Novinky zo sveta...
Flexibilný a všestranný Pöttinger Tegosem Multiline
Multiline systém od rakúskej spoločnosti spája kompaktné
tanierové náradia alebo kypriče so sejacím strojom na medziplodiny Tegosem. Výsledkom agregácií sú nižšie náklady,
vysoko výkonná sejba do mulča s vysokou flexibilitou práce.
Používa sa samostatne alebo v kombinácii, Multiline koncept
sľubuje vysoký potenciál aj s traktormi nižších výkonov.
Multiline systém s Tegosem sa využije s mechanickým sejacím strojom Vitasem so zábermi 3 a 4 m, s pneumatickou
sejačkou Aerosem, s tanierovým Terradiscom a radličkovým
Synkrom v kombinácii s novým typom pneumatikového valca. S tanierovým aj radličkovým náradím dáva Multiline koncept užívateľovi široké možnosti kombinácií, ktoré presahujú
požiadavky poľnohospodárov.
Sejací agregát Tegosem slúži na výsev širokého spektra
osiva rôznych veľkostí od horčice až po trávu a od repky až po
hrach či fazuľu. Dávkovací systém má elektrický pohon. Dva
nezávislé výsevné hriadele umožňujú presnú sejbu aj v prípade nízkych hektárových výsevkov. Osivo sa dopravuje na
distribučné nárazové plechy pneumaticky, čo zároveň zaručuje presnosť aj v prípade veterných podmienok. Jednoduchá je aj kalibrácia:
proces začína stlačením tlačidla umiestneného pohodlne na stroji a ukončuje sa na požadovaný výsevok v priebehu 20 sekúnd.
Tegosem sa štandardne vybavuje intuitívnym terminálom, ktorým sa reguluje a kontroluje dávkovací hriadeľ a elektronicky nastavuje prietok osiva. Dávkovací hriadeľ sa ovláda elektronicky nezávisle na pojazdovej rýchlosti a možné je ho plynule regulovať aj priamo
z kabíny. Terminál zobrazuje dávku v kg na hektár, funkciu preddávkovania, systém úvraťového manažmentu, informuje o prázdnom
zásobníku, automatickej kalibrácii a obsahuje počítadlo celkového počtu hodín, hodín za deň, celkových hektárov a hektárov za deň.
Ukazovateľ množstva osiva, senzor na sledovanie rýchlosti, snímače na hornom bode závesu, resp. podvozku pre začiatok a ukončenie
výsevu či obslužná plošina robia z Tegosemu výnimočný stroj.
Technické predpoklady pre používanie Tegosemu sú trojpólová zásuvka (pre ovládanie všetkých strojov a pohon ventilátora v prípade strojov so záberom 3 a 4 m).

Sulky s novou dvojkotúčovou výsevnou pätkou Twindisc
Sulky predstavil novú dvojkotúčovú výsevnú pätku s názvom Twindisc zavesenú paralelogramovo a s utlačovacím kolieskom, ktorá dosahuje prítlak do
50 kg. Novinka je určená pre použitie so všetkými sklopnými sejacími kombináciami so záberom 4 až 6 m s čelným zásobníkom Xeos TF. Medziriadkovú
vzdialenosť si volíte zo štandardných 12,5 a 15 cm.
Pre výborné kopírovanie povrchu pôdy a zachovanie konštantnej hĺbky
sejby sa každý Twindisc uchytáva na nosník pätiek samostatne paralelogramom. Súčasťou pätky je aj utlačovacie koleso pre rýchle a rovnomerné vytvorenie podmienok pre klíčenie. Prítlak pätiek sa nastavuje pre každú výsevnú
pätku zvlášť až do hodnoty 50 kg. Zmena prítlaku sa vykonáva jednoducho
bez použitia náradia prevesením pružiny na ozubenej prepojovacej pásovine.
Nastavenie pracovnej hĺbky sa, naopak, vykonáva centrálne pomocou vretena. O správnom nastavení informuje stupnica, aby nastavenie pracovnej hĺbky bolo nezávislé na hĺbke práce náradia, Sulky uchytilo nosník pätiek na rám
valcov. Pre kvalitné ukladanie osiva disponuje Twindisc niekoľkými prvkami.
Jedným z nich je to, že kotúče každej pätky sú vzájomne
v smere jazdy posunuté, takže sa nezávisle na hĺbke práce
vytvára úzka ryha a presúva sa len malé množstvo zeminy.
Osivo sa preto nachádza v priamej línii a presne uložené
na dne drážky. Osivo padá na záver dráhy pohybu už len
zemskou príťažlivosťou, čím sa znižuje odskakovanie osiva. Umožňuje to štrbina, cez ktorú uniká prúd vzduchu
vytvorený ventilátorom. Posunu osiva v riadku zabraňujú
aj prirubené utlačovacie kolieska, zvlášť pri vysokých rýchlostiach sejby.
Nové Twindisc pätky sú kompletne bezúdržbové. Sulky
nepoužíva mazacie miesta, ale vsádza na dvojradové guličkové ložiská a dvojité zosilnené do V tesniace krúžky. Naviac čap závesu vyrobený z temperovanej Arcor ocele má
extrémnu odolnosť voči opotrebeniu.
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