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DISC MASTER PRO

T
3001

4001

4501

5001

6001

Arbeitsbreite
Working width
Szerokość robocza

3m

4m

4,5m

5m

6m

Scheibenzahl
No. of discs
Ilość talerzy

24

32

36

40

48

Länge
Length
Długość

2,78m

2,73m

2,73m

6,75m

6,75m

Gewicht
Base weight
Ciężar

1.650kg

2.680kg

2.840kg

5.400kg

5.860kg

100PS

130PS

150PS

180PS

200PS

Min. Kraftbedarf
Min. requ. power
Ø Scheiben
Ø discs
Ø talerzy

56cm

Scheibenstärke
Disc thickness
Grubość talerza

5mm

Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
Fax: +49 (0) 8253 / 9997-47

Rahmenhöhe
Frame height
Wysokość ramy

87cm

vertrieb@ziegler-cultivation.com
www.ziegler-cultivation.com

Balkenabstand
Bar distance
Odstęp m. belkami

90cm

Strichabstand
Tine distance
Odstęp m. śladami

22,5cm

Ziegler GmbH
Schrobenhausener Str. 74
86554 Pöttmes (Germany)

Lager / Storage
Schrobenhausener Str. 56
86554 Pöttmes (Germany)
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Min. zapotrz. mocy

Scheibenegge |
Disc harrow |
Brona talerzowa |

Willkommen bei ZIEGLER
Begonnen hat alles vor mehr als 100 Jahren als kleiner Elektrohandel im
bayerischen Pöttmes. Aus dem damaligen Einzelhandel ist heute ein moderner Global Player geworden – mit drei internationalen Standorten, über 600
Mitarbeitern und Vertriebspartnern auf jedem Kontinent.
ZIEGLER ist heute Weltmarktführer für Rapserntetechnik. Zudem ist ZIEGLER
sowohl OEM-Ausstatter als auch Auftragsfertiger für viele international bekannte Firmen.
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Welcome to ZIEGLER
It all started more than 100 years ago as small electronic store in Pöttmes,
Bavaria. This former retail shop has now become a modern global player
with three international sites and more than 600 employees and distribution
partners on every continent.
ZIEGLER today is international market leader for rapeseed harvesting technology. Additionally, ZIEGLER is OEM provider as well as contract manufacturer
for many international and well-known companies.

Witamy w ZIEGLER
Wszystko zaczęło się przed ponad 100 laty jako mały handel elektryką w bawarskim
Pöttmes. Z ówczesnego detalisty ZIEGLER stał się dzisiaj globalnym graczem –z
trzema międzynarodowymi siedzibami, ponad 600 pracownikami oraz partnerami
dystrybucji na każdym kontynencie.
Dzisiaj ZIEGLER jest przodownikiem rynku światowego w zakresie techniki zbioru
rzepaku, oferuje klientom szerokie spektrum rozwiązań transportowych do
przystawek rolniczych. Do tego jest także zarówno dostawcą do producentów
oryginalnego wyposażenia (OEM) jak też producentem na zamówienie dla wielu
firm znanych na całym świecie.
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1 Überblick/Overview/Przegląd
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Highlights

Highlights

Highlights

1

Hohes Eigengewicht der Maschine und somit sehr
guter Einzug bei schwierigen Verhältnissen

1

High net weight of machine and therefore good
entry even under difficult conditions

1

Wysoki ciężar własny maszyny gwarantujący bardzo
dobre wnikanie nawet w trudnych warunkach

2

Einzeln gefederte Scheiben zur optimalen Konturanpassung der Maschine

2

Individually suspended discs for ideal contour adjustment of machine

2

Pojedynczo zawieszone talerze sprężynowe w celu
optymalnego dopasowania konturowego maszyny

