Świat techniki

Nagrodzone traktory w trzech kategoriach
John Deere
7280R zdobył
tytuł Tractor Of
The Year 2012.

John Deere 7820R otrzymał tytuł Tractor of the
Year 2012. Największy ciągnik z serii 7R jest trzecim

traktorem John Deere, któremu przyznano to wyróżnienie. Wcześniej nagrodzono traktor 8530 i serię 8020.

Ciągnik 7280R dysponuje
silnikiem Power Tech PVX
o pojemności 9,0 l, który
rozwija moc znamionową
206 kW/280 KM (wg normy 97/68 EC). Z układem
zwiększania mocy IPM
traktor ma moc maksymalną 235 kW/319 KM (wg normy 97/68 EC).
Silnik spełnia normy emisji spalin Euro IIIB dzięki zewnętrznej recyrkulacji
spalin AGRex i filtrowi cząstek stałych DPF. Ciągnik
standardowo oferowany jest
z przekładnią bezstopniową
AutoPowr. Prędkość maksymalna osiągana jest przy
zredukowanych obrotach
silnika.
Tytułem Golden Tractor
for the Design 2012 wyróżniono ciągnik Massey Ferguson 7624 Dyna-VT. Nowy

ciągnik wyglądem nawiązuje do większej serii 8600.
Silnik o mocy 235 KM wyposażony jest w katalizator
SCR, do którego aplikowany jest roztwór AdBlue. W
ciągniku zastosowano nową
kabinę, która zapewnia
lepszą widoczność, m.in.
dzięki panoramicznej szybie przedniej. We wnętrzu
kabiny znajduje się nowa
konsola do obsługi traktora
i terminal Control Center,
przejęty z większych traktorów serii 8600.
W kategorii Best of Specialized 2012 zwyciężył ciągnik Antonio Carraro TRH
9800, którego czterocylindrowy silnik o pojemności
3,3 l ma moc 87 KM. Traktor wyposażony jest w hydrostatyczny układ napędowy. Przystosowany jest on
do pracy w gospodarstwach
ogrodniczych i sadowniczych.

Siew pasowy
z firmą Claydon
Zestaw do siewu bezpośredniego brytyjskiej marki
Claydon został skonstruowany przed 10 laty. Jego
zadaniem jest wysiew pasowy i pozostawienie nieuprawianej części pola między
rzędami roślin. Producent
twierdzi, że taki sposób
uprawy pozwala znacznie
obniżyć koszty uprawy gleby i stwarza dogodne warunki do wzrostu i rozwoju
wysianych roślin.
Nieuprawiona gleba między rzędami roślin zachowuje pożądaną strukturę
i wilgoć, co pozwala na
szybkie wschody. Siewnik
został skonstruowany przez
rolnika ze wschodniej
Anglii, który gospodaruje
na ciężkiej, ilastej glebie.
Element wysiewający
siewnika Claydon składa
się z zęba kruszącego, który może spulchniać glebę
na głębokość nawet 18 cm.
Bezpośrednio za nim na
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Siewniki Claydon wysiewają nasiona w pasach o szerokości 17 cm. Producent podkreśla, że taki
sposób uprawy gleby zapewnia optymalne warunki do rozwoju roślin.

mniejszej głębokości pracuje element w kształcie litery
Y, który unosi spulchnioną
glebę. W tej przestrzeni wysiewane są pasowo nasiona
na szerokości 17 cm.
Rzędy roślin oddalone są
co 30 cm, dlatego pas gleby
o szerokości 13 cm nie jest
uprawiany. Jeśli gleba jest
bardzo wilgotna lub wysiewa się nasiona drobnoziarniste, można zastosować

inne elementy robocze, które wysiewają rośliny w pasach o szerokości 12 lub 7,5
cm. Ostatnim elementem
siewnika jest zespół niwelujący i zagęszczający uprawione pasy gleby.
Producent twierdzi, że
taki sposób wysiewu nasion
ma tę zaletę, w porównaniu
do siewników rzędowych
z redlicą talerzową, że powierzchnia gleby pod nasio-

nami nie jest zagęszczona
przez tarczę redlicy.
Zdaniem firmy Claydon
uprawione pasy gleby zapobiegają nadmiernemu zagłębianiu się opon ciągnika
i zaczepionego sprzętu podczas oprysków i wysiewu
nawozów dużym i wydajnym sprzętem. Przyczynia
się to do mniejszego zużycia paliwa podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

