
TN, TN_PROFI, TN_RT

Több, mint eke
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A BEDNAR TERRALAND vésős eke olcsó, gyors és minőségi mély talajművelést tesz lehetővé. A koncepció a hagyományos 
szántás teljes értékű alternatíváját jelenti a napi teljesítmények növelése (munkasebesség 6-12 km/óra), valamint az energiafo-
gyasztás csökkentése (a hagyományos szántással szemben akár 60 %-kal) mellett. A Terraland gépek TN, TN_PROFI (Cutter 
szekcióval felszerelt) és TN_RT (hátsó nehéz Roadpacker tömörítő hengerrel is felszerelt) kivitelben készülnek.

A Terraland vésősekék a hagyományos ekékkel szemben a legnehezebb feltételek között és nagyobb mélységekben is képesek a talaj 
megművelésére, mégpedig jelentősen költségkímélő módon. A kis vontatási ellenállás a kisebb üzemanyag fogyasztás garanciája, a kések 
geometriai kialakítása lehetővé teszi a kiszáradt és tömör talaj minőségi megmunkálását, a tarajos tandem hengerek pedig aprítják a rögö-
ket. A talaj egyenletes, fellazított, a visszamaradt növényi részek pedig elkeverednek a felső tajréteggel. A vésőekék munkamélysége jóval 
meghaladja a hagyományos ekék és a kapás kultivátorok standard munkamélységét. Az intenzív mélyművelés megbontja a tömör talaj-
rétegeket, és a talajprofil egészségesebbé válását eredményezi. Növényeinknek hosszú távon gazdag, egészséges gyökérzetet biztosít, 
ami nagyobb hozamokat eredményez.

A GÉP 
FŐ ELŐNYEI

•	A gépváz fő elemei fokozott szilárd-
ságú Alform acélból készülnek.

•	A kés 3x megtört szöge könnyű 
talajba hatolást és ideális talajmunkát 
tesz lehetővé.

•	A váz 89 cm szabad hasmagassá-
gának és a 85 cm-es késtávol- ság-
nak köszönhetően rendkívül nagy 
áteresztő képesség.

•	A Quick-Change vésőorr cserélő 
rendszer a gép kopó elemei cseréjé-
nek intelligens megoldását kínálja.

•	A hidraulikus állítású tandem 
tarajos henger a végső rögtörést 
szolgálják.

•	Az oldalhengerek és oldalsó 
határolólemezek alkalmazása segíti 
az egyes menetek közötti bakhátak 
megszüntetését és biztosítja egyenle-
tes talajfelszín kialakítását.

•	 Túlterheléssel szembeni hidraulikus 
non-stop biztosítás extrém nehéz 
vagy köves terepen.

A GÉP 
AGRONÓMIAI ELŐNYEI

•	A legfeljebb 35 cm mély munkavég-
zést lehetővé tevő standard nehéz 
kultivátoroknál mélyebbre hatoló 
talajlazítás több nedvességet juttat 
el a gyökérzethez.

•	Több levegő kerül a talajba, ami 
jobb talajklíma kialakulását eredmé-
nyezi.

•	Az alsó talajrétegek nem kerülnek 
át a felsőbb talajprofilba, összekeve-
résre csak a talajréteg felső részében 
kerül sor.

•	A betakarítást követően visszamaradt 
növényi részek tökéletes bedolgo-
zása.

•	Az állati eredetű trágya és biogáz 
üzemekből származó fermentációs 
maradék anyagok talajba juttatása 
egyetlen menetben.

•	 Jobb talajklíma kialakulására szolgáló 
több levegő talajban juttatása.

•	Fokozott esővíz abszorpció, 
a vízfoltok és belvízre hajlamos felüle-
tek kiküszöbölése.

•	Az előző munkaműveletek, esetleg 
a nehéz gépek által kijárt nyomvályúk 
utáni talajegyengetés.