3

Arbeitstiefen zwischen 3 und 15cm möglich

3

Working depths between 3 and 15 cm possible

3

Możliwe głębokości robocze pomiędzy 3 a 15 cm

4

Dauergeschmierte und wartungsfreie SKF-Scheibenlager

4

Permanently lubricated and maintenance-free SKF
bearings

4

Bezobsługowe trwale nasmarowane łożyska SKF

5

Hohe Lebensdauer und Einsatzsicherheit durch
robuste Bauweise

5

High service life and operation safety due to robust
construction

5

Długa żywotność oraz pewność zastosowania dzięki
mocnej budowie

6

Option: APV Schneckenkorn- und Feinsamenstreuer

6

Option: APV spreader for slug pellets and fine seeds

6

Opcjonalnie: siewnik poplonów APV

Der VW unter den Scheibeneggen

The Volkswagen among the disc harrows

VW pośród bron talerzowych

Die DISC MASTER PRO wurde speziell für die flache Boden-

The DISC MASTER PRO has been developed particularly for

DISC MASTER PRO skonstruowana została specjalnie do płytkiej

bearbeitung entwickelt und gewährleistet durch ihre Schei-

flat soil cultivation and guarantees due to its disc arrange-

uprawy roli, a dzięki doskonałemu rozmieszczeniu talerzy

benanordnung sehr guten Bodeneinzug unter allen Bedin-

ment an ideal soil entry under all circumstances as well as an

gwarantuje dobre wejście w ziemię w każdych warunkach oraz

gungen sowie optimale Bodendurchmischung. Sie eignet

ideal admixture of soil. It is suitable best for stubble proces-

optymalne przemieszanie. Bardzo dobrze nadaje sie do uprawy

sich hervorragend für die Stoppelbearbeitung, zur flachen

sing, for flat seed bed preparation and for the admixture of

ścierniska, mieszania pozostałości pożniwnych oraz płytkiego

Saatbettbereitung und zum Einmischen von Ernterückstän-

crop remains. A great choice of trailing rollers guarantees

przygotowania pod rozsady. Poprzez mieszanie, a następnie

den. Eine große Auswahl von Nachlaufwalzen gewährleistet

optimal recompaction and stimulizes volunteer grains and

intensywne zagęszczanie zwrotne (dzięki dużemu wyborowi

optimale Rückverfestigung und regt das schnelle Keimen

weed seeds. Thus, you gain precious time for subsequent

wałów pracujących za maszyną) , pobudzane jest szybkie

von Ausfallgetreide und Unkrautsamen an. So gewinnen Sie

procedures.

kiełkowanie zboża ubytkowego i chwastów, co prowadzi do

wertvolle Zeit für die nachfolgenden Arbeitsschritte.
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zaoszczędzenia cennego czasu i przeznaczenia go na następne
kroki robocze.
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Was bietet die DISC MASTER PRO
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[1] Mit einer Rahmenhöhe von 87cm, 90cm Abstand zwischen den Scheibenreihen
und einer optimalen Scheibenanordnung garantiert die DISC MASTER PRO (auch
bei hohen Geschwindigkeiten) die Einarbeitung großer Mengen an Ernterückständen. [2] Sie können die serienmäßig verbauten Randbleche frei verstellen und
so effektiv Dammbildung vermeiden. [3] Auch die in Winkel und Arbeitstiefe situationsspezifisch einstellbaren Randscheiben gewährleisten ein gleichmäßiges
Arbeitsbild, perfekt zur Saatbettbereitung geeignet. [4] Gegen Überlast sind alle
Scheibenträger am Rahmen gummigelagert befestigt. Die Eigendämpfung
der Gummidämpfer garantiert ruhigen Sitz im Boden und sichert das beschädigungsfreie Ausweichen bei Hindernissen.
[5] Im Bereich der Tiefenführung bietet ZIEGLER in den Arbeitsbreiten 3m, 4m und
4,5m serienmäßig die mechanische Variante an. Diese ermöglicht ein schnelles und
einfaches Einstellen der Maschine in Arbeitstiefen zwischen 3-15cm. [6] Für stark
wechselnde Bodenverhältnisse empfehlen wir Ihnen die optional bestellbare und
komfortable hydraulische Tiefenführung. Bei den Arbeitsbreiten 5m und 6m
ist diese standardmäßig verbaut. Zum sicheren Wiederfinden bestimmter Arbeitspositionen lassen sich hier werkzeuglos Distanzplatten einschwenken. Sie begrenzen
außerdem bei Bedarf die Arbeitstiefe und das Senkbremsventil entlastet die Hydraulik. So erhöhen Sie Ihre Produktivität und schonen Ihre Maschine. Dauergeschmierte
und wartungsfreie Scheibenlager von SKF – vielfach bewährt – garantieren
auch unter härtesten Bedingungen Langlebigkeit. [7] Passend zu Ihrer vorherrschenden Bodenart können Sie außerdem zwischen grob und feingezackten Scheiben (Durchmesser jeweils 560mm) wählen, die dank einer speziellen
Legierung durch hohe Beständigkeit überzeugen. [8] Zur optimalen Anpassung der
DISC MASTER PRO an unterschiedliche Schlepper stehen verschiedene Bohrungen
einschließlich Langloch zur Verfügung.

