœci redlicy 50 i 89 mm
i g³êbokoœci pracy 15 cm.

Zapotrzebowanie na moc wynosi od 30 do 40 KM na 1m szerokoœci roboczej. Zastosowany w¹ski rozstaw zêbów (19,3
cm) zapewnia skuteczne niszczenie chwastów nasiennych i intensywne mieszanie ziemi z resztkami roœlinnymi.
Kultywatory wyposa¿one s¹ równie¿ w ko³a podporowe i hydrauliczny uk³ad sk³adania sekcji bocznych do transportu, jak
równie¿ mog¹ byæ wyposa¿one w do-datkowe wa³y uprawowe montowane na tylnym uk³adzie zawieszenia.
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W dniach 30 czerwca - 1 lipca tego roku na wystawie
rolniczej Borgeby Fältdagar (Dni Pola) w Szwecji firma Valtra
nale-¿¹ca do grupy AGO zaprezentowa³a ci¹gnik Valtra N101
napêdzany biogazem. Idea nowej technologii urzeczywistnia
d¹¿enie koncernu AGCO do efektywnego wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii. Partnerami w tym projekcie od
pocz¹tku by³y firmy Biogas Syd oraz Lantmannen Maskin.
Innowacyjny system poddawany jest dalszym próbom w Sknii,
a silnik na podwójne paliwo bêdzie dalej doskonalony w pra-
cowni silników firmyAGCO SISU.

Zastosowanie dwupaliwowego systemu zasilania nie
wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian w oryginalnym
silniku Diesla, w którym 70 do 80% energii pochodzi z bio-
gazu. Silnik na podwójne paliwo pracuje podobnie jak silnik
Diesla. Gaz wtryskiwany jest razem z powietrzem wlotowym,
a spalanie nastêpuje w chwili wtrysku do cylindra niewielkiej
iloœci oleju napêdowego. W przypadku braku biogazu silnik
mo¿e pracowaæ na samym oleju napêdowym. Producent prze-
widuje, ¿e biogaz bêdzie w przysz³oœci pochodzi³ z wydajnego
generatora biogazu nowej generacji, zainstalowanego na tere-
nie gospodarstwa rolnego, produkuj¹cego paliwo z gnojowicy
i roœlin energetycznych.

Prototypowy czterocylindrowy ci¹gnik Valtra N101 ma
moc 110 KM. W trakcie badañ wyposa¿ony zosta³ on w ³ado-
wacz czo³owy, przedni TUZ i przedni WOM (rys. 1). Ci¹gnik
ten przeznaczony jest do wykonywania wszelkich prac
rolniczych w gospodarstwach, przedsiêbiorstwach
komunalnych i w firmach œwiadcz¹cych us³ugi, które maj¹
mo¿liwoœæ tankowania biogazu podczas wykonywania prac.
Butle z biogazem zamontowane s¹ w bezpiecznym miejscu, po
prawej stronie podwozia, a ca³a instalacja wykonana jest
zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej doty-
cz¹cymi pojazdów mechanicznych. Pojemnoœæ butli na biogaz

PROTOTYPOWY CI¥GNIK VALTRA NA BIOGAZ

w testowym modelu wynosi 170 l, co przy ciœnieniu 200 bar
odpowiada oko³o 30 litrom oleju napêdowego. W typowych
zastosowaniach paliwa wystarcza na 3 do 4 godzin pracy.

W ci¹gniku zastosowano najnowsz¹ technologiê zgodn¹
z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie. Zarówno silnik
Diesla, jak i system wtrysku gazu, posiadaj¹ swój w³asny ele-
ktronicznie sterowany system bezpoœredniego wtrysku paliwa,
który zapewnia optymalizacjê sk³adu mieszanki biogazu i oleju
napêdowego.

Schemat dwupaliwowego prototypowego systemu zasila-
nia ci¹gnika przedstawia rys. 2.

Innowacyjna technologia AGCO przynosi korzyœci
dla œrodowiska naturalnego przyczyniaj¹c siê do zmniejszenia
emisji spalin oraz ha³asu, poprawiaj¹c jednoczeœnie efe-
ktywnoœæ spalania paliwa. Ci¹gnik nowego pomys³u jest przy-
k³adem pokazuj¹cym, jak mo¿na wykorzystywaæ paliwa
ulegaj¹ce biodegradacji i olej napêdowy.

tak¿e

Rys. 1. Prototypowy ci¹gnik Valtra wyposa¿ony w instalacjê na
biogaz

Rys. 2. Schemat dwupaliwowego prototypowego systemu zasilania ci¹gnika biogazem i olejem napêdowym
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