
JOY 
OF FARMING

OMEGA OO_L, 
OMEGA OO_FL
Prowadzenie łanu  
w każdych warunkach

SIEWNIKI3–9 m



2 | BEDNAR FMT OMEGA OO_L, OMEGA OO_FL | 3

Siewniki OMEGA są niezawodne i wszechstronne 

w zakładaniu różnego typu upraw w różnych 

warunkach pogodowych jak i glebowych. Mnogość 

elementów konfiguracji jest jego dużym atutem. 

Precyzyjny siew jest podstawą optymalnego plonu. 

Równomierny wzrost wraz ze zdrowym stanowiskiem 

wzrostu i uprawy to element, którego szuka każdy 

rolnik a to wszystko siewnik OMEGA sobą oferuje.

„Projektując siewnik OMEGA poświęciliśmy dużo czasu na zagadnienia 

związane z odpowiednim zagęszczeniem gleby oraz precyzyjnym 

umieszczeniem nasion w glebie. Te dwa aspekty wraz z optymalnie 

szerokim międzyrzędziem gwarantują prawidłowe wschody i optymalny 

plon. Dzięki sekcji uprawowej dysków redlic tnących jest możliwa uprawa 

gleby nawet w najcięższych warunkach.”   

 Jan Bednář

Koncepcję siewnika OMEGA zawrzeć można 

w kilku zdaniach: to wszechstronny i wydajny agregat 

uprawowo-siewny pozwalający na optymalną uprawę 

gleby dzięki prawidłowym narzędziom uprawowym 

oraz łatwej zmianie parametrów elementów roboczych. 

Kontrola jest dostępna i łatwa z poziomu użytkownika 

komputera roboczego dzięki przejrzystemu menu.

Dlaczego OMEGA?
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Dlaczego OMEGA?

PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA

 – Hydraulicznie sterowana włóka Crushbar przed 

wałem oponowym – równa pole i rozbija bryły.

 – Wał oponowy Frontpack stabilizuje maszynę, 

konsoliduje glebę i wpływa pozytywnie na wzrost roślin.

 – Sekcja dysków uprawowych 460 × 5 mm do 

zruszenia wierzchniej warstwy gleby.

 – Zestaw nawożący aplikujący nawóz poprzez redlice 

nawozowe pomiędzy redlice siewne lub w sekcji 

dysków roboczych lub razem z nasionami – dotyczy 

tylko wersji Omega FL.

 – Wał oponowy na którym jeździ maszyna polepsza 

jej stabilność w pracy oraz zwiększa maksymalną 

prędkość roboczą.

 – Redlice nasienne z systemem PSP zawieszone 

na równoległoboku

 – Kalibracja i opróżnianie jest dużo łatwiejsze 

dzięki zlokalizowanej w tylnej części siewnika 

specjalnej przystawce.

 – Sterowanie maszyną poprzez standard ISOBUS

PRZEWAGA AGRONOMICZNA

 – Dostępne szerokości międzyrzędzia to 12,5 lub 

16,7 cm.

 – Precyzyjne układanie nasion dzięki 

redlicom systemu PSP zainstalowanym na 

równoległoboku z bardzo dużą siłą docisku 

gwarantują równomierne kopiowanie i wzrost na całej 

powierzchni pola.

 – Prowadzenie uprawy w technologii siewu 

bezpośredniego, technologii uproszczonej jak i siewu 

konwencjonalnego.

 – Siew wielu typów nasion od rzepaku po groch.

 – Dotrzymanie agrotechnicznych terminów 

dzięki wysokiej prędkości transportowej oraz dużej 

objętości zbiorników.

 – Zasilanie siewek składnikami odżywczymi – 

w wersji z systemem nawożenia.

POKAZ SIEWU PSZENICY OZIMEJ 

Siewnik OMEGA 6000 FL

Lokalizacja: Panenské Břežany, Praga-wschód

Prędkość siewu: 14 km/h

Głębokość siewu: 3 cm

Dawka: 3,7 mln nasion/ha
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UŻYWAJ SIEWNIKA OMEGA DO

 – Uprawy i siewu w technologii uproszczonej z dużą ilością resztek pożniwnych.

 – Siewu w klasycznej uprawie. Siew jest możliwy już bezpośrednio w uleżaną orkę dzięki precyzyjnemu systemowi 

równania terenu i konsolidacji gleby.

 – Uprawy i siewu bezpośrednio w ściernisko dzięki sekcji uprawowej składającej się z dwóch rzędów dysków 

roboczych.

 – Bezproblemowe zakładanie stanowisk w ciężkiej i wilgotnej glebie dzięki możliwości wyłączenia pracy dyskami 

uprawowymi eliminując powstawanie grud i zwałów ziemi. Zwiększenie jakości uprawy gleby i siewu poprzez pracę 

wszystkimi elementami roboczymi w suchych warunkach.

 – Siew nasion od najmniejszych jak mak aż do dużych jak fasola.

 – Dobrej jakości uprawa w wymagających warunkach. Siewnik Omega dzięki redlicom PSP daje możliwość 

siewu w najtrudnijszych warunkach.

Dlaczego OMEGA?

ZYSK TO ZNACZY OSZCZĘDNOŚĆ

 – Prawidłowa uprawa gleby już w jednym przejeździe dzięki niezależnie regulowanym elementom roboczym wraz 

z precyzyjnym umieszczaniem nasion w glebie dzięki specjalnie skonstruowanym redlicom siewnym.

 – Wysoka prędkość robocza: zapewnia i pomaga utrzymać wymagania dotyczące terminów siewu. Dzięki 

profesjonalnemu systemowi dozowania i aplikacji nasion jesteśmy w stanie pracować z prędkościami rzędu 

13–17km/h.

 – Praca w trudnych warunkach: konstrukcja siewnika pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach takich jak 

susza, wysoka wilgotność oraz duża ilość resztek pożniwnych.