DISC MASTER PRO’s offers
[1] With its frame height of 87cm, 90cm distance between the disc rows and an ideal disc arrangement, the DISC MASTER PRO guarantees the admixture of large
amounts of crop remains (even with high operating speed). [2] The standard
edge sheets can be adjusted freely and therefore avoid dam creation effectively.
[3] The edge discs, adjustable situationally in angle and working depth, guarantee a smooth and even working pattern, perfectly suitable for seed bed cultivation.
[4] All discs are rubber mounted on the frame against overload. The rubber
damping’s internal damping guarantees an even fit in the ground and enables
damage-free avoidance of obstacles. [5] Within the area of depth control, ZIEGLER
offers the standard mechanical version with working width of 3m, 4m and 4,5m.
These enable a quick and easy adjustment of the machine concerning working
depths between 3 and 15 cm. [6] In case of highly changing soil conditions, we

recommend our comfortable hydraulic depth control which is available optionally.
On models with working widths of 5 m and 6 m it is a standard equipment. For
guaranteed retrieve of special operating positions, distance plates can be pivoted
without tools which in addition limit the working depth if required and the lowering
brake valve relieves the hydraulic. Thus, you increase productivity and preserve
your machine. Permanently lubricated and maintenance-free disc bearings
by SKF – repeatedly proven – guarantee a long service life, even under hardest
circumstances. [7] Corresponding to your predominant kind of soil you can choose
between coarsely and finely tined discs (diameter 560 mm), which convince
with its high durability thanks to a special alloy. [8] For DISC MASTER PRO’s optimal
adjustment to different tractors, various drill holes including elongated hole are
available.
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Co oferuje Państwu DISC MASTER PRO?
[1] Dzięki swojej wysokości ramy 80cm oraz 90cm odstępu pomiędzy rzędami talerzy, a także
optymalnemu rozmieszczeniu talerzy, nasza brona talerzowa DISC MASTER PRO gwarantuje
przemieszanie dużych ilości pozostałości pożniwnych (także przy dużych prędkościach roboczych). [2] Mogą Państwo dowolnie przestawiać wbudowane seryjnie blachy skrajne i tym
samym efektywnie zapobiegać tworzeniu się zwałów ziemi. [3] Także talerze skrajne dające się
przestawiać pod kątem oraz w zależności od sytuacji roboczej gwarantują jednolite pole robocze
perfekcyjnie nadające się do uprawy przedsiewnej. [4] Aby zapobiec przeciążeniom wszystkie
nośniki kroju zamocowane są na ramie za pomocą ułożyskowania gumowego. Tłumienność
własna amortyzatorów gumowych gwarantuje pewne pozostawanie w ziemi i zapewnia
jednocześnie bezkolizyjne ustępowanie w przypadku napotkania na przeszkodę. [5] ZIEGLER
oferuje seryjne mechaniczne prowadzenie głębokości dla szerokości roboczych 3m, 4m oraz
4,5m. Umożliwia ono szybkie i proste ustawienie maszyny dla głębokości roboczych 3-15m. [6]
Dla mocno zmiennych warunków uprawy zalecamy Państwu dostępne opcjonalnie komfortowe hydrauliczne prowadzenie głębokości. W przypadku szerokości roboczych 5m i 6m jest ono
montowane seryjnie. W celu bezpiecznego odnalezienia określonych pozycji roboczych można
zamocować płyty dystansowe bez konieczności używania specjalnych narzędzi . W razie potrzeby ograniczają one głębokość roboczą, a podwójny zawór przeciw zwrotny odciąża hydraulikę.
W ten sposób zwiększają Państwo swoją produktywność i chronią swoją maszynę. Długotrwale
nasmarowane bezobsługowe łożyska SKF gwarantują Państwu długą żywotność także w najtrudniejszych warunkach uprawy. [7] W zależności od rodzaju ziemi mają Państwo wybór pomiędzy
grubymi oraz drobnymi talerzami (średnica 560mm), które dzięki wykonaniu ze specjalnych
stopów metali przekonują swoją długą żywotnością. [8] W celu optymalnego dopasowania
maszyny DISC MASTER PRO do różnych ciągników mają Państwo do dyspozycji różne otwory
zaczepowe. Dla sprawnego odnalezienia określonych pozycji roboczych można zamocować
płyty dystansowe bez konieczności używania specjalnych narzędzi. W razie potrzeby ograniczają
one głębokość roboczą, a podwójny zawór przeciw zwrotny odciąża hydraulikę. W ten sposób
zwiększają Państwo swoją produktywność i chronią swoją maszynę.
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3 Optionen/Options/OPCJE

