CULTIVATION
ZIEGLER
Nasza nazwa znajduje się tylko na tych produktach, o których wiemy, iż spełniają nasze
wysokie wymagania pod względem jakości i należytego działania. Tylko w ten sposób mogą
one stanowić symbiozę człowieka z przyrodą, dlatego winny one być: innowacyjne, wydajne, niezawodne. Wiemy, iż coś, co jest bardzo dobre, mimo to może być wykonane jeszcze
trochę lepiej. Dla rolników i usługodawców, którzy słusznie od nas oczekują czegoś więcej
niż produktów, które po prostu tylko działają. Produkujemy maszyny, które pomagają w
odnoszeniu sukcesów, ułatwiają codzienną pracę i wyznaczają nowe standardy w żniwach.
Dla międzynarodowego najwyższego poziomu - made in Germany.
Наш бренд можно найти только на тех изделиях, которые отвечают нашим высоким
стандартам качества и функциональности. Только таким образом эти изделия могут
стать таким связующим звеном между человеком и природой, каким они должны
быть: инновационным, эффективным и надежным. Мы уверены: то, что уже сделано
очень хорошо, можно сделать немного лучше. Для фермеров и подрядчиков, которые
по праву ожидают от нас большего, чем простых изделий, всего лишь выполняющих
непосредственные функции. Мы создаем машины, которые помогают вам достичь
успеха, облегчают повседневную жизнь и устанавливают новые стандарты в
технологии сбора урожая. Для высшего международного уровня — сделано в
Германии.

ZIEGLER GmbH
Schrobenhausener Str. 56
86554 Pöttmes (Niemcy)
Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
Faks: +49 (0) 8253 / 9997- 47
vertrieb@ziegler-cultivation.com
www.ziegler-cultivation.com

Ilustracje maszyn mogą zawierać wyposażenie specjalne. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki drukarskie. Potwierdzenia ilustracji i tekstów: ZIEGLER GmbH, Pexels.com i inni producenci - Przedruk lub wykorzystanie online i offline materiałów tekstowych i ilustracji bez zezwolenia są niedozwolone.
На фотографиях, содержащих изображение машин, может быть показано специальное оборудование. Мы не несем ответственности за ошибки печати. Авторские права на иллюстрации и текст: ZIEGLER GmbH, Pexels.com и другие производители — перепечатка или использование
текстовых и графических материалов на онлайн- и офлайн-устройствах без разрешения не допускается.

Kompletny program / Ассортимент продукции
www.ziegler-cultivation.com
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NOWOŚĆ:
RAPTOR PRO

НОВИНКА:
RAPTOR PRO

RAPTOR jest kultywatorem wielofunkcyjnym, połączeniem brony talerzowej i kultywatora:
Za pomocą jednej maszyny można wykonać równocześnie kilka zabiegów agrotechnicznych
Pole brony talerzowej służy do uprawy powierzchniowej. Pole zębów brony służy do głębokiego spulchniania. Maszyna RAPTOR jest idealna do prawie wszystkich upraw. Prędkość
robocza wynosi 8 do12 km/h –– tym samym można szybko i wydajnie uprawiać duże powierzchnie. W przypadku gleb wilgotnych RAPTORA można używać poprzez prowadzenie
go z tyłu nad zespołem jezdnym również bez wałów.

RAPTOR — это многофункциональный культиватор, представляющий собой
комбинацию дисковой бороны и культиватора: с помощью всего одной машины вы
сможете выполнять несколько операций одновременно. Дисковая борона выполняет
поверхностную обработку. Зубья служат для глубокого рыхления. RAPTOR идеален
практически для любых процессов обработки. Рабочая скорость составляет от 8 до
12 км/ч, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать большие площади. На
влажных почвах RAPTOR можно использовать и без катков благодаря направляющей
поверхности в хвостовой части над шасси.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
• Szerokości robocze: 4m / 5m / 6m / 7m
• Podorywka i uprawa gleby zasadniczej
• Dwie czynności w jednej operacji roboczej
• Możliwe zastosowanie pojedyncze
• Duża zwrotność i dobre właściwości jezdne
• Można stosować również w mokrych i ciężkich warunkach
• Zaczep 40/50, kula K 80, przegub wahacza dolnego
• Ostęp pomiędzy rządkami pola zębów 31 cm
• Pole zębów 7 – 35 cm
• Pole talerzy 3 – 15 cm
• Prędkość robocza 8 – 12 km/h
• Ciężar 9.400 kg wersji 6-metrowej
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• Рабочая ширина: 4 м / 5 м / 6 м / 7 м
• Культивация стерни и основная обработка почвы
• Два рабочих этапа в одном процессе
• Возможно одиночное использование
• Высокая маневренность и хорошие ходовые качества
• Возможно использование без катков также во влажных и сложных условиях
• Сцепка 40/50, сцепной шар K 80, маятниковый рычаг
• Шаг следа зубьев: 31 см
• Ряд зубьев: 7–35 см
• Ряд дисков: 3–15 см
• Рабочая скорость: 8–12 км/ч
• Вес 9.400 кг для исполнения 6 метров
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RAPTOR wyposażony jest seryjnie
w hydrauliczne utrzymanie głębokości dla pól talerzy/zębów i w zespół
wyrównujący.

IC

WYMIARY TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

OPCJE
• Brona przedsiewna
• Brona nadążna (nie w połączeniu z podwójnym STS)
• Uchwyty lamp
• Wał nożowy z przodu
• Zabezpieczenie przed kamieniami
• Wleczony zgarniacz
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В стандартной комплектации
RAPTOR оснащен гидравлической
регулировкой глубины для
рядов дисков/зубьев и для
выравнивающего устройства.

ОПЦИИ
Szerokość robocza
Рабочая ширина

Zęby
Зубья

Talerze
Диски

Zapotrzebowanie mocy
Потребляемая
мощность

4,0 m

11

32

> 200 KM/HP

5,0 m

14

40

> 250 KM/HP

6,0 m

19

48

>300 KM/HP

7,0 m

23

56

> 360 KM/HP

• Посевная борона
• Сетчатая борона (не в комбинации с Double-STS)
• Балка для габаритных фонарей
• Ножевой вал в передней части
• Защита от камней
• Буксируемый скребок
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NOWOŚĆ:
SOIL STAR
Idealna rola przygotowana do siewu jest podstawą optymalnego wzrostu roślin:
Dobrze wyrównana i spulchniona na całej szerokości i głębokości roboczej:
do tego celu przeznaczony jest połączony zestaw do uprawy roli do siewu
SOIL STAR firmy ZIEGLER

НОВИНКА:
SOIL STAR
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Идеальное семенное ложе является основой для оптимального развития растений.
Хорошее выравнивание и разрыхление почвы по всей рабочей ширине/глубине:
именно это гарантирует новая комбинация для подготовки семенного ложа SOIL STAR
от компании ZIEGLER.

Do tego wysoka wydajność powierzchniowa i znikome zużycie.
Dzięki zawieszeniu poszczególnych pól w układzie równoległowodowym
gwarantowana jest dokładna i równomierna głębokość
robocza.