 – Minimalizacja przejazdów: agregat jest w stanie osiągnąć wysoką jakość pracy już w pierwszym przejeździe. W 

wielu przypadkach jesteśmy w stanie pominąć jeden z zabiegów wykonywanych z reguły przed siewem.
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A

B

Siewniki serii OMEGA FL 
nasza technologia odpowiada  
najnowszym oczekiwaniom  
i wymaganiom stosowanym w agrotechnice

Firma Bednar FMT zaczęła rozwijać linię siewników 

OMEGA w 2011 roku. Cel był jasny od początku – 

zbudować maszynę odpowiadającą dzisiejszym 

potrzebom i wymogom rynku agrotechnicznego 

i przesunąć granice oczekiwań i wyzwań.

Projekt techniczny nabierał kształtu a komfort 

użytkowania maszyn rósł. W odpowiedzi na 

zapotrzebowanie rynku profesjonalistów powstał 

siewnik OMEGA FL. Wysiłek projektantów spowodował 

powstanie uniwerslanego agregatu siewnego z sekcją 

dysków uprawowych i redlic siewnych na lekkiej 

ramie. Dzięki temu możemy pracować w różnorodnych 

warunkach przy zmieniającym się klimacie jak 

i wymaganiach użytkowników.

Obecnie wymagania stawiane zakładaniu stanowisk 

i prowadzeniu łanu mocno wzrosły przez co 

dotychczasowa technologia zostala w tyle. Rozwój 

i dostępność różnego typu systemów nawigacji 

i sterowania pozwala na możliwość siewu w różnych 

konfiguracjach o których projektanci w momencie 

tworzenia siewnika nawet nie myśleli.

Oprócz standardowej metody zakładania stanowisk polegającym na wysiewie tylko nasion, siewniki OMEGA mają 

możliwość aplikacji nawozu w międzyrzędzia lub poprzez system Ferti&Grain – wspólnie z nasionami do redlic 

nasiennych w odstępach 12,5 lub 16,7cm. Łatwo jest również wysiewać rośliny z szerszym rozstawem międzyrzędzia.

nasiono

nasiono nawóz

nawóz
nasiono nasiono
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Nowe możliwości agrotechniczne

Stanowisko składające się z maku oraz jarego jęczmienia jako rośliny towarzyszącej – wczesna faza.  
(Do siewu wykorzystano agregat OMEGA FL).

Jeśli siewnik jest wyposażony w siewnik do poplonów ALFA DRILL, mamy możliwość zakładania stanowisk 

kombinowanych, które mogą składać się z trzech różnego typu nasion, które mogą być aplikowane doglebowo przez 

redlice nasienne lub dzięki płytkom – mogą być aplikowane na wierzchniej warstwie gleby.

Profesjonaliści stawiają wymagania aby rośliny towarzyszące były wysiewane w coraz większej ilości co pomaga walczyć z 

erozją wodną i wietrzną gleby, wpływa korzystnie na plon oraz pozwala zwiększyć możliwe obciążenie pola daną uprawą.

Stanowisko składające się z maku oraz jarego jęczmienia jako rośliny towarzyszącej – późna faza.

Kapilary w przekroju profilu glebowego bez jarego 
jęczmienia jako rośliny towarzyszącej.

Kapilary w przekroju profilu glebowego z jarym 
jęczmieniem jako roślina towarzysząca. 

JEDNOCZESNY WYSIEW ROŚLIN GŁÓWNYCH I TOWARZYSZĄCYCH JAKO MIĘDZYPLON

Rośliny towarzyszące mają pośredni lub bezpośredni wpływ na roślinę główną podczas kiełkowania i wzrostu. Mają 

korzystny wpływ na strukturę gleby, zwiększają ilość biomasy w glebie, blokują wilgoć dla uprawy głównej i zmieniają 

strukturę mechaniczną.

Kombinacja siewu pszenicy i grochu 

– siew co drugą redlicę.

Kombinacja siewu trawy i żyta – 

siew co drugą redlicę oraz 

konieczyna powierzchniowo.

Rzepak ozimy siany w technologii 

podwójnych rzędów po uprawie 

agregatem Terrastrip oraz aplikacji 

nawozu i wyki jako międzyplonu w 

międzyrzędzia.

Mieszanka gorczycy i facelii sianych 

co 25 cm, koniczyny co 12,5 cm 

a co 75 cm pomijany siew celem 

zostawienia miejsca na wiosenny 

siew kukurydzy.

0,6 m 0,6 m

0,4 m
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Nowe możliwości agrotechniczne

Pielenie to kolejny zabieg 

pozytywnie wpływający na 

plon, szczególnie jeśli pielnik 

jest wyposażony w technologię 

nawożenia lub oprysku. 

Zmniejszenie używanych 

substancji chemicznych jest 

kolejnym czynnikiem pozytywnie 

wpływającym na pole jako całość ze 

względu na używanie herbicydów 

tylko do oprysku pasowego 

urpawianych roślin.

Ponieważ jest to technologia 

złożona, lepszymi do stosowania 

wydają się gleby ciężkie gdzie 

podczas siewu rolnik musi się 

zmagać z powstającymi grudami 

co w latach suchych nie gwarantuje 

wysokiego plonu.

Uprawę gleby i równanie pola 

w naszych maszynach zapewnia 

sekcja dysków roboczych 

a końcowy efekt gwarantują redlice 

siewne.

Technologia podwójnych rzędów to atrakcyjna możliwosć siewu dla zakładanych stanowisk rzepaku 

ozimego. Ta technologia jest oparta na dwóch podstawowych zabiegach- uprawy gleby oraz aplikacji 

nawozu w profil glebowy z użyciem maszyn Ferti-Cart FC3500 oraz Terrastrip ZN8/75. Maszyna 

Terrastrip to kultywator do uprawy pasowej ze słupicami co 75 cm. 

Szerokość międzyrzędzia rzepaku ozimego – 25 cm
Szerokość międzyrzędzia dla rośliny towarzyszącej – 50cm
Odległość pomiędzy rzędami nawozów – 75 cm
Nawóz dostępny dla roślin

75 cm

50 cm

25 cm 25 cm 25 cm
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RÓWNA I PŁASKA POWIERZCHNIA GWARANTUJE SUKCES WZROSTU ROŚLIN.

