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Siewniki firmy Claydon – angielski Strip Till
❚ „Drzwi Otwarte” organizowane przez firmę Claydon były okazją do zapoznania się z jej historią,
wytwarzanymi maszynami, a także uprawą pasową.
Mało znana w naszym kraju
firma, od wielu lat specjalizuje się w produkcji siewników do pasowego systemu uprawy i siewu tzw.
Strip Till. Produkty marki
Claydon wysyłane są do 18
krajów świata, z czego do
16 w Europie. Jak dotychczas, w Polsce pracuje jeden
siewnik firmy Claydon.
Poza siewnikami do zbóż
i rzepaku, jako uzupełnienie kompleksowego systemu uprawy produkowane

są brony palcowe wyrównywujące ściernisko i przygotowujące pole do siewu
oraz walce dogniatające glebę po wykonanym siewie.
Najnowszym produktem
marki Claydon są siewniki do zbóż z serii Hybrid,
o szerokości roboczej od 3
do 6 m. Wszystkie siewniki
mają centralnie montowany
zbiornik nasion, mieszczący
1,25 t ziarna, co umożliwia
załadunek za pomocą big-bagów.
Podstawowymi elementami roboczymi siewników są
hydraulicznie zabezpieczone zęby spulchniające glebę
oraz redlice wysiewające.
W zależności od wyposaże-

Milion Fiatów 500 z Tych
❚ Fabryka Fiata w Tychach świętowała niedawno powstanie milionowego Fiata 500. Jubileuszowy model
to wersja sportowa Abarth 500 w kolorze białym. Ma
benzynowy silnik turbo (1,4 l) o mocy 135 KM. Auto
będzie jeździło po włoskich drogach. Samochody z tyskiej fabryki trafiają do 87 krajów świata, w tym Anglii,
Japonii czy Niemiec. Rekordowy model zjechał z taśmy
produkcyjnej zaledwie w 5 lat i 9 miesięcy po uruchomieniu linii. Fiat świętował niedawno wypodukowanie
5-milionowego silnika 1,3 MultiJet.
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nia, można wybrać 1 z 25
kombinacji redlic i zespołu
ugniatająco-wyrównywującego. Najmniejsza wersja
siewnika wymaga ciągnika
o mocy minimum 150 KM
i osiąga wydajność około 3
ha/h. Najszerszy siewnik
(6 m) powinien współpracować z ciągnikiem o mocy
przekraczającej 300 KM,
a przy pracy z prędkością
ok. 12 km/h jego średnia
wydajność godzinowa wynosi 7 ha.
Koszt zakupu siewników
marki Claydon, w zależności od modelu i wyposażenia wynosi od 40 do 60
tys. funtów brytyjskich.
Rodzina Claydon od wie-

lu pokoleń zajmuje się produkcją roślinną, gospodarując na ciężkich gliniastych
glebach we wschodniej Anglii. Pod względem rocznej
sumy opadów tereny, na
których mieści się 800 hektarowe, rodzinne gospodarstwo zbliżone są do warunków polskich, gdzie średnia
suma opadów wynosi zaledwie 600 mm.
Jak informuje właściciel firmy, Jeff Claydon –
korzystając w tej sytuacji
z systemu uprawy pasowej,
można ograniczyć negatywne skutki niedoboru wody,
uzyskując plony wyższe niż
w uprawie konwencjonalnej.

Dynamiczny leasing
❚ BZ WBK Leasing otrzymał Gazelę Biznesu. Wyróżnienie to przyznawane
jest przez dziennik Puls
Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się polskich firm z sektora MŚP.
Jak informuje Związek Polskiego Leasingu, BZ WBK Leasing
w 2012 roku zwiększył
swoją sprzedaż o 11%, co

w czasie niesprzyjającej
koniunktury na rynkach
finansowych jest nie lada
wyczynem.
Tak dobre wyniki to
również zasługa prężnie
rozwijającego się sektora rolniczego, dla którego BZ WBK Leasing ma
linię umożliwiającą m.in.
zakup nowych maszyn
i urządzeń.