Также обеспечивается высокая производительность по площади и низкий износ.
Благодаря подвешиванию отдельных полей в форме параллелограмма
обеспечивается точная и равномерная глубина обработки.
SOIL STAR создает идеальное семенное ложе: грубые комки остаются
на поверхности, а мелкозернистая почва — в нижнем слое, за счет чего
обеспечивается оптимальное обратное прикатывание. Крупные комья земли
измельчаются вальцами.

SOIL STAR generuje idealną rolę przygotowaną do siewu:
gruba struktura gruzełkowata na powierzchni
drobna ziemia w dolnej warstwie - z dobrą
rekonsolidacją. Grube bryły ziemi
i skiby zostają rozdrobnione za pomocą wałów strunowych.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
• 4 pola zębowe z 16 lemieszami
• Odstęp pomiędzy rządkami 9 cm
• Do wyboru zęby typu Marathon lub Gamma
• Odwracane lemiesze obniżają zużycie
• Ręcznie regulowana głębokość robocza (3-15 cm)
• Szerokość transportowa 3 metry
• Wysokość transportowa poniżej 4 metrów
OPCJE
• Oświetlenie
• Urządzenie rozsiewacza ze stopniem i poręczą
• Szyna rolkowa 6,0 metrów i 7,2 metrów
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ОСОБЕННОСТИ

+

Składanie odbywa się hydraulicznie, wytrzymałe siłowniki
podnoszą pola szybko i łatwo
do pozycji transportowej i
blokują je w tym położeniu.
Складывание происходит
за счет гидравлической
системы, прочные цилиндры
быстро и легко поднимают
ряды в транспортное
положение, фиксируя их.

• 4 ряда зубьев по 16 сошников
• Шаг следа зубьев составляет 9 см
• Марафон- или гамма-зубья на выбор
• Реверсивные сошники уменьшают износ
• Возможность ручной регулировки рабочей глубины (3–15 см)
• Транспортная ширина 3 метра
• Транспортная высота менее 4 метров

WYMIARY TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИИ
Szerokość robocza
Рабочая ширина

Zęby
Зубья

Pola brony
Ряды

Zapotrzebowanie mocy
Потребляемая
мощность

4,5 m

48

3

> 120 KM/HP

6,0 m

64

4

> 150 KM/HP

7,5 m

80

5

> 180 KM/HP

• Освещение
• Разбрасыватель со ступенькой и поручнями
• Роликовая направляющая: 6 метров и 7,2 метра
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NOWOŚĆ:
STRAW MASTER

НОВИНКА:
STRAW MASTER

STRAW MASTER firmy Ziegler jest idealną maszyną do rozkładania resztek słomy
i resztek żniwnych. Z dużym prześwitem i wytrzymałymi zębami uprawa mikro gleby
na krawędzi gleby dla tej brony do słomy jest dziecięcą igraszką: Duże pory gleby zostają
zamknięte, wilgotność gleby zostaje zatrzymana.

STRAW MASTER от Ziegler — это идеальная машина для распределения соломы
и растительных остатков. Благодаря высокому дорожному просвету и прочным
зубьям обработка микропочвы на поверхности земли является для этой бороны
детской забавой: крупные поры закрываются, сохраняется влажность почвы.

Kolejna zaleta: duża prędkość robocza do 20 km/h umożliwia osiąganie niezwykłej
wydajności powierzchniowej w hektarach na godzinę. Nadzwyczaj wytrzymałe zęby
o długości ok. 84 cm zapewniają idealne rozłożenie słomy przy równomiernej
głębokości roboczej.

Еще одно преимущество: высокая рабочая скорость до 20 км/ч позволяет достигать
очень высокой производительности по количеству гектаров в час. Чрезвычайно
прочные зубья длиной около 84 см обеспечивают идеальное распределение
соломы с равномерной глубиной обработки.

Pola z zębami składane są hydraulicznie i automatycznie blokowane. Kąt nachylenia
zębów można regulować bezstopniowo z kabiny traktora.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Рыдя зубьев, для которых предусмотрено гидравлическое складывание,
фиксируются автоматически. Угол наклона зубьев можно плавно регулировать
из кабины трактора.
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ОСОБЕННОСТИ
• Hydraulicznie regulowane zęby (standard)
• Środek ciężkości obciążenia na ciągniku
• Stabilna rama czworoboczna
• Zęby z wytrzymałej stali sprężynowej (średnica 16 mm)
• Długość całkowita zębów 84 cm
• Blokada bezpieczeństwa

• Гидравлическая регулировка зубьев (стандарт)
• Центр тяжести на тракторе
• Устойчивая квадратная рама
• Зубья из прочной пружинной стали (диаметр 16 мм)
• Общая длина зубьев 84 см
• Защитная блокировка

WYMIARY TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

OPCJE
ОПЦИИ
• Oświetlenie
• Urządzenie rozsiewacza ze stopniem i poręczą
• Szyna rolkowa
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Szerokość robocza
Рабочая ширина

Zęby
Зубья

Pola brony
Ряды

Zapotrzebowanie mocy
Потребляемая
мощность

Ciężar
Вес

6,0 m

50

4

> 120 KM/HP

≈ 1 800 kg

7,2 m

60

5

> 160 KM/HP

≈ 2 000 kg

• Освещение
• Разбрасыватель со ступенькой и поручнями
• Роликовая направляющая
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WAŁ CAMBRIDGE

КЕМБРИДЖСКИЕ КАТКИ

Hydraulicznie składany wał Cambridge firmy Ziegler jest wałem polowym o najwyższej
wydajności roboczej. Dzięki jego zastosowaniu ulepszana jest struktura gleby i redukuje
się jej erozję. Doskonały do rekonsolidacji luźnych ziem uprawnych jak również do rozdrabniania dużych skib gleby. Może on dodatkowo poprawić wzrost nasion siewnych i zawartość
wilgotności w glebie. Również można obniżyć występowanie ślimaków. Ponadto nadaje się
doskonale do przywrócenia odpowiedniego zagęszczenia roli wczesną wiosną po jej zamarznięciu i do wyrównywania użytków zielonych oraz do siewu uzupełniającego .