Optymalne wyrównanie gleby przed redlicami siewnymi jest bardzo ważne. Gleba musi być wyrównana zanim najedzie 

na nią główny wał oponowy. Nierówności pola przygotuje kombinacja wału FrontPack oraz włóki CrushBar.

CRUSHBAR

CrushBar jest przednią, regulowaną hydraulicznie włóką, 

która równa pole i rozbija bryły. Jest zainstalowana przed 

sekcją dysków uprawowych.

FRONTPACK

FrontPack jest wałem oponowym, który stabilizuje pracę 

maszyny, zwiększa kopiowanie terenu oraz wpływa 

pozytywnie na konsolidację gleby. Jest zbudowany 

z opon o średnicy 710 mm.

FrontPack sprawdza się w uprawach z dużą ilością 

resztek pożniwnych, np. po kukurydzy. Dociska i gniecie 

resztki pożniwne zwiększając przepływ materiału pod 

pracującym agregatem.

Sprawdza się bardzo dobrze podczas siewu 

bezpośrednio w orkę.

FrontPack utrzymuje siewnik wypoziomowany ponieważ agregat opiera się na nim oraz na głównym wale oponowym. 

To powoduje, że siewnik jest stabilny, zwiększa równanie pola i optymalnie zagęszcza glebę. Jakość siewu jest 

wynikową pracy obu wałów oponowych.

Ważne elementy robocze

1717
km/hkm/h
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HYDRAULICZNA KONTROLA DYSKÓW 
UPRAWOWYCH

Sekcja uprawowa jest kontrolowana poprzez układ hy-

drauliczny i pozwala na pracę z podniesionymi dyskami.

MASYWNE SPULCHNIACZE ŚLADÓW

Nowa generacja siewników OMEGA jest wyposażona 

w masywne spulchniacze śladów.

Ważne elementy robocze

HYDRAULICZNIE REGULOWANY DYSZEL 

Zwiększa komfort pracy maszyną podczas podnoszenia i opuszczania na uwrotniku i pozwala na współpracę z wieloma 

typami dostępnych w ofercie zaczepów a kontrola odbywa się poprzez wspólny układ hydrauliczny podnoszenia/

opuszczania siewnika.

BEZOBSŁUGOWY SYSTEM SEKCJI DYSKÓW UPRAWOWYCH GWARANTUJE OPTYMLANE 
PRZYGOTOWANIE POLA PRZED SIEWEM

Agregat jest wyposażony w dwa rzędy dysków uprawowych. Dyski tną i mieszają resztki pożniwne wraz z glebą 

i przygotowują wierzchnią warstwę w taki sposób aby była odpowiednio napowietrzona a nastepnie wtórnie 

skonsolidowana. Dyski mają również pozytywny wpływ na równanie pola. Dyski uprawowe są zainstalowane na 

niezależnie zawieszonych ramionach poprzez bezobsługowe piasty.
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PODWÓJNE DYSKI ZAPEWNIAJĄ LEPSZĄ 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

Dwa dyski pracują na jednym ramieniu i dzięki temu 

rozwiązaniu odległość pomiędzy ramionami jest 

większa i wynosi 49 cm. Co oznacza więcej miejsca na 

przepływ matariału podczas przejazdu. Siewnik może 

pracować optymalnie nawet przy dużej ilości resztek 

pożniwnych.

Ważne elementy robocze

Kroje dysków z dużą 
zdolnością do cięcia 
i mieszania

Cięcie i mieszanie 
pozwala na lepszy 
rozkład resztek 
pożniwnych

Kierunek obrotu tarczy

DYSKI AGRESSIVE- NOWA JAKOŚĆ PRACY

Specjalny kształt dysków uprawowych o średnicy 460 mm i grubości 5 mm pozwala na dużo większy i lepszy efekt 

cięcia i mieszania w porównaniu do klasycznych dysków. Dyski te posiadają większą ilość zębów przez co i dłuższą 

krawędź tnącą. Dzięki zaostrzonym końcom jakość cięcia resztek pożniwnych jest dużo wyższa. Co więcej- niejednolity 

profil dysku pozwala na poderwanie większej ilości gleby niż w standardowej wersji przez co jakość pracy jest 

najwyższa z możliwych.

DYSKI W UKŁADZIE X

Prowadzenie maszyny w linii za traktorem jest bardzo ważna celem eliminacji znoszenia maszyny na jedną ze stron.

Pierwszy rząd dysków ma większe opory i powoduje, że tylny rząd nie daje odpowiedniego wsparcia dla siewnika. 

Wynikiem tego jest znoszenie maszyny na jedną ze stron. W związku z czym potrzeba więcej czasu na ustawienie 

odpowiedniej korekcji w systemie nawigacji GPS.

DYSKI W UKŁADZIE X SĄ ROZWIĄZANIEM

Sekcja uprawowa została tak skonstruowana aby dyski pracowały w kształcie litery X co pozwala zbalansować opory i 

utrzymać siewnik w linii prostej za ciągnikiem co pozwala na komfortową pracę z nawigacją.

 – PRECISE
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Bryły i grudy ziemi tworzone w uprawie wiosennej 

przez sekcje dysków uprawowych nie zostaną 

zniwelowane przez główny wał oponowy co może 

negatywnie wpłynąć na jakość siewu a w następstwie 

na plon.

Rezultatem są nierówne wschody. Bryły oraz kęsy 

mogą powodować umieszczenie nasion w nieoptymalnej 

głębokości co będzie miało negatywny wpływ na 

wschody.

WIOSENNE ZAKŁADANIE UPRAW

LETNIE ZAKŁADANIE UPRAW

SEKCJA DYSKÓW COULTER PROFI rozwiązuje problem brył i kęsów

W wiosennej uprawie możemy wyłączyć sekcję dysków roboczych. Dyski mogą wyciągać z gleby bryły lub kęsy, 

Sekcja dysków Coulter PROFI pracuje podobnie i wpływa korzystnie na ogrzewanie powierzchni pola i napowietrzenie. 