Mit einer großen Auswahl an Nachlaufwalzen und Zusatzausstattungen können Sie die DISC MASTER PRO an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Je nach Arbeitsbreite stehen Ihnen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Auf den Seiten 8 bis 10 finden Sie Optionen für jede Arbeitsbreite.

Optionen

Options

DISC MASTER PRO can be adjusted to your individual requirements with its large choice of trailing rollers and additional equipment. Different options are available according to each working width. You find options for every work width on the pages 8 to 10.

1

Saatstriegel und/oder Nachlaufstriegel
Zur Saatbettbereitung und der abschließenden Verteilung von Ernterückständen lässt sich die DISC MASTER
PRO mit einer Striegelreihe vor und nach der Walze
ausrüsten. Die Striegel sind in ihrer Aggressivität je
nach Bedarf und Vorfrucht einstellbar, bremsen den
Boden ab und dienen gleichzeitig zur abschließenden
Einebnung. Insbesondere zur Saatbettbereitung ist diese
Ausstattung zu empfehlen.

Seed harrow and trail harrow
DISC MASTER PRO can be equipped with a harrow
row in front and behind the rollers in order to prepare
the seed bed as well as the subsequent spreading of
crop remains. The harrows can be adjusted in their
agressivity, according to requirement and according to
preceding crop. They stop and simultaneously level the
soil. This equipment is particularly recommended for
seed bed preparation.

Zgrzebło przed/i za wałem
W celu doskonałej uprawy przedsiewnej oraz
końcowego rozrzucenia resztek pożniwnych doczepiane
maszyny DISC MASTER PRO można wyposażyć w jeden rząd
zgrzebła przed wałem oraz jeden rząd zgrzebła za wałem. W
zależności od potrzeb oraz przedplonu zgrzebła te można
nastawiać pod względem ich agresywności wnikania w
podłoże i służą one jednocześnie do końcowego wyrównania
pola uprawowego. Poleca się szczególnie zgrzebła w
połączeniu z siewnikiem APV.

2

Leuchtenträger nach StVO

Light carrier

Belka świateł

3

APV-Streuer & Zubehör
In einem Schritt kann die Saatbettbereitung und die
Aussaat erledigt werden. Das klappt nicht nur bei
Zwischenfrüchten – auch Raps lässt sich sehr genau
dosiert ausbringen. Durch die engen Abstände der
Prallteller ist eine sehr exakte Querverteilung gewährleistet. Zudem lässt sich die Maschine mit einem Podest
zum sicheren Befüllen des APV-Streuers ergänzen. Wer
größere Mengen Feinsämereien ausbringt, wird diesen
Komfort zu schätzen wissen.