Гидравлически складывающийся кембриджский каток от Ziegler — это полевой каток
с высочайшими рабочими характеристиками. Благодаря его использованию
улучшается структура почвы и уменьшается эрозия. Идеально подходит для
переуплотнения рыхлой пахотной почвы а также для разбивания больших комков
земли. Это позволяет повысить всхожесть семян и содержание влаги в почве. Кроме
того, снижается вероятность заражения слизнями. Он также идеально подходит для
восстановления почвы после весенних заморозков и для выравнивания и повторного
посева на пастбищах.
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WŁAŚCIWOŚCI
• Wały pracują całkowicie niezależnie, zapewniają optymalny kontakt z glebą!
• Lepszy kontakt pomiędzy nasionami i glebą
• 8 metrów: w środku podparte
• Ogumienie 260/75-15.3
• Nadzwyczaj wytrzymałe i o długiej żywotności

Zawieszenie KAT II/III
Сцепка KAT II/III

+

Niezależnie pracujące wały Функционирующие
в автономном режиме вальцы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Катки работают полностью независимо друг от друга, обеспечивая
оптимальный контакт с грунтом!
• Оптимальный контакт между семенами и почвой
• 8 метров: опора по центру
• Шины 260/75-15.3
• Чрезвычайно прочный и долговечный

OPCJE
• Równiarka Flex o szerokości roboczej 6 metrów
• Plandeka do drenowania kreciego
• Hydraulicznie przestawiana brona chwastownik 2 rzędowa (przed wałem)
• Urządzenie rozsiewacza ze stopniem i poręczą
• Oświetlenie
• Wtyczka znacznika (cena za parę )
• Hamulec pneumatyczny
• Pierścienie pryzmatyczne Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 mm
• Ogumienie 400/60-15.5 lub 300/80-19.3
• Hydrauliczne składanie za pomocą 2 siłowników i z podziałem ilości

Rozsiewacz APV (opcja)
Разбрасыватель APV (опция)

Równiarka Flex (opcja)
Flex Grader (опция)
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ОПЦИИ

WYMIARY TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

+
10

+

Szerokość robocza
Рабочая ширина

Zapotrzebowanie mocy
Required power

Ciężar
Weight

6,05 m

< 55 KM/HP

3 080 kg*

7,73 m

< 70 KM/HP

3 870 kg*

* w zależności od wyposażenia / *В зависимости от оснащения

• Flex grader для рабочей ширины 7,7 метров
• Выравнивающая планка
• Гидравлически регулируемая 2-рядная борона (перед катком)
• Разбрасыватель со ступенькой и поручнями
• Балка для габаритных фонарей в соответствии с правилами дорожного движения
• Разъемы (цена за пару)
• Пневматический тормоз
• Призматические кольца Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 мм
• Шины 400/60-15.5 или 300/80-19.3
• Гидравлическое складывание: 2 цилиндра и распределитель потока
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COMBI EXPERT

COMBI EXPERT

LEKKI KULTYWATOR

ЛЕГКИЙ КУЛЬТИВАТОР

Hydraulicznie składany lekki kultywator COMBI EXPERT firmy ZIEGLER przekonuje swoją
lekką konstrukcją mimo masywnej i wytrzymałej budowy. Prawie nie wymaga konserwacji i
w razie potrzeby można go wyposażyć w różne wały nadążne. Ponadto może on być dostarczany z dużymi zębami sprężynowymi (70 x 12). Wysokość całkowita 730 mm Wysokość
ramy 580 mm, rozstaw belek 480 mm

Гидравлически складываемый легкий культиватор COMBI EXPERT от
ZIEGLER убеждает своей легкой конструкцией и — одновременно —
прочным и надежным исполнением. Он практически не требует технического
обслуживания и может быть оснащен различными катками при необходимости. Также
он поставляется в исполнении с большими пружинными зубьями (70 × 12 мм). Общая
высота: 730 мм, высота рамы: 580 мм, расстояние между балками: 480 мм.

+
Koła podporowe do utrzymywania wysokości (opcja)
Опорные колеса для регулировки высоты (опция)

OPTIONEN
ОПЦИИ
Opcjonalnie lekki kultywator może być wyposażony w różne lemiesze, wały, nadążną bronę
chwastownik, koła podporowe do prowadzenia wysokości, oświetlenie, rozsiewacz i hydrauliczne utrzymywanie głębokości.

Wał prętowy /
Решетчатый каток

Wał pierścieniowy daszkowy /
Кольчато-клинчатый каток

При необходимости легкий культиватор может быть оснащен различными сошниками,
катками, сетчатой бороной, опорными колесами для регулировки высоты,
оборудование для освещения, разбрасывателем и гидравлической регулировкой
глубины.

Stempel sprężynowy /
Пружинный каток

NOWO
ŚĆ: Mo
żliwoś
równie
ć dost
ż z pod
awy
wójnym
w
a
łem
struno
wym

+

Różne lemiesze (opcja)
Различные сошники (опция)

НОВИ

НКА: П
оставл
яется
также
с дво
й
н
ы
м
рыхли
тельн
ым
катком
!

+
Podwójny wał strunowy /
Двойной рыхлитель

Wał o profilu ceowym / Каток с
U-образным профилем
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Zębata listwa zgarniająca przestawiana jest za
pomocą wrzeciona
Выравнивающая рейка
регулируется по высоте с помощью шпинделя.

DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ilość zębów w rządku
Число зубьев в каждом ряду
Szerokość
robocza
Рабочая ширина

Ciężar
Вес

Zapotrzebowanie
mocy
Потребляемая
мощность

Zębów ogółem
Общее число
зубьев

4,0 m

≈ 1 500 kg

< 120 KM/HP

26

7

7

6

6

5,0 m

≈ 1 600 kg

< 130 KM/HP

32

9

7

8

8

6,0 m

≈ 1 850 kg

< 150 KM/HP

38

9

9

10

10

1 Rządek 2 Rządek 3 Rządek 4 Rządek
ряд
ряд
ряд
ряд

COMBI EXPERT 6001
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FIELD PROFI

Różne lemiesze (opcja)
Различные сошники (опция)

FIELD PROFI 4002

+

K ULTYWATOR
ZIEGLER FIELD PROFI o szerokości roboczej 3, 4 lub 5 metrów pozostawia za sobą
przemieszaną drobno gruzełkowatą strukturę warstwy gleby o idealnej rekonsolidacji –
optymalna rola przygotowana do zasiewu z mulczem.

Dzięki seryjnie zamontowanemu w FIELD PROFI hydraulicznemu utrzymywaniu głębokości (począwszy od modelu 4002) zapewnia on oprócz tego wysoki komfort i zwiększa
wydajność. Dzięki składanym płytom istnieje oprócz tego możliwość mechanicznego
ograniczenia wzgl. wyznaczenia głębokości i w ten sposób odciąża się układ hydrauliczny
ciągnika. W połączeniu z wałem nadążnym FIELD PROFI utrzymywany jest stale optymalnie na właściwej głębokości.

Końcówki lemieszy (80 x 12) pokryte drutami wypełniającymi,
płytką z twardych stopów lub z obydwoma tymi elementami.
Рыхлительные лапы (80 × 12 мм) с покрытием
из порошковой проволоки, с твердосплавной пластиной или с
тем и другим.
DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Układ zawieszenia 3-punktowego FIELD PROFI
wyposażony jest w sworznie kategorii III i można
go wielokrotnie przestawiać.
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К УЛЬТИВАТОР
Культиватор ZIEGLER FIELD PROFI с рабочей шириной 3, 4 или 5 метров
обеспечивает хорошо перемешанную почву с мелкокомковатой структурой и
идеальным обратным прикатыванием — оптимальный мульчированный слой
для посевного ложа. Благодаря прочной конструкции с высотой рамы 86 см и
шагом следа зубьев 26,4 см и 34 см гарантируется высокая проходимость и,
вместе с этим, бесперебойное смешивание большого количества растительных
остатков при любых условиях. Установленные выравнивающие диски оснащены
высококачественными, не требующими регулярной смазки и обслуживания
подшипниками SKF. Для оптимального сплошного выравнивания поверхности
диски регулируются индивидуально и оснащены спиральными пружинами для
защиты от перегрузки. Кроме того, оптимизированное расположение зубьев и
дисков позволяет избежать образования валков соломы.