Rezultatem są optymalne wzrosty na całym areale.

W lecie intensywność pracy sekcją dysków roboczych ma duże znaczenie – napowietrza glebę, tnie resztki pożniwne 

i miesza w wierzchniej warstwie. Sekcja dysków Coulter PROFI zwiększa jakość ich pracy – tnie bryły i równa pole. 

Pozwala to na optymalne wschody na całej powierzchni pola.

SEKCJA DYSKÓW COULTER PROFI ZA 
SEKCJĄ DYSKÓW UPRAWOWYCH

Niezależnie zawieszone dyski z efektem 

samoczyszczenia.

Sekcja jest kontrolowana układem hydraulicznym 

przez co operator może szybko zareagować na 

zmieniające się warunki pracy.

Niezbędne narzędzie do pracy w ciężkich warunkach.

PROWADZENIE UPRAW NA CIĘŻKICH GLEBACH

Jeśli prowadzisz uprawę gleby na średnich oraz ciężkich glebach, docenisz możliwość wyposażenia siewnika w sekcję 

dysków roboczych Coulter PROFI. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie otrzymać lepszą strukturę gleby 

w ciężkich warunkach na ciężkich glebach bez tworzenia grud i kęsów gliniastej, zbitej gleby. Gdy wyłączymy z uprawy 

sekcję dysków roboczych i będziemy pracować tylko dyskami Coulter uzyskamy wyrównaną wierzchnią warstwę gleby 

bez rozluźniania wilgotnej jej części. W sezonie suchym możemy używać obu narzędzi uzyskując optymalne rezultaty.

Ważne elementy robocze
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SIEWNIK OMEGA JEST ZDOLNY DO ZAKŁADANIA UPRAW NAWET PROSTO W ŚCIERNISKO  
LUB/ORAZ W WYSIANE POPLONY*

Siewnik OMEGA może być wyposażony w sekcję dysków TURBO. Są to dyski o zaostrzonym kształcie zainstalowane 

za sekcją dysków roboczych. Ich zadanie polega na cięciu resztek pożniwnych i gleby. Wtedy redlice mają możliwość 

aplikacji nasion w optymalnych warunkach a łoże siewne jest odpowiednio przygotowane.

SEKCJA DYSKÓW TURBO ZA SEKCJĄ 
DYSKÓW UPRAWOWYCH

Ważny element roboczy do siewu bezpośrednio 

w mulcz, sciernisko lub poplony.

Ważne elementy robocze

Niezależnie zawieszone dyski robocze pracują w tej samej linii co redlice siewne.

* agregat siewny Omega jest maszyną konwencjonalną, nie siewnikiem do siewu bezpośredniego
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„Cieszę się, że agregat naprawdę równa pole przed 

siewem. Włóka pracuje optymalnie i wykonuje swoją 

pracę. Tego nie zobaczymy teraz gdy gleba jest prze-

suszona ale gdy jest wilgotna świetnie sobie radzi 

z bryłami. Używam wszystkich sekcji roboczych do 

uprawy gleby i jestem zaskoczony jakością pracy. 

Jeżdżę bez użycia nawigacji do 15km/h i używam 

znaczników bocznych, które precyzyjnie wyznaczają 

miejsce nastepnego przejazdu.” 

 Ondřej Sigl,  operator siewnika

Spółdzielnia rolniczo-handlowa „Bratranců 

Veverkových” 

Živanice | Czechy

1 471 ha | OMEGA OO 6000L

ZAWRACANIE NA UWROTNIKACH

Doświadczenie pokazuje, że praca całego wału 

oponowego jest niezbędna do optymalnego zawracania 

i minimalizacji promienia zawracania – środkowe koła 

podczas tej czynności pozostają w górze.

OPTYMALNA KONSTRUKCJA OGUMIENIA

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego typu ogumienia 

uzyskujemy optymalny kształt linii prostej na powierzchni 

koła.

PROFIl rozbija bryły i tworzy optymalną strukturę gleby.

KONSOLIDACJA GLEBY PRZED SIEWEM

Wał oponowy o średnicy kół 90 cm i szerokości 42,5 cm zainstalowany w tzw. offsecie tworzy optymalne warunki 

konsolidacji gleby przed siewem oraz pozwala na łatwe prowadzenie maszyny w polu jak i podczas transportu na 

drodze. Koła są zawieszone niezależnie i każde z kół obraca się niezależnie. To rozwiązanie zwiększa możliwości 

manewrowe i pozwala na zawracanie maszyną na uwrotniku nawet z kątem 90 stopni.

Offset pozwala na łatwiejszy przepływ resztek pożniwnych i wpływa pozytywnie na opory toczenia.

Pomiędzy kołami głównego wału oponowego zainstalowane zagarniacze równają powstające na lekkich glebach 

nierówności.

Ważne elementy robocze
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NADCIŚNIENIOWY ZBIORNIK NASIENNY WE WSZYSTKICH SIEWNIKACH

Pierwsze generacje siewników były wyposażone w klasyczny zbiornik nasienny, jednakże w odpowiedzi na oczekiwania 

rolników firma Bednar zmieniła na system nadciśnieniowy. Dlaczego?

Główne zalety systemu nadciśnieniowego:

1)  Nie ma potrzeby obniżania ciśnienia do wartości ciśnienia atmosferycznego poprzez dyfuzor tak jak to ma miejsce 

w układach klasycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie podać większą ilość materiału siewnego lub nawozowego 

i zachowania większej precyzji siewu.

2)  Nie ma potrzeby redukcji obrotów wentylatora gdy wyłączamy połowę siewnika podczas siewu co drugą redlicę (np. 

rzepaku) gdzie system konwencjonalny jest na to bardzo wrażliwy.

Ważne elementy robocze
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ŁATWA KONTROLA DZIĘKI STANDARDOWI ISOBUS

Siewniki są sterowane poprzez szynę CAN układu ISOBUS ciągnika. Jeśli ciągnik nie jest wyposażony w standard 

ISOBUS, jeden z poniższych terminali może być do tego wybrany:

Muller Electronic 800
–  Dotykowy ekran.