Általános ismertető

„Az utóbbi években jelentősen emelkedett a föld ára, és vele együtt a hektáronkénti bér-
leti díj is. A megművelt területek növelése problematikus és drága. A Terraland olyan gép, 
amely képes a talajt intenzíven, mélyen és olcsón megművelni úgy, hogy az egészsége-
sebbé tett talajklíma jobb hektáronkénti hozamokat, és a megművelt területek jelenlegi 
méreteinek megőrzése mellett magasabb bevételeket nyújtson.“ 

Jan Bednář

TERRALAND TN
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Előnyök Alkalmazás

A megtakarítást és jobb hozamokat jelentő előnyök:

•	 Minőségi mély talajművelés egyetlen menetben - A  Terraland 
egyetlen menete a  talaj gyors fellazítását biztosítja egészen az ún. 
eketalp alá. Ezzel egyidejűleg az összes visszamaradt növényi rész, 
szerves trágya vagy fermentációs maradék anyag stb. talajba jutta-
tását is elvégzi.

•	 Több víz és levegő - A  talaj Terraland géppel végzett művelése 
során több levegő jut a  talajba és felszakadnak a  betömörödött 
rétegek, ami fokozott áthatolási képességet eredményez a gyökér-
zet esetében.

•	 A  szükséges idő lerövidítése - A  Terraland használata a  szán-
tást (ekét) alkalmazó hagyományos technológiával összehasonlítva 

A TERRALAND felhasználható:

•	 Mély talajlazításhoz az ún. eketalp megbontásával és a következő növények részére előkészített minőségi talajfeltételek létrehozásával, 
továbbá a talajklíma javításával (több levegő, több víz).

•	 Szerves trágya talajba juttatása egyetlen menetben. Hektáronként nagyobb mennyiségű (ha/t) trágya is a talajba juttatható.

•	 Nagy mennyiségű visszamaradt növényi rész - pl. kukorica, őszi káposztarepce... - talajba juttatása egyetlen menetben. 

•	 Biogáz üzemekben előállított fermentációs maradék anyagok talajba juttatása.

•	 Munkavégzés fokozottan nedves közegben, pl. késő ősszel vagy télen. A Terraland TO fokozott áteresztő képességű gép, amely 
az integrált szállító futóműnek köszönhetően a hátsó tandem hengerek nélkül is dolgozhat.

És számos más egyéb lehetséges felhasználás…

jelentős mértékben lerövidíti a  munkavégzéshez szükséges időt. 
A Terraland képes a talajt úgy előkészíteni, hogy csökken a további 
munkaműveletek igénye. A talaj rögmentes és laza szerkezetű marad.

•	 A talaj mélyebb művelése, kisebb üzemanyag fogyasztás mellett 
- A művelőszárak 3 szögben megtört geometriájának köszönhető-
en elfogadható mértékű üzemanyag fogyasztás mellett könnyebb 
a mélyebb talajrétegek művelése. 

•	 A munka lezárása - A művelet maximális lezárása érdekében cutter 
tárcsás Terraland TN_PROFI vagy Roadpacker tömörítő hengeres 
Terraland TN_RT gép alkalmazható.

•	 Az elhasználódott kopóalkatrész költségek jelentősen alacso-
nyabbak, mint a hagyományos ekék esetében.

Hidraulikus non-stop biztosítás köves és 
extrém tömör talajokon végzett munká-
hoz. Minden művelőelem biztosító ereje 
1 000 kg-nál kezdődik, és 1 500 kg-nál 
ér véget.

A MŰVELŐELEMEK 
BIZTOSÍTÁSA

A  kapákat az intenzív talajlazítás és 
nagyobb mélységben végzett munka 
érdekében 80 mm vagy 40 mm széles 
vésőorral lehet felszerelni. A kapák szár-
nyai úgy dolgozzák át a megbontott alsó 
réteget, hogy eközben elkerüljék a  rög-
képződést. 

2 SOR MŰVELŐSZÁR, 
80 MM-ES VAGY 40 MM-ES 

VÉSŐORRAL
A 245 mm átmérőjű hátsó tandem hen-
gerek tüskéi kölcsönösen átfedik egy-
mást. A  tüskék átfedése a  hengerek 
öntisztítását eredményezi. A  gép a  le-
gextrémebb körülmények között is eltö-
mődés nélkül dolgozik. Súlya: 202 kg/m.