Wytrzymała konstrukcja o wysokości ramy 86 cm jak również z odstępem między rządkami
26,4 cm wzgl. 34 cm gwarantuje wysoki przelot a tym samym bezproblemowe wymieszanie dużych ilości pozostałości pożniwnych we wszystkich warunkach. Zamontowane talerze wyrównujące wyposażone są w wysokiej jakości łożyska SKF nie wymagające obsługi
i nasmarowane na cały okres żywotności. Celem zapewnienia idealnego wyrównania na
całej powierzchni talerze nastawiane są indywidualnie i pojedynczo zabezpieczone przed
przeciążeniem za pomocą sprężyn spiralnych. Optymalne rozmieszczenie zębów i talerzy
zapobiega tworzeniu się „wałów słomy”

FIELD PROFI 3002

FIELD PROFI

Szerokość robocza
Рабочая ширина

Zęby
Зубья

Odstępy między rządkami
Шаг следа зубьев

Odstęp między belkami
Bar distance

Talerze wklęsłe
Полые диски

Wysokość omijania
Высота отклонения

Zapotrzebowanie mocy
Потребляемая мощность

Ciężar
Вес

3,0 m

11

26,2 cm

75 cm

8

17 cm

< 115 KM/HP

≈ 1.400 kg

4,0 m

13

30,3 cm

75 cm

10

17 cm

< 150 KM/HP

≈ 2.150 kg

5,0 m

17

29,0 cm

75 cm

12

17 cm

< 200 KM/HP

≈ 2.590 kg

Благодаря гидравлической регулировке глубины, входящей в стандартную
комплектацию FIELD PROFI (начиная с типа 4002) обеспечивается высокий
уровень комфорта в работе и повышается производительность. Благодаря
поворотным пластинам также возможно механическое ограничение или фиксация
глубины, что позволяет снять нагрузку с гидравлики трактора. В сочетании с
уплотняющими катками FIELD PROFI обеспечивает продолжительную работу на
оптимальной глубине. Трехточечная сцепка FIELD PROFI крепится с помощью
болтов из стали категории III и может быть отрегулирована различными способами.
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FIELD PROFI

OPCJE
FIELD PROFI 4002

FIELD PROFI 3002

• Brona chwastowa nadążna
• Uchwyt lamp zgodnie z przepisami STVO
• Zabezpieczenie przed kamieniami
• Urządzenie rozsiewające
• Ciągniony zgarniacz z wałem stemplowym sprężynowym
• Sprężynowa rama wyrównująca
• Różne wały nadążne i końcówki lemieszy
ОПЦИИ
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• Сетчатая борона
• Балка для габаритных фонарей в соответствии с правилами дорожного движения
• Защита от камней
• Разбрасыватель со ступенькой и поручнями
• Буксируемый скребок для пружинного катка
• Подпружиненная выравнивающая планка
• Различные катки и рыхлительные лапы
Wał prętowy /
Решетчатый каток

Wał pierścieniowy daszkowy /
Кольчато-клинчатый каток

Stempel sprężynowy /
Пружинный каток

FIELD PROFI 5001

Wał pierścieniowy stalowy /
Кольцевой стальной каток
16
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Wał o profilu ceowym / Каток с
U-образным профилем
17
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VIDEO

www.topagrar.com/ziegler2020
Video do raportu z testu / видеоролик к протоколу испытания:
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DISC MASTER

DISC MASTER

DISC MASTER 4001

ДИСКОВАЯ БОРОНА

BRONA TALERZOWA
DISC MASTER PRO została specjalnie opracowana do powierzchniowej uprawy roli
i dzięki swemu rozmieszczeniu talerzy gwarantuje bardzo dobre wciąganie gleby we
wszystkich warunkach jak również optymalne wymieszanie gleby. Nadaje się ona doskonale do uprawy pożniwnej, do powierzchniowej uprawy przedsiewnej i do wymieszania
resztek pożniwnych. Duży wybór wałów nadążnych gwarantuje optymalną rekonsolidację
i pobudza szybkie kiełkowanie osypanych ziaren zbóż i nasion chwastów. W ten sposób
pozyskuje się cenny czas dla kolejnych prac uprawowych.

Дисковая борона DISC MASTER PRO специально разработана для неглубокой
обработки почвы и, благодаря расположению дисков, гарантирует идеальную почву
при любых условиях, а также ее оптимальное перемешивание. Идеально подходит
для обработки стерни, для поверхностной предпосевной обработки почвы и
для смешивания с растительными остатками. Большой выбор уплотняющих
катков обеспечивает оптимальное обратное прикатывание и стимулирует
быстрое прорастание зерновой падалицы и семян сорняков. Таким образом вы
выигрываете ценное время для последующих этапов работы.

DISC MASTER 6001

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

ОСОБЕННОСТИ

• Duży ciężar własny i tym samym bardzo dobre wciąganie
• Osobno amortyzowane talerze celem optymalnego dostosowania
do kształtu powierzchni
• Możliwe głębokości robocze w zakresie od 3 do 15 cm
• Łożyska tarczowe SKF nasmarowane na cały okres żywotności i
nie wymagające obsługi
• Wysoka żywotność i bezpieczeństwo użytkowania dzięki wytrzymałej konstrukcji
• Dostępnych jest wiele opcji

DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DISC MASTER 3002
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Odstęp między
belkami
Расстояние

Talerze
Диски

Zapotrzebowanie
mocy
Потребляемая
мощность

Ciężar
Вес

Рабочая ширина

Odstępy między
rządkami
Шаг следа зубьев

3,0 m

22,5 cm

90 cm

24

< 100 KM/HP

≈ 1.650 kg

3,5 m

22,5 cm

90 cm

28

< 120 KM/HP

≈ 1.900 kg

4,0 m

22,5 cm

90 cm

32

< 130 KM/HP

≈ 2.490 kg

4,5 m

22,5 cm

90 cm

36

< 150 KM/HP

≈ 2.640 kg

5,0 m

22,5 cm

90 cm

40

< 180 KM/HP

≈ 5.200 kg

6,0 m

22,5 cm

90 cm

48

< 200 KM/HP

≈ 5.750 kg

7,0 m

22,5 cm

90 cm

56

< 250 KM/HP

≈ 6.300 kg

Szerokość robocza

20

• Большой собственный вес и, следовательно, очень хорошее втягивание
• Индивидуально подпружиненные диски для оптимальной адаптации контура
• Возможна рабочая глубина от 3 до 15 см
• Не требующие регулярной смазки и обслуживания подшипники SKF
• Длительный срок службы и эксплуатационная надежность благодаря
прочной конструкции
• Доступно множество опций

между балками
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OPCJE
DISC MASTER 3002