Dzięki dużemu wyborowi wałów pracujących za maszyną oraz wyposażenia dodatkowego mogą Państwo dopasować swoją maszynę DISC MASTER PRO do Państwa indywidualnych
wymagań. W zależności od szerokości roboczej dostępne są różnorodne opcje. Na stronach 8 do 10 znajdą Państwo opcje dla każdej szerokości roboczej.

1

Opcje

3

2

8

APV spreader and accessories
Siewnik APV & wyposażenie
Seed bed preparation and seeding can be executed in
IW jednym kroku roboczym może zostać załatwiona uprawa
only one step. This is not only possible for catch crops, przedsiewna oraz wysiew. Udaje sie to nie tylko w przypadku
also rapeseed spreading can precisely be dosed. The
poplonówmożna w ten sposób precyzyjnie dozować
narrow distances between the deflector plates allow a
także rzepak. Dzięki wąskim odstępom płytek rozpryskowych
precise lateral distribution. In addition, the machine can
zagwarantowany jest bardzo dokładny wysiew poprzeczny.
be amended with a pedestral in order to refill the APV
Dodatkowo maszyna może zostać wyposażona w podest w
spreader safely. Everyone spreading huge amounts of
celu wygodnego napełniania siewnika. Ten, kto wysiewa
fine seeds will appreciate this comfort.
większe ilości drobnych ziaren, na pewno doceni ten komfort.

9

4 Walzen/rollers/Wały
1

[1] Stabwalze

Ø 600mm
2

Ø 600mm
3

Ø 540mm

Ø 540mm
5

Ø 600mm
6

Ø 550mm
10

[1] Wał rurowy

The open cage roller, with its large tubes arranged in
a screw shape, offers very high load bearing capacity
with low weight. It is ideally suitable to dry and light to
medium heavy conditions.

Otwarty wał rurowy ze swoimi dużymi rurami uszeregowanymi w formie śrub oferuje bardzo wysoką nośność przy niewielkim ciężarze. Nadaje się doskonale do ziem o warunkach
suchych i lekkich do średnio ciężkich.

[2] Dachringwalze

[2] Roof ring roller

[2] Wał daszkowy

The roof ring roller cracks hard clods very well with its
sharp edges. Broad shoulders prevent sinking into dry
or light conditions. The roller is excellently suitable for
heavy to medium heavy soils. Adjustable wipers are
available for moisty conditions.

Wał daszkowy swoimi ostrymi kantami rozgniata bardzo
dobrze bardzo twarde ziemie. Szerokie osadzenie maszyny
zapobiega grzęźnięciu w suchych lub też lekkich warunkach.
Wał nadaje się bardzo dobrze do ziem ciężkich oraz średnio
ciężkich. Do warunków wilgotnych dostępne są nastawne
zbieraki.

[3] U-Profilwalze

With its diameter and ring distances of 12.5 cm, it is
suitable for almost all soils. The outward U profile, open
to the ground, ensures minimum wear. The earth that
sticks to the U profile protects the packer ring. Thanks
to the open packer rings, a deeper recompacting is
possible. Wipers are included as standard.

[3] U-beam roller

[3] Wał ceownikowy

Die Dachringwalze knackt mit ihren scharfen Kanten
sehr gut harte Kluten. Breite Schultern verhindern ein
Einsinken unter trockenen oder leichten Bedingungen.
Die Walze ist sehr gut für schwere und mittelschwere Böden geeignet. Für feuchte Bedingungen sind einstellbare
Abstreifer vorhanden.
Mit ihrem Durchmesser und 12,5cm Ringabstand ist
sie für nahezu alle Böden geeignet. Das nach außen,
zum Boden hin offene U-Profil sorgt für minimalen
Verschleiß. Die Erde, die sich ins Profil klebt, schützt die
Packerringe. Dank der offenen Packerringe ist zudem
eine tiefere Rückverfestigung möglich. Abstreifer sind
standardmäßig verbaut.

[4] Double U-beam roller

Vgl. U-Profilwalze. Mit nur 8cm Ringabstand und doppelt so viel Gewicht weist sie eine höhere Tragfähigkeit
und bessere Rückverfestigung für leichte Böden auf.