TANDEM TARAJOS HENGER

-  Terraland alkalmazása, mélység: 45 cm
- munkasebesség: 7-9 km/óra
- üzemanyag fogyasztás: 23-25 l/ha

KUKORICA TARLÓ 
MEGMUNKÁLÁSA 

TERRALAND TN-NEL

- 1x tárcsázás, mélység 15 cm
-  Terraland alkalmazása, mélység: 40 cm
- munkasebesség: 10-12 km/óra
- üzemanyag fogyasztás: 18-20 l/ha

ŐSZI ÁRPA TARLÓ 
MEGMUNKÁLÁSA

TERRALAND TN_PROFI-VAL

- 1x tárcsázás, mélység 8 cm
-  Terraland alkalmazása, mélység: 40 cm
- munkasebesség: 10-12 km/óra
- üzemanyag fogyasztás: 16-18 l/ha

BÚZA TARLÓ 
MEGMUNKÁLÁSA 

TERRALAND TN_RT-VEL 

TERRALAND TN TERRALAND TN
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Víz és levegő
3 szög a könnyű
munkavégzés érdekében

Függőleges VÍZ mozgás hatása - megoldás a vizes területek számára, gyökerek hozzáférése a vízhez

Az utóbbi tíz évben jelentős mértékben megnövekedett a mezőgazdaságban használt gépek teljesítménye, és a teljesítménnyel együtt nőtt 
a használt gépek súlya is. A többlet terhelés a mezőgazdasági felhasználású talaj fokozott tömörödéséhez vezetett. Ezt bizonyítják a mind 
jobban elvizesedő területek még olyan esetekben is, amikor a csapadékmennyiség csak átlagos. A víz mozgását gátoló másik jelentős ténye-
ző a talaj hosszú távon azonos mélységben folytatott megművelése, pl. szántás. Az esővíz nem képes bejutni a talajba, míg a talajvíz nem jut 
el a növények gyökérzetéig. A talaj blokkolva van. A megoldást a Terraland vésőeke használata jelenti, amely megbontja az összetömörödött 
talajréteget, elősegítve ezzel az esővíz felvételét (megakadályozva a vizesedést), és lehetővé teszi a talajvíz könnyű eljutását a növények gyö-
kérzetéig.

FIGYELEM: A talaj Terraland-dal végzett megművelése esetén a nyári hónapokban, pl. az őszi káposztarepce vetése előtt, a talajt a nehéz 
Presspack tömörítő henger segítségével vissza kell zárni. A talaj fellazult és levegős - a felső réteg a Presspack súlyának köszönhetően vissza 
tudjuk zárni, így a felső réteg nem szárad ki, biztosítva ezzel a vetéskor szükséges nedvességet.

A talajban lévő levegő dönt a hozam ról

A talajban található oxigénben gazdag levegő a talajvíz gyökérzethez való problémamentes eljutása mellett a magas hozam egyik alapfeltétele. 
A talajban lévő levegő a talajban zajló jelentős biológiai és vegyi ciklusok gáznemű fázisát képezi, és a növények életének egyik elengedhetetlenül 
fontos feltétele. A levegő kitölti a vizet nem tartalmazó pórusokat. A talajban található levegőben átlagosan több szén-dioxid található (0,2 - 0,7 %-kal), 
a talajban lévő levegő oxigéntartalma pedig mintegy 20 %-kal alacsonyabb, mint a levegőben. A Terraland vésőeke a talajt egyetlen menetben 
(oxigénben) gazdagabbá teszi a mélyebb rétegekben is. A levegőben gazdag talajban található növény jóval hatékonyabban és gyorsabban 
reagál.

Miért olyan intenzív és hatékony a munka

A gép megbontja az ún. eketalpat, és a vésőkések hegyei e tömör réteg alá jutnak. A felső talajrétegek intenzíven keverednek a visszamaradt 
növényi részekkel, majd tökéletesen visszatakarásra kerülnek. A végeredemény a 3 szögben megtört késeknek köszönhetően tökéletes:

1. Az első szög biztosítja, hogy a (tápanyagokban szegény) alsó talajrétegek ne kerüljenek a vetőmagok beágyazódására szolgáló felsőbb 
 rétegekbe. Az első szög agresszív módon megbontja az eketalpat.

