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A BEDNAR Szántóföldi nap helyszíne madártávlatból Összesen 28 BEDNAR munkagép került bemutatásra 

SAJTÓKÖZLEMÉNY                             Megjelent 12. 6. 2017 
 
 

BEDNAR Szántóföldi nap 2017 
A mezőgazdasági gépek széles palettája és a színes kísérőprogramok mellett a szép 
időjárás rekordszámú látogatót vonzott a Městec Králové mellett megrendezésre került 
szántóföldi napra. Az eseményre kilátogató 2098 gazda a BEDNAR FMT 2017. évi 
újdonságait és fejlesztéseit tekinthette meg álló, valamint gyakorlati bemutató 
formájában. A nagyszabású rendezvény tökéletes lehetőségként szolgált arra, hogy a cég 
legfontosabb partnereivel ünneplhesse meg fennállásának 20. évfordulóját. Az esemény 
védnöke, Marian Jurečka, cseh mezőgazdasági miniszter volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Az esemény nyitóbeszédét a házigazda ZS Sloveč mezőgazdasági szövetkezet igazgatója, Jiří Sobota,  
tartotta meg, amelyben megköszönte a BEDNAR céggel hosszú éveken keresztül folytatott kiváló 
együttmüködést. 
 
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy olyan sikeres emberekkel dolgozhatok együtt, akik húsz év 
leforgása alatt egy világszintű céget hoztak létre. Büszke vagyok rá, hogy a Bednar munkagépek 
fejlesztése és tesztelése a mai napig nagymértékben a mi üzemünkben folyik .“ 
 
A szerencse a felkészülteknek kedvez 
Egy szántóföldi nap megrendezése számos rizikófaktort rejt magában. Ezt a megállapítást a cég 
tulajdonosa, Ladislav Bednář, is megerősítette a látogatókhoz intézett beszédében. 
 
„Ma kitűnő időjárásnak nézünk elébe, de tegnap még azt sem tudtuk megmondani, hogy be tudjuk-e 
mutatni a gépeinket a szántóföldön. Tegnap este pár óra leforgása alatt 20 mm csapadék esett, sőt 
pár kilóméterre tőlünk 50 mm.“ 
 
Viszont ahogy a mondás tartja, a szerencse a felkészülteknek kedvez, és ez a rendezvény szervezőire 
is érvényes volt. Bednář úr beszéde végén megköszönte a BEDNAR gépek felhasználóinak a márkába 
fektetett bizalmukat. 
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Ladislav Bednář köszönti az eseményre kilátogató 
gazdákat 

Az esemény védnöke, Marian Jurečka, cseh mezőgazdasági 
miniszter volt 

Ladislav Bednář személyesen adott át BEDNAR gépeket új 
tulajdonosaiknak 

Az OMEGA OO_L a gabonavetőgépek új generációja 

„A szántóföldi nap egy kiváló alkalom arra, hogy személyesen is találkozzunk Önökkel és 
megköszönjük, hogy a BEDNAR mellett döntöttek. A gépeink iránt érdeklődőknek pedig munka 
közben is bemutatjuk termékeinket, továbbá számos újdonságot itt láthatnak először.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEDNAR gépek átadása az újdonsült tulajdonosoknak 
A délelőtti program részeként számos újdonsült tulajdonos ünnepélyes keretek között vehette át 
vadonatúj BEDNAR munkagépét. A képzeletbeli slusszkulcsot az alábbi kiemelt partnereink kapták 
meg: 
 

- 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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A STRIEGEL-PRO PN 9000 szárrendező és a MULCHER MZ 
6000 szárzúzó bemutatása 

SWIFTERDISC XO 6000F rövidtárcsa mellső késes 
aprítóhengerrel 

BEDNAR újdonságok és fejlesztések bemutatása 
A bemutatóterületen a gépek termesztéstechnológiai műveletek szerint voltak felsorakoztatva. A 
látogatók egyből a bejáratnál szemügyre vehették az OMEGA vetőgép legújabb generációjának egy 4 
m-es munkaszélességű változatát. 
 

1. Az újdonságok közül bemutatásra került a függesztett STRIEGEL-PRO 9000 PN szárrendező.   
A MULCHER MZ 6000 szárzúzóval egyetemben a tarlóápolás gépeinek sorát nyitották meg.   
A MULCHER MZ 6000 szárlefúvó-berendezéssel volt felszerelve, amely folyamatosan tisztán 
tartja a gépház felületét. 

2. A már jól ismert SWIFTER SO 6000F kompaktor egy vadonatúj mellső hengerrel lett 
bemutatva, amely nedves talajok esetén nyújt kiváló megoldást. A SWIFTERDISC rövidtárcsa 
pedig mellső késes TRASH CUTTER aprítóhengerrel szerelve mutatta meg mire képes a 
szántóföldön. 

3. Az érdeklődők itt láthatták először munka közben a függesztett Terraland lazítóra szerelt  
Ferti-Box FB 1500 TN műtrágya-tartályt, amely a kis- és közepes gazdaságok igényeit hivatott 
kiszolgálni. 

4. Ezt követték a lazítással egybekötött műtrágyakijuttatás további technológiai megoldásai.     
A félig függesztett Terraland TO 6000 lazító egy hátsó műtrágya-tartállyal volt összepárosítva, 
a Terraland TN_Profi pedig egy mellső tartállyal volt összekapcsolva. 

5. Ezután következtek az OMEGA OO_L 6 és 3 m-es munkaszélességű változatai. Ez a 
modellcsalád már polietilénből készült tartállyal van szerelve, a tárcsás egység „X“ alakba van 
rendezve és 460 mm átmérőjű tárcsalapokkal rendelkezik. Ezáltal az OMEGA OO_L 
szerkezete könnyebb, pontosan követi a traktor nyomvonalát és precízebb vetőágyat készít   
a magoknak. 
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