See U profile roller. With only 8 cm ring distance and
twice as much weight, it caracterizes itself with higher
load bearing capacity and a better recompaction for
light soils.

[5] Stahlringwalze

[5] Steel ring roller

[4] Doppel-U-Profilwalze

4

[1] Cage roller

Die offene Stabwalze mit ihren großen, schraubenförmig, angeordneten Rohren bietet eine sehr hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht. Sie eignet sich ideal für
trockene und leichte bis mittelschwere Bedingungen.

Diese Walze eignet sich für viele Situationen. Die Kombination aus Schneidkante und breiter Schulter bewirkt
eine gute Rückverfestigung. Durch den weiten Abstand
der Ringe bleiben einige Bereiche unverdichtet, können
Niederschläge gut aufnehmen und trocknen leichter
wieder ab. Abstreifer sind standardmäßig verbaut.

[6] Federstempelwalze
Pro Ring besteht diese Walze aus vier einzeln austauschbaren Federn, bei gleichzeitig geringem Hubkraftbedarf.
Das ständige Vibrieren der Federelemente macht die
Walze unempfindlich gegenüber feuchten Bedingungen
und hinterlässt gleichzeitig bei trockenen und harten
Böden viel Feinerde. Für spezielle Anforderungen lässt
sich diese Walze mit gezogenen Abstreifern ausrüsten.

This roller can be used for various situations. The
combination of knife edge and broad shoulder allows a
good recompaction. Due to the wide distance between
the rings, some areas remain uncompacted, can absorb
rainfall and dry better. Wipers are included as standard.

[6] Spring balance roller
This roller consists of four, individually replaceable
springs per ring with simultaneously minimal lifting power requirement. The continuous vibration of the spring
elements makes the spring balance roller impervious to
moist conditions as well as produces a great deal of fine
earth, even under dry and heavy conditions. For special
requirements, the spring balance roller can be equipped
with wipers.

Dzięki swojej średnicy 540 mm oraz odstępom pomiędzy
pierścieniami 12,5 cm nadaje się on do prawie wszystkich
rodzajów podłoża. Otwarty na zewnątrz w kierunku ziemi
profil pierścienia gwarantuje minimalne zużycie. Ziemia,
która oblepia profil, chroni pierścienie Packera, a dzięki
otwartym pierścieniom Packera możliwe jest głębsze
zagęszczanie zwrotne.

5 DISC MASTER PRO 3001

Die Dreimetrige

3 metre edition

Die kleinste Version der DISC MASTER PRO bietet eine
Bearbeitungsbreite von 3m. Um trotzdem für den Straßentransport unter 3m Transportbreite zu bleiben, lassen
sich die Randscheiben einfach einklappen.

The DISC MASTER PRO’s smallest version offers a working width of 3 m. In order to stay below the 3 m transport width, the edge sheets can be folded.

Brona trzymetrowa
Najmniejsza wersja DISC MASTER PRO oferuje szerokość
roboczą 3m. Aby uzyskać szerokość transportową do 3m,
talerze skrajne dają się składać w prosty sposób.

OPTIONEN:
• Hydraulisch klappbare Randscheiben [1]
• Saatstriegel & Nachlaufstriegel
• Hydraulische Tiefenführung
• Leuchtenträger nach STVO [2]
• APV-Streuer

OPTIONS:
• Hydraulically foldable side discs [1]
• Seed harrow & trail harrow
• Hydraulical depth control
• Light carrier
• Spreader APV [2]

OPCJE:
• talerze skrajne składane hydraulicznie [1]
• zgrzebło przed & za wałem
• hydrauliczne prowadzenie głębokości
• belka świateł
• siewnik APV [2]

1

[4] Podwójny wał ceownikowy

Wał ceownikowy (U-Profil) dzięki 8- centymetrowym
odstępom między pierścieniami oraz podwójnemu ciężarowi
wykazuje wyższą wytrzymałość oraz lepsze zagęszczenie
zwrotne na glebach lekkich.