2.  A második szög intenzív keverőhatást eredményez, a visszamaradt növényi részek a talajjal elegyednek. Ily módon homogén szerves  
 anyag jön létre.

3. A harmadik szög a lezárást végzi, összekevert szerves anyagot végleg visszatakarja.
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NÖVEKEDÉSLASSULÁS

ÖSSZEHASONLÍTÁS – VÉSŐEKE KONTRA NEHÉZKULTIVÁTOR

NEHÉZKULTIVÁTOR VÉSŐEKE

TERRALAND TN

Tárcsa

Kultivátor

Eke

Terraland

TERRALAND TN
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ÖSSZEHASONLÍTOTT
TÉNYEZŐK

TERRALAND EKE

Leggyakoribb munkamélység 30-45 cm, több víz és levegő biztosítással 15-25 cm, eketalp kialakulásának veszélye

Leggyakoribb munkasebesség 8-12 km/óra 6-8 km/óra

Leggyakoribb munkaszélesség 3 m 3 m (7fejes eke)

Az utólagos talajmunkák költségei Alacsonyabbak - bakhát nélkül Bakhátak

Elkopott pótalkatrészek költségei Alacsonyabbak - kizárólag a vésőorrok Eke, ekevas, eketalp, cseredarab, kormánylemez

Befektetési költségek Azonos munkaszélességhez alacsonyabb Magasabb

Üzemanyag fogyasztás Nagyobb munkamélység mellett alacsonyabb Magasabb

„Egyszerű és hatékony“

Munkaeszközök
Több tartozék, kezelés,
karbantartás és beállítás

A TERRALAND időt és pénzt takarít meg 

A Terraland használatának köszönhetően jelentős mértékben csökkennek az alábbi költségek: 

•	 A talajműveléssel, a talajok további előkészítésével kapcsolatos költségek. A hagyományos ekék bakhátakat képeznek, amelyek ele-
gyengetéséhez a vetés előtt gyakran több munkamenetre is szükség van.

•	 A munkavégzéshez szükséges idővel kapcsolatos költségek: kevesebb művelet = rövidebb idő. Az idő a mezőgazdaságban rendkívül 
értékes. Ezen kívül kezelés tekintetében a Terraland rendkívül egyszerű gép. A vésős ekével végzett munkát bárki végezheti. A hagyo-
mányos ekével folytatott munkavégzéshez tapasztalatra van szükség.

•	 A hagyományos ekékkel összehasonlítva a kopóalkatrész költségek jelentősen alacsonyabbak. Mélyebben, gyorsabban, bakhátképzés 
nélkül, kisebb költséggel dolgozik.

A gép egyszerű kezelése, karbantartása és beállítása

Minden gazdálkodó számára fontos paraméter a kezelés - karbantartás, beállítás módja. A Terraland eszközök minimális karbantartást 
igénylő, egyszerű gépek. A Terraland vésős eke beállítása a traktor függesztő karjainak és a hidraulikusan vezérelt hátsó hengerek segít-
ségével, míg a Terraland TN_RT modell esetében a munkamélység beállítására a hátsó Roadpacker tömörítőhenger és a lekapcsolható 
vonórúd segítségével történik.

A  Terraland TN és TN_PROFI mun-
kamélysége hidraulikusan, közvetlen 
a traktor vezetőfülkéjéből, a hátsó tand-
emhengerek és a traktor függesztő kar-
jainak segítségével kerül beállításra.

KÖNNYŰ MUNKAMÉLYSÉG 
BEÁLLÍTÁS

A  Quick-change rendszer segítségével 
minden kapa kétoldalú vésőorral rendel-
kezik. Ehhez a kétoldalú vésőorrok egy-
egy késvégre vannak húzva, és egyet-
len biztosító csappal vannak rögzítve. 
A Quick-change rendszer magas szintű 
felhasználói komfortot biztosít.

KÉNYELMES QUICK-CHANGE 
VÉSŐORR CSERE RENDSZER

A Terraland eszközök karbantartást nem 
igénylő gépek, beleértve a minőségi hen-
gercsapágyakat is, amelyeket szintén 
nem szükséges kenni.