–  Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 8".

–  Posiada dotykową folię za szybą ochronną co pozwala na pracę 

w najtrudniejszych warunkach.

–  Dzięki wysokiej rozdzielczości ma możliwość wyświetlania ekranu głównego 

i pomocniczego w tym samym momencie.

–  Wspiera rozwiązania precyzyjnego rolnictwa jak SectionControl, 

TrackLeader i FieldNAV.*

–  Dla wygody operatora terminal może być wyposażony w dodatkowe 

akcesoria jak np. kamera.*

Muller Electronic 1200
–  Może być używany w konfiguracji pionowej jak i poziomej.

–  Ekran dutykowy o przekątnej 12,1".

–  Do pięciu otwartych programów i funkcji jednocześnie – żaden inny terminal 

tego nie potrafi.

–  Posiada dotykową folię za szybą ochronną co pozwala na pracę 

w najtrudniejszych warunkach.

–  Ma możliwość współpracy z szyną danych ciągnika.

–  Wspiera rozwiązania precyzyjnego rolnictwa jak SectionControl, TrackLeader, 

TrackLeader AUTO*.

–  Dla wygody operatora terminal może być wyposażony w dodatkowe 

akcesoria jak np. kamera.*

PRECYZYJNY I WYDAJNY APARAT 
WYSIEWAJĄCY

System dozujący jest zbudowany ze stali nierdzewnej 

i napędzany przez silnik elektryczny sterowany poprzez 

radar lub radar ciągnika.

Aparat wysiewający jest w stanie precyzyjnie 

kontrolować dawkę od 0,6 aż do 350 kG/ha.

Posiada zasuwę do łatwego opróżniania zbiornika oraz 

wymiany wałka siewnego.

Mieszacz pozwala na lepsze dozowanie nasion ze skrzyni 

wprost na wałek.

WAŁKI WYSIEWAJĄCE

Na podstawowym wyposażeniu siewnika znajdują się 

dwa wałki – do małych nasion jak np. rzepak oraz dla 

dużych nasion jak zboża.

W ofercie jest dostępnych dodatkowych 14 wałków od 

7 do 790 centymetrów sześciennych (patrz strona 50).

Sterowanie maszyną i zmiana ustawień

*  Dodatkowe funkcje i rozszerzenia są dostępne za dopłatą. Zapytaj swojego dealera o korzystanie z tych możliwości.



32 | BEDNAR FMT OMEGA OO_L, OMEGA OO_FL | 33

ŁATWA I KOMFORTOWA KALIBRACJA 
Z TYŁU SIEWNIKA

Kalibracja jest przeprowadzana z tyłu siewnika. Jest to 

bardzo komfortowe dla operatora.

Można również w łatwy sposób opróżnić pozostałe 

w skrzyni nasiona z powrotem do worka typu big-bag.

Sterowanie maszyną i zmiana ustawień

ZNACZNIKI PRZEDWSCHODOWE

Kilka dostępnych wariantów zależnie od opryskiwacza i systemu prowadzenia:

– Nawigacja + zamykanie 2 + 2

– Nawigacja + zamykanie 3 + 3

– Znaczniki przedwschodowe + zamykanie 2 + 2

– Znaczniki przedwschodowe + zamykanie 3 + 3

Zmniejszenie dawki wysiewu automatycznie  

podczas zakładania ścieżek technologicznych.

W przypadku pracy bez systemu 

prowadzenia jest możliwe 

zamówienie siewnika ze 

znacznikami bocznymi sterowanymi 

hydraulicznie.



34 | BEDNAR FMT OMEGA OO_L, OMEGA OO_FL | 35

Wysoka jakość siewu zależy od precyzyjnie stworzonego nacięcia w glebie. Redlica wyposażona w 

podwójne dyski siewne precyzyjnie nacina glebę wraz z resztkami pożniwnymi tworząc miejsce do 

aplikacji nasion. Następnie nasiono jest dociskane kołem kopiującym i przykryte luźną glebą dzięki 

regulowanej bronie posiewnej. Dzięki temu nasiona posiadają optymalne warunki do wschodów.

Międzyrzędzie o szerokości 12,5cm jest 

najpowszechniejszym rozwiązaniem w uprawie 

zbóż. Siewnik ma możliwość wysiewu np. rzepaku z 

międzyrzędziem 25cm lub w systemie podwójnych 

rzędów z międzyrzędziem 37,5cm.

Międzyrzędzie 16,7cm jest optymalnym rozwiązaniem 

przy dużej ilości resztek pożniwnych.

Międzyrzędzie 12,5cm

Międzyrzędzie 25cm

Regulowana brona 
posiewna

Bezobsługowe łożyska

Gumowe zawieszenie 
redlic

Redlica talerzowa z podwójnym 
dyskiem siewnym w offsecie

Koło kopiujące o średnicy 330mm 
i szerokości 55 lub 65mm

Ramię

Równoległobok na którym 
jest zawieszone każde ramię 
redlicy

REGULACJA SIŁY DOCISKU

Docisk może być regulowany hydraulicznie z maksy-

malną wartością do 130 kG.

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI

Głębokość jest ustawiana za pomocą grzechotki.

Precyzyjne umieszczanie nasion

„Podczas projektowania siewnika rozstaw był dla nas 

kluczową sprawą. Większość dużych gospodarstw 

oczekiwała 12,5 cm. Było to podyktowane latami 

doświadczeń oraz możliwością porównania z szerszymi 

międzyrzędziami. W rozstawie co 12,5 cm średnia 

wzrostu była zwykle lepsza.” 

 Ladislav Bednář
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„Jesteśmy zainteresowani używaniem roślin 

towarzyszących. To był jeden z głównych powodów 

dlaczego wybraliśmy agregat uprawowo-siewny 

Bednar OMEGA 8000L wyposażony w siewnik do 

poplonów ALFA DRILL 400. Kolejny ważny powód 

to wyposażenie w przedni wał oponowy na całej 

szerokości, który pozwala na optymalne rozłożenie 

masy maszyny. Konfiguracja zakupionej maszyny 

pozwala nam na siew w idealnie przygotowane łoże 

siewne jak i w mulcz. I to jest to co lubimy tak samo jak 

wydajność na poziomie 80 ha na dzień.” 