DISC MASTER 3502

DISC MASTER 4001

DISC MASTER 4501

• Talerze 560 mm, z drobnymi zębami (bez dopłaty)
• Hydrauliczne utrzymywanie głębokości za pomocą podziałki
• Uchwyt lamp zgodnie z przepisami kodeksu drogowego
• Brona przedsiewna, brona nadążna i wleczony zgarniacz dla wału stemplowego sprężynowego
• Układ jezdny i hydraulicznie przestawiane koła kopiujące
• Urządzenie rozsiewacza ze stopniem i poręczą
• Hamulec hydrauliczny (zamiast hamulca pneumatycznego)
• Różne wały nadążne
OPTIONS
• Диски 560 мм, мелкозубчатые (без надбавки к цене)
• Гидравлическая регулировка глубины со шкалой
• Балка для габаритных фонарей в соответствии с правилами дорожного движения
• Сетчатая борона и буксируемый скребок для пружинного катка
• Шасси и копирующие колеса с возможностью гидравлической регулировки
• Разбрасыватель со ступенькой и поручнями
• Гидравлический тормоз (вместо пневматического тормоза)
• Различные уплотняющие катки

DISC MASTER 5001

DISC MASTER 6001

DISC MASTER 7001

Wał prętowy /
Решетчатый каток

Wał pierścieniowy stalowy /
Кольцевой стальной каток
22
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Wał pierścieniowy daszkowy /
Кольчато-клинчатый каток

Stempel sprężynowy /
Пружинный каток

Wał z profilem ceowym + podwójny profil ceowy /

Каток с U-образным профилем + двойной каток с U-образным профилем
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Zastosowanie redakcyjne
Potwierdzenie ilustracyjne
i tekstowe
Profi 11/2019

Praxistest PROFI

1

2

3

1 Wał prętowy - otwarty wał prętowy o swych dużych śrubowo rozmieszczonych rurach zapewnia bardzo duże obciążenie dopuszczalne przy małym ciężarze. Nadaje się on idealnie do
suchych i lekkich oraz średnio ciężkich warunków.

1 Решетчатый каток. Открытый решетчатый каток с большими, спирально расположенными трубами
обеспечивает очень высокую несущую способность при малом весе. Идеально подходит для сухих и
легких, а также среднетяжелых условий.

Wał pierścieniowy daszkowy - Wał pierścieniowy daszkowy rozbija bardzo dobrze swoimi
ostrymi krawędziami twarde bryły. Szerokie odsadzenia zapobiegają zapadaniu w suchych lub
lekkich warunkach. Wał nadaje się bardzo dobrze do gleb ciężkich i średnio ciężkich. Do wilgotnych warunków należy stosować nastawne zgarniacze.

Кольчато-клинчатый каток. Каток разбивает твердые комья благодаря своим острым краям.
Широкие шины предотвращают утопание в сухих или легких условиях. Каток очень хорошо
подходит для тяжелых и средне-тяжелых почв. Для влажных условий предусмотрены
регулируемые скребки.

3 Wały stemplowe sprężynowe - na każdym pierścieniu wał ten posiada cztery pojedynczo
wymienne sprężyny, przy równocześnie niskim zapotrzebowaniu na siłę podnoszenia. Stała
wibracja elementów sprężynowych powoduje, iż wał jest nieczuły na wilgotne warunki i pozostawia równocześnie w przypadku twardych gleb dużo drobnej ziemi. W przypadku specjalnych
wymagań wał ten można wyposażyć w ciągnione zgarniacze.

3 Пружинный каток. Кольца этого катка, отличающегося низкой потребностью в подъемной силе,
оснащены в каждом случае четырьмя пружинами с возможностью отдельной замены. Постоянная
вибрация пружинных элементов делает каток невосприимчивым к влажным условиям, в то же время
обеспечивая большое количество мелкозема при обработке сухих и твердых почв. Для особых требований
этот каток может быть оснащен буксируемыми скребками.

4 Wał pierścieniowy stalowy - wał ten nadaje się w wielu sytuacjach. Połączenie krawędzi tnącej i szerokiego odsadzenia powoduje dobrą rekonsolidację. Na skutek dużego odstępu pierścieni niektóre obszary pozostają niezagęszczone, mogą dobrze wchłaniać opady i łatwiej ponownie
wysychają. Zgarniacze są zamontowane standardowo.

4 Кольцевые стальные катки: данные катки подходят для различных вариантов применения. Сочетание
режущей кромки и широких шин обеспечивает хорошее обратное прикатывание. За счет большого
расстояния между кольцами некоторые участки остаются неуплотненными, хорошо впитывают осадки и
быстрее высыхают. В стандартную комплектацию входят скребки.

Wał profilowy ceowy - ze swą średnicą i odstępem pomiędzy pierścieniami 12,5 cm nadaje
się do prawie wszystkich gleb. Profil ceowy otwarty na zewnątrz, w kierunku gleby zapewnia
minimalne zużycie. Ziemia, która wkleja się do profilu, chroni pierścienie pakerów. Dzięki otwartym pierścieniom pakerów możliwa jest głęboka rekonsolidacja. Zgarniacze są zamontowane
standardowo.

Каток с U-образным профилем: с диаметром и расстоянием между кольцами в 12,5 см этот каток
подходит практически для любой почвы. Открытый наружу, по направлению к грунту, U-образный профиль
гарантирует минимальный износ. Грунт, прилипающий к U-образному профилю, защищает уплотняющие
кольца катка. Благодаря открытым уплотняющим кольцам обеспечивается глубокое обратное
прикатывание. В стандартную комплектацию входят скребки.

6 Wał o podwójnym profilu ceowym: Z odstępem pierścieni wynoszącym 8 cm i podwójnym ciężarze odznacza się wyższym obciążeniem dopuszczalnym i lepszą rekonsolidacją gleb lekkich.

6 Двойной каток с U-образным профилем: с расстоянием между кольцами в 8 см и удвоенным весом он
имеет улучшенные характеристики по грузоподъемности и обеспечивает лучшее обратное прикатывание
на легких почвах.

2

5

Podwójny wał strunowy: Podwójny wał strunowy pozostawia po sobie bardzo równą i drobną rolę przeznaczoną pod zasiew. Gleba uprawiana za pomocą podwójnego wału strunowego
chroni optymalnie świeżo uprawioną rolę pod zasiew.

2

5

7

7 Двойной прикатывающий каток. Этот каток оставляет за сбобой очень ровную, мелкозернистую почву
для посевного ложа. Почва, обработанная двойным прикатывающим катком, оптимально защищает
подготовленное семенное ложе.
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Tworzenie struktury gruzełkowatej
Окомкование

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Zdolność do toczenia (przesunięcie)
Прокатка (толкание)

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Udźwig
Грузоподъемность

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Rekonsolidacja
Обратное прикатывание

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Nadaje się do gleby kamienistej
Подходит для каменистых почв

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Nieznaczne zatkania
Незначительное засорение

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

Znikome oblepianie
Незначительное склеивание

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L

M

H

L = Gleby lekkie, M = Gleby średnie, H = Gleby ciężkie,

= bardzo dobre,

= dobre,

= zadowalające 		

L = легкие грунты, M = средние грунты, H = тяжелые грунты,

= очень хорошо,

= хорошо,

= удовлетворительно
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ROZSIEWACZ

Łatwo napełniane zbiorniki
Легко заполняемый контейнер

Pneumatyczne urządzenia siewne obejmują prawie wszystkie zastosowania w nowoczesnym rolnictwie. Precyzyjne dozowanie odbywa się za pomocą wałka wysiewającego.
Podawanie w pobliże gleby za pomocą węży i płyt odbojowych zapewnia dokładne wykonywanie zazieleń, podsiewów i dosiewów trawy i wielu innych. Moduł sterujący dobierany jest
indywidualnie odpowiednio do danych wymagań.