A GÉP KARBANTARTÁSA

A Terraland TN gépek oldalsó, lehajt-
ható hengerekkel szerelhetők fel. Ezek 
a hengerek megakadályozzák a bakhá-
tak kialakulását. A talaj a gép oldalainál is 
egyenletes marad.

OLDALHENGEREK

A  Terraland TN és TN_PROFI gépek 
hárompontos vonószerkezettel kapcso-
lódnak a  traktorhoz. A  gép függesztett 
változata a  fordulókban, utakon végzett 
manőverezés szempontjából előnyös.

3PONTOS III./IV. KATEGÓRIÁS 
VONÓSZERKEZET

A Terraland TN gépek oldalsó határoló 
lemezekkel szerelhetők fel. Ezek a ha-
tárolólemezek a tarajos hengerek által 
megművelt talajt a gép munkaszélessé-
gén belül tartják, és egyúttal megakadá-
lyozzák a bakhátak képződését.

OLDALSÓ HATÁROLÓ 
LEMEZEK

TERRALAND TN

TERRALAND TN
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TN 3000H 
M7R 

TN 3000H 
D7R 

TN 4000H 
M9R

TN 4000H 
D9R

3 3 4 4

3 3 4 4

3,069 3,069 3,069 3,069

15-55 15-65 15-55 15-65

7 7 9 9

40 41 42,5 42,5

2 502 2 881 3 153 3 375

180-220 220-280 220-300 280-350 

TERRALAND TN 3000 
M5R/D5R

TN 3000 
M7R/D7R

TN 4000 
M7R/D7R

TN 4000 
M9R/D9R

Munkaszélesség m 3 3 4 4

Szállítási szélesség m 3 3 4 4

Szállítási hossz m 3,1 3,1 3,1 3,1

Munkamélység* cm 15-55/15-65 15-55/15-65 15-55/15-65 15-55/15-65

Kések száma db 5 7 7 9

Kések térállása cm 60/65 40/44 56,5/60 42,5/44,5

Össztömeg kg 1 830/2150 1 982/2 361 2 220/2 540  2 478/2 700

Ajánlott teljesítmény* LE 130-180/180-240 180-220/220-280 200-260/250-300 220-300/280-350 

„Lazítás, aprítás“

Terraland TN leírás

PPD Prašice,  
Topoľčany járás

 terület: 4 100 ha 
gép: Terraland TN 3000 D7R

„1996 óta áttértünk a minimális talaj művelésére, és ezért a talaj mélylazítását is 
e folyamat részévé tettük. Szerkezeti kialakításának köszönhetően a Terraland 
megszólított minket. Azokon a helyeken, ahol a penetrométer nagyobb talaj-
tömörséget jelez, azonnal a Terraland gépet állítjuk munkába. Leggyakrabban 
a repce, árpa, kukorica és borsó alatt használjuk. A Terralandet már a harma-
dik idényben használjuk, legutóbb kb. 1 200 ha megművelésére vettük igény-
be. A munkamélységet szükség szerint 30-40 cm-re állítjuk. 2010, 2011-ben 
azt tapasztaltuk, hogy ott, ahol előtte a Terralandet használtuk, a kukorica és 
a búza éves hozama 15 %-kal nőtt.“

Ivan Juríček, agronómus

Terraland TN széria

Terraland TN - egy gép a nagy mennyiségű visszamaradt növényi rész bedolgozásához 

A Terraland TN egy függesztett vésős eke 130 LE-nél nagyobb traktorokhoz (a talajviszonyok függvényében). A TN modell 2 kiviteli vál-
tozatban készük, egyrészt a max. 65 cm munkamélységű TN_D változatban, másrészt az 55 cm munkamélységű TN_M változatban. 
A kések biztosítása lehet mindkét változat esetében mechanikus (szakító csavarok) vagy hidraulikus (hidraulikus hengerek).

A TN modell alkalmazható a nyár folyamán, az azt követő vetés előtt, pl. őszi káposztarepce esetén, ekkor ajánlott a talajt a gép mögött 
azonnal visszatömöríteni, hogy ne következzen be a mélyen lazított talajprofil kiszáradása.