 Václav Richter, Agronom

Spółdzielnia Žichlínek

Žichlínek, powiat Ústí nad Orlicí, Czechy

6 300 ha | OMEGA OO 8000L

Sterowanie maszyną i zmiana ustawień

Widoczna luka

PARZYSTE I NIEPARZYSTE REDLICE POZWALAJĄ NA RÓŻNĄ GŁĘBOKOŚĆ SIEWU

Kółka kopiujące redlicy nasiennej można ustawić w różnych pozycjach, co daje 20 mm różnicy głębokości siewu 

z każdym stopniem. Regulacja co drugiego kółka kopiującego powoduje ustawienie innej głębokości wysiewu 

w przypadku redlic parzystych w porównaniu z redlicami nieparzystymi.

– Jeśli uprawa wymaga większej głębokości siewu – przesuń koło podporowe do góry 

– Jeśli uprawa wymaga mniejszej głębokości siewu – przesuń koło podporowe w dół

ZDUBLOWANE REDLICE SIEWNE PO OBU STRONACH SIEWNIKA

Ciągana maszyna odbiega od idealnego toru przejazdu. Powoduje to zwiększone odstępy lub tzw. „odchylenia” 

między poszczególnymi przejazdami na polu (przy standardowym rozmieszczeniu redlic siewnych). – Podwójne redlice 

nasienne eliminują wszystkie te niedociągnięcia. Gdy występuje odchylenie od idealnej linii siewu, wzrost jest tylko 

miejscowo przerzedzony, bez żadnych znaczących przerw lub pustych obszarów.

STANDARDOWA METODA SIEWU 

PODWÓJNE, SKRAJNE REDLICE NASIENNE – 
PRZEPŁYW NASION ROZDZIELONY NA DWIE 
CZĘŚCI DO REDLIC SKRAJNYCH

Jazda powrotna z odchyleniem 
od teoretycznej linii siewu

Jazda powrotna z odchyleniem 
od teoretycznej linii siewu

Kierunek  
jazdy

Redlice nasienne o numerach 48 
(48 redlic nasiennych – 6 m szerokości)

Redlice nasienne o numerach 48 
(48 redlic nasiennych – 6 m szerokości)

–20 mm
+20 mm

–20 mm
+20 mm
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OMEGA OO_L

Podstawowy opis

CHARAKTERYSTYKA SIEWNIKÓW BEDNAR OMEGA L

–  Odporny i wytrzymały siewnik do pracy w wymagają-

cych warunkach. Wytrzymała rama główna oraz ramy 

boczne.

–  Dyski robocze o wymiarach 460 × 5 mm, zdolne praco-

wać z dużą ilością resztek pożniwnych. Dyski zawie-

szone w kształt litery X.

–  Bardzo dobry przepływ materiału pod siewnikiem ze 

względu na duże odległości pomiędzy elementami 

roboczymi.

–  Optymalna konsolidacja dzięki rozłożeniu masy maszyny 

na całej szerokości roboczej na wałach oponowych.

–  Bardzo dobra praca w ciężkich warunkach siewu wio-

sennego dzięki pracy tylko sekcją uprawową  Coulter 

PROFI na wiosnę – sekcja dysków roboczych jest pod-

niesiona maksymalnie i nie pracuje w polu.

–  Optymalne kopiowanie terenu dzięki redlicom PSP za-

wieszonym na równoległoboku.

–  Kontrola maszyny poprzez standard ISOBUS.

SIEWNIKI OMEGA L SĄ REKOMENDOWANE DLA BARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH CIĘŻKICH GLEB.

Możliwość pracy w ciężkich warunkach na ciężkich 

glebach dzięki sekcji dysków Coulter PROFI pozwala na 

szybsze napowietrzenie i nagrzanie gleby bez tworzenia 

brył i kęsów, które niekorzystnie wpływają na uprawę 

wiosenną.

Sekcja dysków Coulter PROFI również świetnie się 

sprawdza w suchych warunkach. Dyski zwiększają 

jakość przygotowania gleby przed siewem.

Przednie akcesoria - wał oponowy 
Frontpack

/ przednia włóka CrushBar sterowana 
hydraulicznie

Znaczniki przedwschodowe

Komfortowa kalibracja jak 
i opróżnianie zbiornika

Czujniki przepływu

Agregacja poprzez ramiona ciągnika, 
oko zaczepu lub kulę K80

Aparat wysiewający ze stali 
nierdzewnej

Zbiornik nasienny z kompozytu

Sekcja dwóch rzędów dysków 460 × 5mm – sterowana hydraulicznie

Akcesoria za sekcją dysków uprawowych 
- hydraulicznie sterowana włóka Crushbar

 /sekcja dysków Coulter Profi
/ sekcja dysków Turbo

Duze opony głównego wału 
oponowego o rozmiarze 425/55 R17

Redlice systemu PSP  
z podwójnymi dyskami
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OMEGA OO 3000 L

OMEGA OO 6000 L

OMEGA OO 4000 L

OMEGA OO 8000 L

Dostępne modele

OMEGA OO_L
OO 3000 L OO 4000 L OO 4000 RL OO 6000 L 8000 L

Szerokości robocze m 3 4 4 6 8

Szerokości transportowe m 3 3 4 3 3

Długość siewnika* m 7,4 8,5 9,8 8,5 8,9

Szerokość międzyrzędzi cm 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7

Ilość redlic szt 24 / 18 32 / 24 32 / 24 48 / 36 64 / 48

Odległość pomiędzy dyskami 
uprawowymi

cm 25 25 25 25 25

Ilość dysków szt 24 32 32 48 64

Średnica dysków cm 46 46 46 46 46

Pojemność zbiornika l 2 800 2 800 2 800 3 500 4 000

Masa* kg 3 030–4 600 4 250–6 600 4 250–6 600 6 350–8 860 8 500–12 800

Zalecana moc ciągnika** km 100–150 130–220 130–220 200–330 300–400

*w zależności od wyposażenia **w zależności od typu i warunków uprawy
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OMEGA OO_FL

Podstawowy opis

CHARAKTERYSTYKA SIEWNIKÓW BEDNAR OMEGA FL

–  Odporny i wytrzymały siewnik do pracy w wymagają-

cych warunkach. Wytrzymała rama główna oraz ramy 

boczne.