[5] Wał z profili stalowych

Wał ten nadaje się do pracy w wielu warunkach. Kombinacja
kantów tnących oraz szerokich ramion daje dobry efekt
zagęszczania zwrotnego. Dzięki szerokiemu odstępowi
pomiędzy pierścieniami niektóre obszary pozostają
niezagęszczone, mogą dobrze przyjmować opady i łatwiej
ponownie wysychają. Skrobaki montowane są seryjnie.

2

[6] Wał sprężynowy

Wał składa się z czterech pojedynczo wymienianych
sprężyn na jeden pierścień, Ciągłe wibracje elementów
sprężynowych sprawia, iż wał nadaje się znakomicie do gleb
wilgotnych, a jednocześnie pozostawia drobno pokruszoną
ziemię w przypadku ziem suchych i twardych. Na specjalne
potrzeby wał można doposażyć w skrobaki.

DISC MASTER PRO 3001
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6 DISC MASTER PRO 4001 & 4501

Die Viermetrigen

4 metre edition

Mit oder ohne

Brona czterometrowa

Ab einer Arbeitsbreite von 4m ist die DISC MASTER PRO
für den Straßentransport auf eine Transportbreite von unter 2,99m klappbar. Die stabilen Verriegelungshaken der
Transportsicherung werden hydraulisch angesteuert [1].
Sie bringen die Maschine schnell, sicher und komfortabel
von der Transport- in die Arbeitsstellung und umgekehrt.

Starting with a working width of 4 m, the DISC MASTER
PRO can be folded below 2.99 m for street transport. The
transport locking device’s robust interlock hooks are controlled hydraulically [1]. They convert the machine quickly
from its transport position to its working position.

Od szerokości roboczej 4 m maszyna DISC MASTER PRO
dostępna jest w wersji składanej do 2,99 m w celu
transportu drogowego. Stabilne haki ryglujące zabezpieczeń
transportowych sterowane są hydraulicznie [1]. Szybko,
bezpiecznie i komfortowo sprowadzają maszynę z pozycji
transportowej do roboczej i odwrotnie.

OPTIONEN:
• Saatstriegel & Nachlaufstriegel
• Hydraulische Tiefenführung
• Leuchtenträger
• APV-Streuer
• Abstellstützen [2]
• Fahrwerk inkl. Zugdeichsel

OPTIONS:
• Seed harrow & trail harrow
• Hydraulic depth control
• Light carrier
• Spreader APV
• Supporting legs [2]
• Chassis incl. drawbar

OPCJE:
• zgrzebło przed & za wałem
• hydrauliczne prowadzenie głębokości
• belka świateł
• siewnik APV
• podpory [2]
• podwozie z dyszlem

DISC MASTER PRO 4001
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6 DISC MASTER PRO 4001 & 4501

In den Arbeitsbreiten 4 bzw. 4,5m bleibt es Ihnen überlassen – wir liefern die DISC MASTER PRO mit und ohne
Fahrwerk. Unsere Konstruktion erlaubt Ihnen sogar den
nachträglichen Umbau zur aufgesattelten Maschine
[3]. Das Fahrwerk ist hier hinter den Nachlaufwalzen
angeordnet. Für ein jederzeit sicheres Fahrverhalten im
Straßenverkehr sorgt bei allen DISC MASTER PRO mit
Fahrwerk die serienmäßige 2-Kreis-Druckluftbremsanlage [4].

1

3

2

4

With or without

You can choose: we deliver DISC MASTER PRO with working widths of 4 and 4.5 m with or without chassis. Our
construction allows a supplementary reconstruction into
a mounted machine [3]. The chassis is arranged behind
the trailling rollers. For all DISC MASTER PRO machines
including chassis, the standard 2-circuit air brake system
guarantees a safe driving performance on the street.

Z albo bez

Przy szerokościach roboczych 4 i 4,5m pozostawiamy do
Państwa decyzji- dostarczamy maszynę DISC MASTER PRO z
podwoziem lub bez podwozia. Nasza konstrukcja umożliwi
Państwu nawet przezbrojenie maszyny po dokonaniu zakupu.
[3] Podwozie usytuowane jest za wałami. W celu zapewnienia
niezawodnego prowadzenia w ruchu drogowym wszystkie
maszyny DISC MASTER PRO z podwoziem wyposażone są w
seryjny hamulec pneumatyczny.