Stabilna budowa
Прочная конструкция

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

+
LEHNER VENTO ze zbiornikiem
230 lub 500 litrowym

+

LEHNER VENTO с контейнером
230 л или 500 л

ZASADA DZIAŁANIA
Nasiona przedostają się ze zbiornika nasion przez elektrycznie sterowany wałek wysiewający do kanału powietrznego. Stąd nasiona transportowane są za pomocą dmuchawy wężami
z tworzywa sztucznego do płyt odbojowych i rozdzielane równomiernie blisko gleby. W ten
sposób nawet przy wiejącym wietrze możliwe jest dokładne rozmieszczenie nasion.

Wytrzymała dmuchawa z wałkiem wysiewającym
Надежная воздуходувка с высевающим валом

+

Пневматические разбрасыватели охватывают практически все области применения
в современном сельском хозяйстве. Точное дозирование осуществляется через
высевающий вал. Внесение в почву с помощью шлангов и отбойных щитков
обеспечивает точность размещения растительного покрова, подсевных культур и
многого другого. Блок управления выбирается в соответствии с требованиями.
ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Семена проходят из семенного бункера в воздушный канал через высевающий вал
с электроприводом. Посевной материал подается вентилятором по пластмассовым
шлангам на отбойные щитки. Это обеспечивает точный посев даже в ветреную погоду!

+

ОСОБЕННОСТИ

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
• Dokładne rozmieszczenie na całej szerokości roboczej
• Bardzo dokładne umieszczenie nasion, niezależnie od wiejącego wiatru
• Różne zbiorniki, wałki wysiewające, rodzaje dmuchaw, wyjść itd.
• Możliwość montażu na prawie wszystkich urządzeniach do uprawy roli.
• Do nasion trawy i podobnych granulatów
• Rozsiewanie poplonów, wykonywanie
podsiewów i dosiewów
• Również wszystkie inne rodzaje
nasion mogą
być wysiewane

Stopień i poręcz (opcja
Ступенька и поручни (опция)

+

• Точное распределение в горизонтальной плоскости по всей рабочей ширине
• Точный посев семян, не зависящий от ветра
• Различные контейнеры, высевающие валы, воздуходувки, выходы и т. д.
• Возможность установки практически на любом почвообрабатывающем оборудовании
• Для семян травы и аналогичных гранул
• Внесение промежуточных и подсевных культур
• Также возможно внесение любого другого посевного материала

+
Różne moduły sterujące z wieloma funkcjami
Различные модули управления с множеством функций

+
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Węże rozdzielające z płytami odbojowymi.
Распределительные шланги с отбойными щитками
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DISC MASTER LM

DISC MASTER LM

DISC MASTER LM 5001
WYPOSAŻONE
PRZEZ FIRMĘ /
ОСНАЩЕН
VOGELSANG

BRONA TALERZOWA Z INSTALACJĄ DO GNOJOWICY
W urządzeniu DISC MASTER LM wyloty gnojownicy umieszczone są za pierwszym rzędem talerzy. Ma to tę zaletę, iż gnojowica podawana jest natychmiast do już spulchnionej
ziemi i zostaje natychmiast zakryta. Wąż gnojowicy oraz wyloty są połączone ze sobą,
dzięki temu nie dochodzi do żadnych zatorów w wężu i gwarantuje to swobodny przepływ.

ДИСКОВАЯ БОРОНА С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ЖИДКОГО НАВОЗА

Ilustracja / авторские права на иллюстрации: Vogelsang GmbH & Co. KG
/ www.vogelsang.info

Urządzenie DISC MASTER LM wyposażone jest w głowicę rozdzielczą z dodatkowym
zasysaniem powietrza firmy Vogelsang. Zamontowane noże współpracujące tną istniejące
resztki i zapewniają optymalny przepływ gnojowicy. Zbyt duże ciała obce gromadzone są
przez głowicę rozdzielającą w podłączonym zbiorniku. Mogą one zostać następnie usunięte ręcznie.

DISC MASTER LM 6001

OPCJE
Również dla DISC MASTER LM dostępne są prawie te same opcje, jak dla normalnych
bron talerzowych: poczynając od układu hydraulicznego utrzymywania głębokości a na
różnych wałach kończąc.

На дисковой бороне DISC MASTER LM выпускные отверстия для вывода жидкого
навоза находятся непосредственно за первым рядом дисков. Преимуществом
этого способа является то, что жидкий навоз сразу вносится в уже разрыхленную
почву и немедленно засыпается. Шланг для жидкого навоза и выпускные отверстия
соединены таким образом, чтобы исключить возможность засорения шланга и
обеспечить свободный поток.
Дисковая борона DISC MASTER LM оснащена распределительной головкой
Vogelsang с каналом аспирации. Встроенные контрножи срезают остатки и
обеспечивают оптимальное прохождение жидкого навоза. Распределительная
головка собирает слишком крупные инородные части во встроенный контейнер.
Возможна ручная регулировка.
ОПЦИИ
Для DISC MASTER LM предусмотрены почти те же опции, что и для стандартных
дисковых борон: от гидравлической регулировки глубины до различных катков.

DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Szerokość robocza
Рабочая ширина

Odstępy między
rządkami
Шаг следа зубьев

Odstęp między
belkami
Расстояние между
балками

Talerze
Диски

Zapotrzebowanie
mocy
Потребляемая
мощность

Ciężar
Вес

4,5 m

22,5 cm

72 cm

36

< 150 KM/HP

≈ 2.600 kg

5,0 m

22,5 cm

72 cm

40

< 200 KM/HP

≈ 3.000 kg

6,0 m

22,5 cm

72 cm

48

< 220 KM/HP

≈ 3.200 kg
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SLURRY CULTIVATOR
KULTYWATOR Z INSTALACJĄ DO GNOJOWICY
Kultywator z instalacją do gnojowicy firmy ZIEGLER sprawdził się w praktycznym działaniu i jest niezawodny w użytkowaniu. Dostarczany jest on o szerokościach roboczych 6 m
(24 zębów sprężynowych płaskich i 7,5 m (30 zębów sprężynowych płaskich) i można go
złożyć na szerokość poniżej 3 m.

SLURRY CULTIVATOR

WYPOSAŻONE
PRZEZ FIRMĘ /
ОСНАЩЕН
VOGELSANG

SLURRY CULTIVATOR
SLURRY CULTIVATOR 7501
Культиватор от ZIEGLER для внесения навозной жижи проверен на практике
и безопасен в использовании. Он поставляется с рабочей шириной 6 м
(24 рессорных зуба) и 7,5 м (30 рессорных зубьев). Возможно гидравлическое
складывание до менее чем 3 м.