–  Dyski robocze o wymiarach 460 × 5mm, zdolne praco-

wać z dużą ilością resztek pożniwnych. Dyski zawie-

szone w kształt litery X.

–  Bardzo dobry przepływ materiału pod siewnikiem ze 

względu na duże odległości pomiędzy elementami 

roboczymi.

–  Optymalna konsolidacja dzięki rozłożeniu masy 

maszyny na całej szerokości roboczej na wałach 

oponowych.

–  Precyzja dawkowania nawozu nawet w dużych ilościach 

dzięki nadciśnieniowemu systemowi wysiewu. Nawóz 

jest aplikowany pomiędzy rzędy wysiewanych nasion.

–  Optymalne kopiowanie terenu dzięki redlicom PSP za-

wieszonym na równoległoboku.

–  Kontrola maszyny poprzez standard ISOBUS.

Agregat uprawowo- siewny OMEGA FL jest optymalnym 

rozwiązaniem do jednoczesnego siewu nasion i nawozu. 

OMEGA FL uzyskuje dużą przewagę w gospodarstwach 

z dużą ilością siewu roślin jarych.

Rośliny siane na wiosnę bardzo pozytywnie pokazały 

wpływ naworzenia w międzyrzędzia (rozstaw redlic 12,5 

lub 16,7cm). Zwiększyło to prędkość wzrostu oraz ogólną 

witalność siewek. Precyzyjne dawkowanie jest bardzo 

istotne i gwarantuje to nadciśnieniowy układ dozowania 

nasion. 

Redlice systemu PSP z podwójnymi dyskami

Duze opony głównego wału 
oponowego o rozmiarze 425/55 R17 Aplikacja nawozu redlicami 

pomiędzy rzędy wysianych 
nasion

Sekcja dwóch rzędów 
dysków 460 × 5mm – 
sterowana hydraulicznie

Sekcja dysków uprawowych 
w kształt litery X

Agregacja poprzez ramiona 
ciągnika, oko zaczepu lub 
kulę K80

Komfortowa kalibracja jak i opróżnianie zbiornika 
(OMEGA)

Kalibracja dawki pod aparatem 
wysiewającym w siewniku ALFA DRILL

Podwójny zbiornik z kompozytu – OO 4000 FL 50/50, 
OO 6000 FL, OO 8000 FL, OO 9000 FL 40/60

Siewnik do poplonów 
ALFA DRILL sterowany przez 

standard ISOBUS

Przednie akcesoria – wał oponowy Frontpack wraz 
z włóką Crushbar

Dwa aparaty siewne ze stali 
nierdzewnej

Czujniki przepływu

Znaczniki przedwschodowe w konfiguracji 
symetrycznej, asymetrycznej i specjalnej
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OMEGA OO 6000 FL

OMEGA OO 4000 FL OMEGA OO 9000 FL

Dostępne modele

OMEGA OO_FL
OO 4000 FL OO 4000 RFL OO 6000 FL OO 8000 FL OO 9000 FL

Szerokości robocze m 4 4 6 8 9

Szerokości transportowe m 3 4 3 3 3

Długość siewnika* m 9,2 9,8 9,2 8,9 8,9

Szerokość międzyrzędzi cm 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7

Ilość redlic szt 32 / 24 32 / 24 48 / 36 64 / 48 72 / 54

Odległość pomiędzy dyskami 
uprawowymi

cm 25 25 25 25 25

Ilość dysków szt 32 32 48 64 72

Średnica dysków cm 46 46 46 46 46

Pojemność zbiornika  
(podział zbiornika)

l 4 000 (50:50) 4 000 (50:50) 5 000 (40:60) 5 000 (40:60) 5 000 (40:60)

Masa* kg 5 300–7 600 5 000–7 300 7 700–9 600 11 500 12 500

Zalecana moc ciągnika** km 130–180 130–180 200–280 340–400 400–470

*w zależności od wyposażenia  **w zależności od typu i warunków uprawy
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PRECYZYJNE DAWKOWANIE DZIĘKI NADCIŚNIENIOWEMU UKŁADOWI SIEWNEMU

Agregaty uprawowo-siewne OMEGA serii FL są wyposażone w podwójne zbiorniki z kompozytu pracujące w technologii 

systemu nadciśnieniowego. To pozwala na osiągnięcie i utrzymanie założonej dawki aplikacji nawozu na poziomie do 

350 kG przy prędkościach do 17 km/h. Pozostałe zalety:

– Aparaty wysiewające ze stali nierdzewnej.

– Dawkowanie nasion i nawozu jest od siebie niezależne.

– Cała maszyna jest sterowana za pomocą jednego monitora.

PODWÓJNA SKRZYNIA

Zbiorniki nasienne w konfiguracji 60:40 z opcjami 

podziału: 60 % nasiona, 40 % nawóz lub 40 % nasiona 

i 60 % nawóz. Mogą być również przeznaczone do siewu 

w 100 % nasion przy siewie roślin ozimych.

APLIKACJA NAWOZU W MIĘDZYRZĘDZIA

Nawóz jest transportowany ze zbiornika przez aparat 

wysiewający do redlic nawozowych o średnicy dysków 

380 mm. Głębokość aplikacji nawozu jest regulowana 

hydraulicznie. System redlic nawozowych został zbudo-

wany w sposób pozwalający na optymalny przepływ ma-

teriału i resztek pożniwnych dzięki odpowiednim odległo-

ściom pomiędzy redlicami, tj. 25 cm dla redlic nasiennych 

12,5 cm oraz 33,4 cm dla redlic nasiennych 16,7 m.