DISC MASTER PRO 4501
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7 DISC MASTER PRO 5001 & 6001

Die Großen

Die DISC MASTER PRO 5001 und 6001 werden standardmäßig mit Fahrwerk ausgeliefert. Dies ist zwischen
letzter Scheibenreihe und Nachlaufwalze angeordnet und
gewährleistet in Arbeitsstellung und beim Transport eine
optimale Gewichtsverteilung. Dank der durchdachten
Anordnung von Fahrwerk und Zugeinrichtung läuft die
aufgesattelte DISC MASTER PRO auf der Straße immer
exakt hinter dem Schlepper. Enge Straßen und Ortsdurchfahrten stellen kein Problem dar. Die großvolumige
Bereifung in Kombination mit der groß ausgelegten Achse garantiert ein jederzeit sicheres Fahrverhalten.

The large ones

DISC MASTER PRO 5001 and 6001 are delivered with
chassis. The chassis is arranged between last disc row
and trailing roller and guarantees an ideal weight distribution during working position and transport. Due to
the elaborated arrangement of chassis and draw gear,
the mounted DISC MASTER PRO runs smoothly behind
the tractor. Narrow streets and cross-town links are no
problem. The large-volume tyres in combination with the
generously dimensioned axle guarantee a safe driving
performance.

7 DISC MASTER PRO 5001 & 6001

Für Profis

Brony duże

DISC MASTER PRO 5001 i 6001 dostarczane są standardowo z
podwoziem. Usytuowane jest ono pomiędzy ostatnim rzędem
talerzy i wałem tylnym, co gwarantuje optymalne rozłożenie
ciężaru zarówno podczas transportu jak też podczas pracy.
Dzięki idealnie przemyślanemu umieszczeniu podwozia oraz
dyszla maszyna DISC MASTER PRO podąża na ulicy zawsze
dokładnie za ciągnikiem. Wąskie uliczki oraz przejazdy
pomiędzy miejscowościami nie stanowią żadnego problemu.
Duże opony w połączeniu ze stabilną osią gwarantują zawsze
pewne i bezpieczne zachowanie podczas jazdy.

1

For professionals

Dla profesjonalistów

Serienmäßig verbaute Stützräder [1] verhindern sicher
und effektiv das Aufschaukeln der Scheibenegge und führen sie gleichmäßig in die Tiefe. Die Einstellung erfolgt
feinfühlig über Gewindestangen. Die serienmäßige
Schlauchgarderobe [2] nimmt bei abgebauter Maschine
die Schläuche sicher und griffgünstig auf. Sie finden die
Hydraulikschläuche immer an derselben Stelle für schnelles An- und Abbauen.

Standard support wheels [1] avoid rocking of the disc
harrow and guide it smootly into depth. The adjustment
is made via threaded rod. The standard hose cabinet [2]
stores all of the dismantled machine’s hoses safely and
within reach. Thus, all hydraulic hoses are stored at the
same place for quick attachment and dettachment.

Montowane seryjnie koła podporowe [1] skutecznie
zapobiegają kołysaniu się maszyny i jednostajnie prowadzą ją
w głębokości. Precyzyjne ustawianie odbywa się poprzez
drążki gwintowane. Dostępne w standardzie prowadzenie
przewodów [3] utrzymuje je zawsze w bezpiecznej pozycji
dogodnej do uchwycenia. Przewody hydrauliczne znajdą
Państwo zawsze w tym samym miejscu w celu szybkiego
dołączenia i odczepienia maszyny.

OPTIONEN:
• Saatstriegel & Nachlaufstriegel
• Hydraulisch verstellbare Tasträder [3]
• Leuchtenträger
• APV-Streuer

OPTIONS:
• Seed harrow & trail harrow
• Hydraulically adjustable feeler wheels
• Light carrier
• Spreader APV

OPCJE:
• zgrzebło przed & za wałem
• koła kopiujące przestawiane hydraulicznie
• belka świateł
• siewnik APV

3

2
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