Ilustracja / авторские права на иллюстрации: Vogelsang GmbH & Co. KG
/ www.vogelsang.info

Duży odstęp 900 mm pomiędzy obydwoma rzędami zębów oraz specjalne trzyczęściowe
zęby wibracyjne z szerokim zakresem sprężynowania zapobiegają zatkaniom również w
przypadku dużego obrośnięcia.

Большое расстояние в 900 мм между двумя рядами зубьев и Специальные
трехкомпонентные виброзубья с большим диапазоном давления пружин
предотвращают засорение даже при обработке почвы с обильным растительным
покровом.

Nożyce są obrotowe i mogą w ten sposób być w pełni wykorzystane.
Pionowy rozdzielacz z króćcem rurowym 50 został również zaprojektowany do przepływu
dużych ilości. Nadzwyczaj duży wał prętowy rurowy o średnicy 560 mm jest amortyzowany
i można go nastawiać bezstopniowo. Uchwyty lamp z tablicami ostrzegawczymi należą do
wyposażenia seryjnego.

Вращающиеся сошники могут использоваться в полном объеме. Вертикальный
распределитель с патрубком 50 мм также предназначен для обработки больших
объемов. Большой трубчатый каток диаметром 560 мм подпружинен
и плавно регулируется. Балки для габаритных фонарей с предупреждающими
табличками являются частью стандартного оборудования.

SLURRY CULTIVATOR 6001

DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SLURRY CULTIVATOR
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Szerokość robocza
Рабочая ширина

Zęby
Зубья

Odstępy między rządkami
Шаг следа зубьев

Odstęp między belkami
Расстояние между
балками

6,0 m

24

34 cm

92 cm

7,5 m

30

34 cm

92 cm
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PROFI ST

PROFI ST

Seria kołowych cystern z pompami PROFI ST została opracowana dla przedsiębiorstw
usługowych, dużych zakładów oraz użytkowników instalacji biogazowych. Przy niskich
kosztach eksploatacyjnych i konserwacyjnych spełnione są równocześnie wysokie wymagania odnośnie wydajności i bezpieczeństwa. Zapewnione jest tym samym należyte
rozlewanie. W zależności od wymagań ZIEGLER PROFI ST może być wyposażona
w zestaw dźwigni węży wleczonych o różnych szerokościach firmy Vogelsang lub Bomech. Ponadto do wyboru są liczne opcje ogumienia, osi, instalacji do regulacji ciśnienia w ogumieniu, zaczepów, mechanizmów podnoszenia, układów sterowania, ramion
do dokowania bocznego, systemów zasysania i układów centralnego smarowania. Do
ciągników dostępne są oprócz tego stacje do dokowania czołowego.

Серия насосных вагонов-цистерн PROFI ST разработана для подрядчиков,
крупных хозяйств и операторов биогазовых установок. При низких затратах на
эксплуатацию и техническое обслуживание удовлетворяются высокие требования к
производительности и безопасности. Таким образом, обеспечивается распределение
навозной жижи в соответствии со стандартами. В зависимости от требований, ZIEGLER PROFI ST может быть оснащен штангами для капельного полива различной
ширины производства Vogelsang или Bomech. Кроме того, существует бесчисленное
множество опций: шины, оси, система регулирования давления в шинах, сцепные
устройства, подъемный механизм, система управления, боковой стыковочный
кронштейн, системы всасывания и централизованной смазки. Для трактора также
могут поставляться фронтальные погрузчики.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Różne Dźwigi
napełniające do
wyboru (opcja)
Различные загрузочные
трубопроводы на
выбор (опция)

+

• Zbiornik na gnojowicę z bogatym wyposażeniem podstawowym
• System dwukomorowy
• Pompa rozlewająca o wydajności 12.000 litrów
• Hydraulicznie amortyzowany układ jezdny (w przypadku układu potrójnego
z podnoszoną osią) (opcja)
• Niskie zużycie pompy dzięki zastosowaniu pompy łopatkowej (5-skrzydłowej)
• Osie firmy BPW150 mm z hamulcami 410x180 mm
• Elektroniczny układ kierowniczy kół tylnych (opcja)
• Ramie ssące z oświetleniem LED i z kamerą (opcja)
• Mechanizm podnoszenia tyłu 5 t; opcjonalnie możliwe 7,5 t
• Układ sterowania ISOBUS ze wszystkimi powszechnie stosowanymi funkcjami

34
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie Ilustracje mogą zawierać wyposażenie specjalne // Мы не несем ответственности за ошибки печати. Иллюстрации могут содержать специальное оборудование.

+

Ø zbiornika*
Ø Бак*

Długość zbiornika*
Длина*

Model
Модель

Pojemność*
Вместимость*

≈ 16 m³

≈ 2,0 m

≈ 5,5 m

PROFI ST 3.20

PROFI ST 2.18

≈ 18 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,0 m

PROFI ST 2.20

≈ 20 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,5 m

Pojemność*
Вместимость*

PROFI ST 2.16

Osie
Оси

ОСОБЕННОСТИ

Различные
осевые агрегаты (опция)

DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Model
Модель

Różne agregaty
osiowe (opcja)

* Wymiary rzeczywiste mogą się różnić w zależności od wykonania/wyposażenia, ponieważ każdy zbiornik produkowany jest indywidualnie. * Фактические размеры могут
отличаться в зависимости от конструкции / оборудования, поскольку каждый ствол изготавливается индивидуально.

Osie
Оси

Ø zbiornika*
Ø Бак*

Długość zbiornika*
Длина*

≈ 22 m³

≈ 2,0 m

≈ 7,0 m

PROFI ST 3.25

≈ 25 m³

≈ 2,0 m

≈ 7,4 m

PROFI ST 3.28

≈ 28 m³

≈ 2,2 m

≈ 8,0 m

PROFI ST 3.30

≈ 30 m³

≈ 2,2 m

≈ 8,4 m

* Wymiary rzeczywiste mogą się różnić w zależności od wykonania/wyposażenia, ponieważ każdy zbiornik produkowany jest indywidualnie. * Фактические размеры могут
отличаться в зависимости от конструкции / оборудования, поскольку каждый ствол изготавливается индивидуально.

• Цистерна для шлама с обширным базовым оснащением
• Двухкамерная система
• Насос для внесения жидкого навоза производительностью 12.000 литров
• Шасси с гидравлической подвеской (для тридема с подъемной осью) (опция)
• Низкий износ насоса благодаря насосу с вращающимися поршнями (5 лопастей)
• Оси BPW 150 мм с тормозами 410 × 180 мм
• Электронное принудительное рулевое управление (опция)
• Всасывающий рукав со светодиодной подсветкой и камерой (опция)
• Подъемный механизм в задней части 5 т; возможна опция 7,5 т
• Система управления ISOBUS со всеми стандартными функциями
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FARMER LINE

FARMER LINE

Seria FARMER LINE przekonuje swoim bardzo dobrym wyposażeniem seryjnym i charakteryzuje się korzystną ceną zakupu. Oczywiście również tutaj mamy do czynienia z
wyborem licznych opcji i rozdzielaczy.

