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Nowa generacja siewników OMEGA OO_L ze zbiornikiem 
zrobionym z polietylenu w wersjach 3 i 6 metrowych. 

Sekcja talerzy w ułożeniu” X”, pomaga w idealnym 
kopiowaniu toru ciągnika. 

Siewnik OMEGA OO_L jest wyposażony w talerze robocze średnicy 460 mm. 
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Prezentacja nowych maszyn BEDNAR na rok 2017 
OMEGA OO_L, STRIEGEL-PRO PN a FERTI-BOX FB 1500TN 
 
OMEGA OO_L – LŻEJSZA WERSJA SIEWNIKA 
Nowy siewnik OMEGA OO_L została zaprojektowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na 
lekką maszynę, ze wzmocnioną ramą i dokładnym układaniem nasion. OMEGA OO_L daje dwie 
szerokości robocze maszyny – 3 i  6 metrów. Waga siewnika została zredukowana poprzez 
zastosowanie polietylenu do budowy zbiornika głównego. Siewnik o szerokości 3m wyposażony jest 
w zbiornik o pojemności 2800l, a maszyna szerokości 6m w zbiornik o pojemności 3500l. 
 
Precyzyjne kopiowanie toru ciągnika przez maszynę, odbywa się dzięki zastosowaniu „X” kształtnego 
ułożenia sekcji talerzowej. „Dzięki temu ułożeniu sekcji talerzowej, maszyna dokładnie kopiuj tor 
ciągnika, co umożliwia nam wykonywanie bezproblemowego i dokładnego przejazdu przy 
przejeździe. Co jest bardzo pożądane dla takiej maszyny jak siewnik”  – komentuje Jan Bednář, 
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bednar FMT. 
 
W porównaniu z poprzednią wersją, OMEGA serii OO _L jest wyposażona w talerze o średnicy 
460mm. Mniejsze talerze robocze osiągają większą prędkość kątową, co przynosi korzyści podczas 
przygotowania przedsiewnego. Siewnik OMEGA OO_L, może zostać wyposażony w sekcję krojów 
tnących Coulter, które znacznie poprawiają uprawę na bardzo ciężkich glebach. 
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Brona do słomy STRIEGEL-PRO PN będzie oferowana w 
szerokościach roboczych 6, 7.5 i 9 metrów. 

FERTI-BOX FB 1500 TN o pojemności 1500l. może być 
montowany zarówno na nowych jak i już istniejących 
jednostkach. 

STRIEGEL-PRO PN – ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA RESZTKAMI 
POŻNIWNYMI DLA MNIEJSZYCH GOSPODARSTW 
Wysokie plony wymagają precyzji w każdej z prac polowych. Nowa zawieszana brona do słomy 
STRIEGEL-PRO PN , reprezentuję niezbędną pomoc w zarządzaniu resztkami pożniwnymi, których 
właściwe potraktowanie zyskuje na znaczeniu. Wiele wiodących gospodarstw skupia się na produkcji 
roślinnej. Dla nich jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest włączenie resztek pożniwnych prosto do 
gleby, i tym samym podwyższenie jej ilości związków organicznych. Brona do słomy tnie resztki 
pożniwne oraz rozkłada je równomiernie na całej szerokości pola, co czyni je łatwiejszym w kultywacji 
dla późniejszych maszyn. Dodatkowo brona do słomy ułatwia start samosiewów oraz ich późniejszą 
mechaniczną likwidację. Tą maszyną możemy stosować szeroki wachlarz operacji. Wielu rolników lubi 
stosować tą bronę jako agregat przedsiewny, w celu ocieplenia wierzchniej warstwy gleby, lub do 
pielenia i kultywacji terenów zielonych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERTI-BOX FB 1500TN – NAWOŻENIE PROFILU GLEBOWEGO DLA MAŁYCH 
GOSPODARSTW 
Dzięki zbiornikowi nawozowemu FERTI-BOX, możliwe jest nawożenie profilu glebowego podczas jej 
kultywacji. FERTI-BOX FB 1500 TN przeznaczony jest dla przyszłych użytkowników pługa dłutowego 
TERRALAND TN. Zbiornik o pojemności 1500 litrów jest zamontowany bezpośrednio do ramy pługa 
dłutowego. Nawóz dostarczany jest do dystrybutora poprzez dozownik śrubowy, a stamtąd 
grawitacyjnie do gleby poprzez system rur prowadzących, wzdłuż słupic kultywatora. Elektryczny 
napęd  oraz podciśnieniowa wersja urządzenia zapewniają dokładny wysiew nawozu. 
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