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Wygląd wystawy na Dniach Pola 2017 kołor Městec 
Králové, odwiedzone przez 2,098 osób 

BEDNAR zaprezentował 28 maszyn 
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Rekord złamany na Dniach Pola 2017 
Ogromne portfolio rolniczej technologii oraz interesujący program w towarzystwie 
uprzejmej pogody, przyniósł nam niewyobrażalną liczbę 2098 odwiedzających z całego 
świata w Městec Králové. Przez ponad pięć godzin BEDNAR FMT prezentował klientom 
nowe produkty i innowacje na rok 2017, obejrzano większość gamy produktów, poprzez 
aktywną prezentację maszyn w pracy. Impreza została zorganizowana z okazji 20-lecia 
założenia firmy, po specjalnym patronatem Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej, Pana 
Mariana Jurečka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Jako naturalna kolejność pierwszy głoś zajął Pan Jiří Sobota, Prezes Zarządu ZS Sloveč, jako wieloletni 
klient i współpracownik, dziękował za wiele lat doskonałej współpracy. 
 
“Mam zaszczyt pracować z ludźmi sukcesu, którzy zbudowali firmę o globalnym zasięgu w 
dwadzieścia lat. Jestem dumny, że rozwój oraz testowanie światowej marki rozpoczęła się tutaj, w 
Sloveč,” powiedział na rozpoczęcie konferencji w odniesieniu do pierwszego oficjalnego miejsca 
rozpoczęcia działalności firmy, około 5 km na północny zachód od miejsca spotkania. 
 
Szczęście sprzyja przezornym 
Ladislav Bednář potwierdził na prezentacji, że przygotowywanie Dni Pola to jest zawsze ryzyko. 
“Mamy dzisiaj piękną słoneczną pogodę, ale parę godzin wstecz mieliśmy wielkie obawy co do 
możliwości zademonstrowania naszych maszyn”. Ostatniej nocy mieliśmy 16 mm opadów, a kilka 
kilometrów stąd ilość opadów sięgnęła 50mm. 
 
Ale szczęście sprzyja przezornym, i organizatorzy Dnia Pola byli przygotowani na wszystko. Pan 
Bednář podziękował klientom BEDNAR FMT za ich zaufanie. “Dni Pola to możliwość spotkania Was 
wszystkich i  podziękowania za wszystkie wspólne interesy, które udało się przeprowadzić. A do 
wszystkich, którzy dopiero rozważają zakup maszyn BEDNAR, cieszę się z możliwości 
zaprezentowania ich dzisiaj wraz z najnowszymi modelami.” dodał Ladislav Bednář. 
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Prezentacja właściciela firmy , Ladislava Bednářa Impreza była organizowana pod patronatem Ministra 
Rolnictwa, Mariana Jurečka 

Ladislav Bednář osobiście dostarczył maszyny BEDNARA do 
honorowych klientów 

Nowa generacja siewników OMEGA OO_L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostarczenie maszyn BEDNAR do kluczowych klientów 
W porannym programie można było znaleźć również dostawę nowo wyprodukowanych maszyn do 
honorowych klientów. BEDNAR FMT podarował symboliczny klucz w oprawce do następujących firm: 
 

- 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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Demonstracja brony do słomy STRIEGEL-PRO 9000 PN 
wraz z mulczerem MZ 6000 

SWIFTERDISC XO 6000F z przednim wałkiem tnącym 

Najnowsze produkty oraz innowacje BEDNAR zaprezentowane na Dniach Pola 
2017 
Główne pole było podzielone na oddzielne działki w zależności od rodzaju upraw i sposobu uprawy. 
Odwiedzający zauważyli, w nowej gamie siewników Omega, po raz pierwszy zaprezentowaną wersję 
4-metrową. 
 

1. Z nowych maszyn, zwiedzający mogli dostrzec, zawieszaną bronę do słomy: STRIEGEL-PRO 
9000 PN. Wraz z mulczerem MULCHER MZ 6000, brona była zademonstrowana w grupie 
maszyn do zarządzania resztkami pożniwnymi. Rozdrabniacz MULCHER MZ 6000 był 
wyposażony w dmuchawę do oczyszczania korpusu maszyny. 

2. Agregat przedsiewny SWIFTER SO 6000F posiadał na wyposażeniu nowy przedni wał do gleb 
kleistych, natomiast brona talerzowa SWIFTERDISC wyposażona była w przedni wał tnący  dla 
uzyskania lepszego efektu pocięcia resztek pożniwnych w uprawie ścierniska. 

3. Na porannym pokazie swoją premierę miał zbiornik Ferti-Box FB 1500 TN, jest to zbiornik na 
nawóz montowany na pługu dłutowym. Jest to zbiornik przeznaczony na mniejsze 
gospodarstwa. Zaletą tej maszyny jest możliwość montowania na każdym już istniejącym 
pługu dłutowym Terraland TN. 

4. Podczas demonstracji goście mogli zobaczyć kompletną serię technologii do  głębokiej 
kultywacji i nawożenia profilu glebowego, mianowicie Terraland TO 6000 ze zbiornikiem 
montowanym na tył ciągnika, oraz popularną wersję przedniego zbiornika montowanego do 
pługów dłutowych  Terraland TN_Profi  z wałami kolczastymi. 

5. Następnie przedstawiono wersję 6-metrową i 3-metrową siewnika OMEGA OO_L. To są nowe 
produkty wyposażone w zbiornik z polietylenu, układ talerzy roboczych w kształcie “X”, oraz 
mniejsze talerze robocze (460mm) niż w poprzedniej wersji modeli OO (520mm). Siewnik 
OMEGA OO_L jest lżejszy, oraz decydowanie lepiej trzyma się toru ciągnika oraz wykonuje 
idealną uprawę przedsiewną. 
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