Vázmagasság (akár 86 cm), kapák közötti távolság, tandem tarajos 
hengerek. A gép részegységeinek szerkezeti kialakítása fokozottan 
nehéz terepen is jó áteresztő képességet biztosítanak a gép szá-
mára. 

A Terraland TN szerkezeti kialakítása extrém nedves talajon is lehe-
tővé teszi a munkavégzést. Az ily módon megművelt (fellazított) talaj 
gyorsan elszívja a nedvességet, majd gyorsan szárad, egészséges-
sé válik, és hamarosan felhasználásra kész. Legközelebb már ezzel 
a problémával nem kell majd foglalkoznia.

TERRALAND TN - NAGY ÁTÖMLŐ 
KERESZTMETSZETTEL

MUINKAVÉGZÉS 
EXTRÉM NEDVES TALAJOKON

MegművelésMegművelés AprításAprítás

79
 c

m

86
 c

m

85 cm 85 cm

Terraland TN_M Terraland TN_D

*a talajviszonyok függvényében
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TERRALAND TN 3000 PROFI D7R TN 4000 PROFI D9R

Munkaszélesség m 3 4

Szállítási szélesség m 3 4

Szállítási hossz m 3 3

Munkamélység* cm 15-65 15-65

Kések száma db 7 9

Kések térállása cm 44 44,5

Össztömeg kg 3 461 4 150

Ajánlott teljesítmény* LE 230-290 290-360

AprításMegművelés Végső aprítás és talajegyengetés

85 cm

*a talajviszonyok függvényében

Terraland TN_PROFI leírás

ZD Klenovice na Hané, szövetkezet 
Prostějov járás

 terület: 2 900 ha 
gép: Terraland TN 3000 D7R PROFI

„Még a megvásárlása előtt lehetőségünk nyílt a  gép cukorrépa betakarítása 
utáni, nehéz munkakörülmények közötti kipróbálására. Az általunk megművelt 
területből mintegy 500 ha nehéz ártéri terület, a cukorrépa betakarítása gyakran 
a termőréteg tönkretételéhez vezetett. Óriási a taposási kár nem csak a táb-
la végi forgókon, hanem az egész területen. Ezzel a módszerrel a problémás 
területek egyetlen menetben és a  hagyományos módszereknél alacsonyabb 
költségigénnyel művelhetők meg.“

František Kvasnička, a szövetkezet elnökhelyettese

TERRALAND TN_PROFI és kezdődhet a vetés

A Terraland TN_PROFI 2 sor öntisztító Cutter tárcsával felszerelt Terraland TN vésős eke. A 2 sorban elhelyezett művelőkéssel, tarajos 
tandem hengerrel és Cutter tácsás „szeletelő” szekcióval felszerelt Terraland TN_PROFI olyan gép, amely egyetlen menetben megteremti 
a vetőgép alkalmazásához szükséges feltételeket. A Cutter tárcsa szekció lezárja a munkaműveletet, és a következő feladatokat teljesíti:

1.   „Apróra“ szeleteli a rögöket, aminek köszönhetően olyan talajstruktúra jön létre, amely már közvetlenül a Terraland TN_PROFI 
mögött lehetővé teszi a vetőgép alkalmazását.

2.   Leforgatni és bekeverni a talajban a visszamaradt növényi részeket úgy, hogy a területfelszín lehetőség szerint teljesen mentes 
legyen a növényi részektől, és a szármaradványok bomlási folyamata a lehető leggyorsabb lehessen.

3.   Elegyengetni a talajt a gép mögött úgy, hogy egy a vetésre előkészített egyenletes terület képződjön.

A Cutter tárcsa szekciót 2 sor 520×5 mm hullámos tárcsa alkotja. 
A tárcsák szeletelnek, leforgatják a növényi szármaradványokat és 
elegyengetik a talajt a vetőgép számára. A Cutter tárcsásorok egy-
másba illeszkednek. Ez fokozottan nedves körülmények között is 
biztosítja a tárcsák öntisztító hatását.

