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A Trash Cutter a SWIFTERDISC rövidtárcsákra és a 
STRIEGEL-PRO gyomfésűkre szerelhető. 

Egy menetben végzett tarlóhántás után is már 
kiváló eredményeket produkál napraforgótarlóban. 

Az egész SWIFTERDISC rövidtárcsacsalád komoly 
szerkezeti megújuláson ment keresztül. 

Az új SWIFTERDISC generációt már Trash Cutter késes 
hengerrel is meg lehet rendelni. 
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A BEDNAR bemutatja 2017. évi modelfrissítéseit és 
innovációit 
TRASH CUTTER, SWIFTERDISC XO_F, TRASH-FAN 
 
TRASH CUTTER – KÉSES HENGER AZ ERŐS SZÁRMARADVÁNYOK ELLEN 
A Trash Cutter késes henger a SWIFTERDISC XO_F rövidtárcsák és a STRIEGEL-PRO gyomfésűk 
opcionális felszereltségeként jelenik meg. A hengert spirális alakban elhelyezett vágólapok alkotják. A 
kis átmérőjű (310 mm), nagy kerületi sebességű henger kiválóan aprítja a repce és napraforgó 
betakarítása után felszínen maradt tarlómaradványokat, valamint a köztes növényeket. A késes 
henger alkalmazása jobb minőségű tarlómaradvány-elmunkálást biztosít és megkönnyíti a következő 
műveletek elvégzését. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
SWIFTERDISC XO_F – MEGÚJULT A NÉPSZERŰ TÁRCSÁS TARLÓHÁNTÓ 
A népszerű SWIFTERDISC XO_F rövidtárcsacsalád jelentős változásokon esett át az elmúlt évben. A 
megújult szerkezeti kialakítás lehetővé teszi egy megerősített hidraulikus mellső Crushbar simító vagy 
egy Trash Cutter késes henger felszerelését az erős szármaradványok ellen. 
 
Az elmunkáló hengerek új paralelogramma vezetésű felfüggesztése és a hidraulika munkahengerek 
rögzített távtartó gyűrűkkel való ellátása gyorsabb és kényelmesebb munkamélység-állítást tesz 
lehetővé. Műszaki szempontból még lényeges újítás a tárcsalapokat, csapágyházakat és tartókarokat 
összefogó csavarkötések biztosítása. Ezek a csavarkötések speciális alátétekkel vannak biztosítva a 
vibráció okozta kilazulás ellen. 
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Gyors munkamélység-állítás a rögzített távtartó 
gyűrűknek köszönhetően. 

A tárcsalapokat, csapágyházakat és tartókarokat 
összefogó csavarkötések speciális alátétekkel vannak 
biztosítva a vibráció okozta kilazulás ellen. 

A Trash-Fan a 4,5; 6 és 7 m-es munkaszélességű 
szárzúzókra szerelhető fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASH-FAN – A GÉPHÁZ FELÜLETÉNEK FOLYAMATOS TISZTÁN TARTÁSA 
A MULCHER szárzúzó gépcsalád kiegészítői a vadonatúj Trash-Fan berendezéssel bővültek, amely a 
gazdák igényei alapján lett megtervezve. A nagy porfelverődés, a száraz körülmények és a magas 
hőmérséklet komoly veszélyforrás lehet nemcsak a munkagépre nézve, hanem a gépkezelő 
személyzet szempontjából is. A problémát egy nagyteljesítményű ventilátorral oldotta meg a gyár. 
 
A Trash-Fan a Mulcher szárzúzókra szerelhető szármaradvány-lefúvó berendezés, amely 
folyamatosan tisztán tartja a munkagép gépházának felületét. A légáramot egy központi ventilátor 
állítja elő, amelyet aztán lapátok irányítanak a szárzúzó legkritikusabb pontjaira. A berendezés 
nagymértékben csökkenti a gép tisztításával eltöltött állásidőt és biztonságos munkavégzést tesz 
lehetővé. A berendezés a gépház központi részére van szerelve, ezáltal a szárzúzó nem veszíti el 
kompakt szállítási méreteit. A ventilátort egy hidraulikus motor hajtja, amely a traktor hidraulikus 
rendszeréhez van csatlakoztatva. 
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