Серия FARMER-LINE впечатляет отличным стандартным оборудованием и производит
хорошее впечатление покупной ценой. Само собой, на выбор предоставлено
множество опций и распределителей.

WYPOSAŻENIE SERYJNE

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Z wycięciami na koła dla uzyskania niskiego środka ciężkości
• Zbiorniki z wewnętrzną powłoką epoksydową
• Wąż ssący 6‘‘(o długości 5 metrów) z końcówką i elementem V Perrot łącznie z
uchwytem węża ssącego na zbiorniku
• Wał przegubowy o dużym kącie odchylenia z urządzeniem zabezpieczającym przed
przeciążeniem (w przypadku tandemu widoczny powyżej zbiornika)
• Wskaźnik pływakowy z przodu, poziom napełnienia wskazywany za pomocą pływaka kulowego
• Lakierowany lakierem dwuskładnikowym w kolorze RAL 3020
• Ścianki zbiornika wg normy DIN EN 707
• Pokrywa włazu, Ø 600 mm
• Zawieszenie jednoosiowe z resorami parabolicznymi
• Zawieszenie tandemowe, agregat firmy BPW Boogie 18 t i układ kierowania bezwładnego
• Kulowy zaczep holowniczy K 80 obciążenie haka holowniczego 3 t
• Podpora hydrauliczna z zaworem odcinającym sterowanym bezpośrednio z ciągnika
• Pneumatyczny układ hamulcowy z mechaniczną automatyczną korektą siły hamowania zależną od obciążenia
• Błotniki z tworzywa sztucznego
• Hamulec postojowy z cięgłem ręcznym
• Ogumienie 650/65 R30.5 BKT
• Pompa śrubowa jedno-wirnikowa 4.000 l
• Przyłącze 8“ z przodu z lewej strony z redukcją na złącze błyskawiczne 6“
• Zamocowane na stałe płoza wleczona/ wąż wleczony z zaczepem i zawieszeniem 4 punktowym
• Układ hydrauliczny: 3 x DW plus 1 powrót bezciśnieniowy
• Osłona podjazdowa
• Terminal operatora z przełącznikami wychylnymi
• Odbiór TÜV (40 km/h) instrukcja obsługi

• С наружными контурами колесных арок, обеспечивающими низкий центр тяжести
• Внутренняя поверхность контейнера с эпоксидным покрытием
• Всасывающий шланг 6‘‘ (длиной 5 м) с наконечником и V-образным элементом Perrot
вкл. держатель всасывающего шланга на бочке
• Широкоугольный карданный вал с отрезным приспособлением (виден над баком на
сдвоенных устройствах)
• Поплавковый индикатор в передней части, уровень наполнения определяется с
помощью поплавкового шарика
• Окрашен 2-компонентным лаком (RAL 3020)
• Перегородки согл. DIN EN 707
• Крышка люка, Ø 600 мм
• Одноосная тележка с параболической подвеской
• Тележка со сдвоенной осью Boogie от BPW, 18 т, с автоматическим управлением
• Тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K 80, нагрузка на сцепной шар 3 т
• Гидравлическая опорная нога с запорным краном непосредственно от трактора
• Пневматическая тормозная система с механическим ALB-регулятором
• Пластиковые брызговики
• Стояночный тормоз с ручной лебедкой
• Шины 650/65 R30.5 BKT
• Эксцентриковый шнековый насос 4000 л
• Соединение 8“ в передней части слева, быстроразъемное соединение с
уменьшением диаметра до 6“
• Фиксированный волочильный башмак/шланг с захватным крюком
и 4-точечным сцепным устройством
• Гидравлика: 3 x DW плюс 1 безнапорный возврат
• Противоподкатная защита
• Панель управления с тумблером
• Разрешение TÜV (40 км/ч) и инструкция по эксплуатации
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DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Model
Модель

Pojemność*
Вместимость*

FARMER 1.10

Osie
Оси

Ø zbiornika*
Ø Бак*

Długość zbiornika*
Длина*

≈ 10 m³

≈ 1,6 m

≈ 5,5 m

FARMER 1.15

≈ 11 m³

≈ 1,7 m

≈ 5,5 m

FARMER 1.25

≈ 12 m³

≈ 1,7 m

≈ 6,5 m

FARMER 2.14

≈ 14 m³

≈ 1,8 m

≈ 6,0 m

FARMER 2.16

≈ 16 m³

≈ 1,9 m

≈ 6,0 m

FARMER 2.18

≈ 18 m³

≈ 2,0 m

≈ 6,0 m

* Wymiary rzeczywiste mogą się różnić w zależności od wykonania/wyposażenia, ponieważ każdy zbiornik produkowany jest indywidualnie. * Фактические размеры могут
отличаться в зависимости от конструкции / оборудования, поскольку каждый ствол изготавливается индивидуально.
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W zależności od wymagań ZIEGLER PROFI ST oraz FARMER LINE mogą być wyposażone w różne dodatkowe urządzenia zamontowane
• Stacje dokowania czołowego
• Układ dźwigni węży wleczonych (12-36 m)
• Rozdzielacz płóz wleczonych (8-24 m)
• Kultywator z instalacją do rozlewania gnojowicy (szerokość robocza 6m/7,5 m)
• Brona talerzowa z instalacją do rozlewania gnojownicy
(szerokość robocza 4 m/4,5 m/5 m/6 m)

ВНЕСЕНИЕ ЖИДКОГО НАВОЗА
ZIEGLER PROFI ST и FARMER LINE могут быть оснащены различными
принадлежностями в зависимости от требований:
• Фронтальные погрузчики
• Опора для волочильного шланга (12–36 м)
• Распределитель волочильного башмака (8–24 м)
• Культиватор для внесения навозной жижи (рабочая ширина 6 м /7,5 м)
• Дисковая борона с адаптером для жидкого навоза (рабочая ширина 4 м / 4,5 м / 5 м / 6 м)

PROGRAM POMOCWY
DES BMEL
Tylko dla Niemiec / Valid for Germany only

Wszystkie produkty do kultywatorowania i rozlewania gnojownicy są dostępne od zaraz
w ramach programu pomocowego Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa
BMEL w Niemczech (wg wykazu pozytywnego). Ten państwowy program pomocowy
będzie prawdopodobnie obowiązywał do roku 2024. Minimalna wielkość inwestycji na
każdy wniosek o przyznanie pomocy wynosi 10.000 EUR. Wysokość możliwej pomocy
jest zależna od odnośnego rodzaju zakładu (zakład maszynowy, przedsiębiorstwo usługowe, pojedynczy przedsiębiorca itd.) i może wynosić zgodnie z informacją na stronie
internetowej od 10% do maksymalnie 40%!
Szczegóły i dalsze informacje o programie pomocowym:
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/
investitionsprogramm-landwirtschaft.html
Wnioski o pomoc mogą być składane tutaj:
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/bundesprogramme/landwirtschaft/#antragstellung
Źrodła: Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa www.bmel.de
oraz bank Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main www.rentenbank.de
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