A  Cutter tárcsa szekció hidraulikusan a  gép fölé csukódik. Ez az 
állás lehetővé teszi a hátsó cutter szekció nélküli munkavégzést is, 
pl. nagy mennyiségű visszamaradt növényi szármaradvány esetén.

CUTTER TÁRCSÁK A CUTTER TÁRCSÁK SZÁLLÍTÁSA

Terraland TN_PROFI sorozat

„Talajlazítás, aprítás, finomaprítás és szeletelés“

86
 c

m
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TERRALAND TN 3000RT

Munkaszélesség m 3

Szállítási szélesség m 3

Szállítási hossz m 7,2

Munkamélység* cm 15-55

Kések száma db 7

Kések térállása cm 40

Össztömeg kg 4 900

Ajánlott teljesítmény* LE 180-220

A TERRALAND TN_RT univerzális gép a nyári és őszi munkákhoz

Szerkezeti kialakítását tekintve a Terraland TN_RT a Terraland TN modellből indul ki, ám azt egy levehető vonórúddal és nehéz hátsó 
Roadpacker tömörítő hengerrel egészíti ki. Ez a megoldás a talaj nyári hónapokban végzett mély lazítására szolgál, pl. őszi káposztarepce 
vetése előtt, amikor a talaj lezárására van szükség. Ezt a Roadpacker biztosítja, és így a felső talajréteget a nap és a szél nem szárítja ki. 

Az őszi (téli) munkákhoz a Roadpacker és a vonórúd leszerelhető, aminek köszönhetően a Terraland a tél előtt nem javasolt hátsó tömörítés 
nélkül ideális őszi (téli) segítőtársá válik.

A Roadpacker egy minden talajtípusra alkalmas, természetes gumiból 
készült teli tömörítőhenger. A henger súlyának köszönhetően a vissza-
tömörítés talajegyengető hatása kiváló. A gumifelületnek köszönhetően 
a talaj hengerhez tapadása minimális. A henger súlya biztosítja a talaj lezá-
rását, amely így megőrzi a benne található nedvességet a következő nö-
vényeknek. A tömörítőhenger úgy került kialakításra, hogy a gép egyben 
szállító futóműként is használja. Súlya: 193 kg/m (sárkaparókkal együtt).

A Terraland TN_RT vonórúdja eltávolítható. Elég leszereln a csapo-
kat, hogy a félig függesztett gép függesztetté váljon, és a gép így 
hárompontos III./IV. kategóriájú vonószerkezettel csatlakoztatható 
a traktor mögé.

ROADPACKER TÖMÖRÍTŐHENGER 
A TALAJ NYÁRI ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

ELTÁVOLÍTHATÓ VONÓRÚD

Terraland TN_RT sorozat Terraland TN_RT leírás

AprításMegművelés Tömörítés

79
 c

m

85 cm

*a talajviszonyok függvényében
**a gép súlya a Roadpacker tömörítő hengerrel

Munkamélység
35-55 cm

 
MINIMÁLIS VÍZ 
ELPÁROLGÁS

TERRALAND TN_RT MUNKAEREDMÉNYEI A NEDVES TALAJON

TARAJOS 
HENGEREK

TÖMÖRÍTŐ 
HENGER

VÍZ ELPÁROLGÁS
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A műszaki adatok és ábrák adatai megközelitőek.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Tárcsás tarlóhántók SwIFTERDISC Tárcsás tarlóhántók ATLAS Magágykészítők SwIFTER

Nehézkultivátorok FENIX, ECOLAND Vontatott tömörítő hengerek CUTTERPACK, PRESSPACKVésős ekék TERRALAND

TALAJMEGMŰVELÉS

www.bednar-machinery.com

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607

190 17 Praha 9-Vinoř
Czech Republic

MULCSOZÁS

Mulcsozók MULCHER

MEZŐGAZDASÁGI SZÁLLÍTÁS

Szállítóeszközök wAGON

VETÉS ÉS MŰTRÁGYÁZÁS

Vetőegység ALFA DRILLVetőgép OMEGA Műtrágya adagoló egység FERTI-BOX

T: +420 283 092 529
E: info@bednarfmt.com

W: www.bednar-machinery.comTermékek 2014

Az Ön márkakereskedője