Agregat uprawowo-siewny z nawożeniem

ZALETY KOMBINOWANEGO SIEWU: NASIONA+NAWÓZ

– Wzrost plonu roślin jarych.

–  Zredukowana ilość przejazdów- siew i nawożenie 

w jednym przejeździe.

– Lepsze wykorzystanie azotu.

– Szybki wzrost i przykrycie wschodzących chwastów.

–  Precyzyjna aplikacja nawozu w miejsca łatwo dostępne 

dla korzeni roślin.

Aplikacja nawozu pomiędzy rzędy redlic wraz z 

umieszczeniem go na 2–3cm głębiej niż siew pozwala 

na lepsze i szybsze pobieranie przez roślinę wartości 

odżywczych bez groźby spalenia systemu korzeniowego.

Głębsza aplikacja pozwala na dostęp do wody nawet w 

przypadku gdy wierzchnia warstwa gleby jest wysuszona 

co pozwala korzeniom na lepszy dostęp do składników 

odżywczych.
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Agregat uprawowo-siewny z nawożeniem

ROLNICTWO Z PRZYJEMNOŚCIĄ DZIĘKI SIEWNIKOWI OMEGA OO_FL  

Zyskaj swobodę wyboru dzięki siewnikowi OMEGA OO_FL. Zasadniczą uprawę należy obsiać dodatkowym nawozem 

wraz z rośliną pomocniczą, posianą głębiej, ale w tej samej jakości, co standardowy wysiew na wszystkich obszarach. 

Lub wysiew innych kombinacji do trzech upraw w jednym przejeździe. Ta maszyna ma potencjał, aby rozwinąć Twoją 

działalność rolniczą! Kup nowy siewnik, który pozwoli Ci być najlepszym i uprawiać z radością. 

Zapoznaj się z animacją wykorzystania siewnika OMEGA OO_FL w praktyce. „Lubię pracę i sposób w jaki ten wał został zaprojektowany. Dzięki swoim 

parametrom i budowie, mogę osiągnąć optymalną wydajność przy stosunkowo 

niskim spalaniu. Doświadczenie pokazuje, że spalanie jest niższe o około  

1 litr/ha w porównaniu do maszyny wyposażonej w wał oponowy oparty 

o mniejszej średnicy i mniejszej szerokości koła. Decydując się na wybór 

mechanicznego sterowania elementami roboczymi oraz sztywny dyszel, 

zdecydowałem się na wybór sferycznych dysków typu Standard oraz 

zrezygnowałem z trzeciego elementu roboczego ponieważ uważam, że 

elementy robocze siewnika nie mogą zastąpić klasycznej uprawy. Dzięki dobrze 

przygotowanemu polu pod siew mogę zapewnić wysoką wydajność pracy. Mogę 

osiągnąć do 70 ha dziennie maszyną o szerokości 6-ciu metrów, co oczywiście 

zależy od panujących warunków na danym polu.”  

 Vladimír Pavlíček, rolnikiem i usługodawcą świadczącym usługi siewu 

Republika Czeska

OMEGA OO 6000 FL

SEKCJA DYSKÓW COULTER PROFI SEKCJA DYSKÓW TURBO
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7 cm3

KM420007

Mak, Rzepak

11 cm3

KM420011

Mak, Rzepak, Gorczyca

14 cm3

KM420014

Gorczyca, Rzepak

22 cm3

KM420022

Gorczyca, Rzepak

30 cm3

KM420030

Gorczyca, Rzepak, 
Słonecznik

50 cm3

KM420050

Gorczyca, Pszenica, 
Trawa, Słonecznik

75 cm3

KM420075

Pszenica, Trawa, 
Słonecznik 

100 cm3

KM420100

Pszenica, Trawa, 
Słonecznik

145 cm3

KM420145

Pszenica, Trawa

150 cm3

KM420150

Jęczmień, Pszenica, 
Trawa, Żyto

290 cm3

KM420290

Jęczmień, Pszenica, 
Trawa, Żyto

305 cm3

KM420305

Jęczmień, Pszenica, 
Trawa, Żyto

395 cm3

KM4204395

Groszek, Jęczmień, 
Pszenic, Trawa, Żyto

580 cm3

KM420580

Groszek, Jęczmień, 
Owies, Pszenica, Trawa

790 cm3

KM420790

Groszek, Jęczmień, 
Owies, Pszenica, Trawa

890 cm3

KM420890

Groch, Fasola, Pszenica

Przegląd wałków wysiewających APLIKACJA BEDNAR ROLLERS APS 
POMOŻE CI WYBRAĆ ODPOWIEDNI 
WAŁEK WYSIEWAJĄCY

Pobierz aplikację BEDNAR Rollers App, wy-

bierz typ siewnika lub zbiornika, rodzaj nasion 

(pszenica, jęczmień, fasola, rzepak ozimy itp.) 

lub rodzaj nawozu oraz wymaganą prędkość 

roboczą i ilość wysiewu. Aplikacja BEDNAR 

Rollers App zaproponuje odpowiedni wałek 

wysiewający na podstawie wprowadzonych 

parametrów, co zagwarantuje precyzyjne i ja-

kościowe dozowanie nasion i nawozów.
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ACTROS

*MA000482*

Twój autoryzowany dealer

Informacje i zdjęcia mają charakter informacyjny i mogą się różnić.

Zrobiłem wszystko by podnieść plon w tym roku
uprawa gleby

siew i nawożenie

uprawa międzyrzędowa 
mulczowanie

Kultywatory kombinowany

Brony do słomyKultywatory do uprawy pasowej

Agregaty przedsiewne

Pługi dłutowe Wały doprawiające

Brony talerzoweBrony talerzowe

Kultywatory uniwersalne

Kultywatory uniwersalne

Brony wirnikowe

Pielnik międzyrzędowy

Zbiorniki na nawózZbiornik uniwersalny

Rozdrabniacze rotacyjne

Siewniki Siewniki do poplonów


