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Мастото на провеждане на Bednar Ден на Полето 
2017, около Městec Králové, посетено от 2 098 души 

BEDNAR представи 28 машини 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ               Публикувано на 12. 6. 2017 
 
 

Рекорден Bednar Ден на Полето 2017 
Широко портфолио на агротехника и интересна програма, придружена с хубави 
климатични условия събраха ненадминат брой посетители в Městec Králové от целия 
свят. Над 5 часа, Bednar FMT презинтира на посетителите нови продукти и иновации 
за 2017 година като показа по-голямата част от портфолиото си, включително и чрез 
демонстрации. Събитието беше организирано по случай на 20 години от 
основаването на компанията, под покровителството на Marian Jurečka, Министъра на 
Земеделието на Чехия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Водещият на събитието, първият, който взе думата, „собственикът“, Жорж Собота, председател 
на борда на ZS Sloveč, благодари на BEDNAR за отличното сътрудничество. 
 
„Имам честта да работя с успешни хора, които изградиха компания със световно значение в 
продължение на 20 години. Горд съм с това, че развитието и тестването на световноизвестната 
днес марка машини започна именно тук, в Sloveč“, в града, който се намира на 5 км от мястото 
на провеждането на днешното събитие. 
 
Фортуната съпътства подготвените 
По време на словото си Ladislav Bednář, собственикът на BEDNAR FMT подтвърди, че 
организирането на Деня на Полето крие и рискове. „Днес е прекрасно слънчево време, но само 
преди няколко часа, вчера, ние бяхме сериозно обезпокоени от факта, че няма да можем да 
демоснтрираме нашите машини,” заяви той. Снощи, количеството валежи достигна 16 мм, а 
само на няколко км на юг – 50 мм. 
 
Но късметът съпъства подготвените, и организаторите на Деня на Полето бяха наистина добре 
подготвени. Г-н Bednar благодари на клиентите на Bednar за тяхното доверие. „Денят на Полето 
е една възможност да се срещнем с всички вас и да ви благодарим за всички сделки, които 
направихме заедно. Също така, да благодарим и на тези, които проявиха интерес към нашите 
машини, счастливи сме да ги демонстрираме пред вас, както и да ви покажем напълно новите 
ни модели,“ допълни Ladislav Bednář. 
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Презентация на собственика на Компанията, Ladislav 
Bednář 

Събитието бе организирано под патронажа на 
Министъра на Земеделието, Marian Jurečka 

Ladislav Bednář лично предаде BEDNAR машини на 
почетните клиенти 

Новото поколение сеялки OMEGA OO_L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставяне на Bednar Оборудване на Почетни Клиенти 
Сутришната програма също така включваше и предаване на Bednar машини на почетните 
клиенти. Bednar FMT връчи награди на следните компании: 
 

- AGRO Kunčina a. s. – SE 10 000; FB 2000 F; TO 4000; CT 4000 
- AGROS Vraný – OO 6000L 
- Kamila Bednářová – OO 3000L 
- Miloš Holub – OO 3000L 
- I. Zemědělská, s. r. o. – OO 6000L 
- ZAS Bečváry a. s. – TO 6000; PT 6000; FB 3000; MM 7000; OO 6000L 
- ZEMSPOL AGRO s.r.o – TN 3000 HD7R Profi; OO 4000L; AO 5000 L; SO 6000 F 
- ZOD Živanice – TN 3000 HD7R Profi, FB 2000 F, OO 6000L 
- AGRODRUŽSTVO KLAS – FB 3000; RN 6400 
- Zemědělské družstvo Radiměr  – SM 16 000;  FB 3000; AM 12 000; TO 6000; PT 6000 
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Демонстрация на STRIEGEL-PRO 9000 PN заедно с 
MULCHER MZ 6000 

SWIFTERDISC XO 6000F с преден режещ ролер 

Най-новите Bednar Продукти и Иновации бяха представени на Деня на 
Полето 2017 
Основното поле, предназначено за показване на машините, беше разделено на отделни 
парцели, по култури и операции. Посетилите отбелязаха новото поколение Omega сеялка пред 
главния вход, която беше представена в 4 м версия. 
 

1. От новите модели машини, посетителите имаха възможността да видят навесна брана 
за слама: STRIEGEL-PRO 9000 PN. Заедно с MULCHER MZ 6000, браната беше 
демонстрирана в групата на машините за управление на растителните остатъци след 
жътва. MULCHER MZ 6000 бе оборудван с вентилатор – решението, което се използва за 
продължително почистване на машината. 

2. SWIFTER SO 6000F компактор бе представен с новия модел преден ролер за работа в 
глинести почви, култиваторът SWIFTERDISC бе оборудван с преден режещ ролер за по-
добро нарязване на растителните остатъци. 

3. В сутришната част на Деня на Полето, премиерата си направи и Ferti-Box FB 1500 TN, 
агрегатиран към чизелов плуг Terraland. Машината е създадена за по-малки стопанства. 
Предимството на бункера се заключава в това, че той може да бъде мoнтиран и на 
всички модели чизелови плугове Terraland TN. 

4. По време на същата демонстрация, посетителите имаха възможността да видят и 
цялата технологична серия за дълбока култивация и торене на почвения профил, а 
именно Terraland TO 6000 с бункер, агрегатиран към задния теглич на трактора, също 
така и популярната версия на предния бункер, агрегатиран към чизелов плуг Terraland 
TN_Profi с шиповидни ролери. 

5. След това, бяха демонстрирани OMEGA OO_L сеялки, 6 м и 3 м версии. Това са новите 
модели сеялки, оборудвани с бункери, изработени от полиетилен, дискови секции, с X-
образно разположение, дискове с размер 460 мм, в сравнение с предходния размер 
520 мм. Сеялките OMEGA OO_L са по-леки, по-лесно следват траекторията на трактора и 
провеждат идеална предсеитбена подготовка на почвата. 
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