


Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofer-
tą agregatów uprawowo siewnych i ścierni-
skowych. Stawiamy na najwyższą jakość ofe-
rowanych produktów. Wytwarzamy maszyny 
rolnicze z najlepszej stali przy użyciu najwyż-
szej jakości części, dzięki czemu nasze produk-
ty są wyjątkowo masywne a co za tym idzie 
wytrzymałe i niezawodne. Najlepsi specjaliści 
w dziedzinie budowy maszyn ciągle doskona-
lą nasze wyroby aby sprostać wymaganiom 
rynku maszyn rolniczych.

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  
W NAJNIŻSZEJ CENIE

 wyróżniają nas na tle 
konkurencji.
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Dwa rzędy talerzy, hydropack pod siewnik, amortyzatory gumowe, ekrany boczne, wał rurowy lub stru-
nowy 500mm, malowanie proszkowe, rozstaw między rzędami talerzy 75 cm. 

Szerokość [m] 2.5 2.7 3.0 4.0

Masa [kg] 1100 1220 1360 1840

Liczba talerzy 18 20 24 32

Zapotrzebowanie mocy [km] 60÷90 80÷120 90÷130 120÷180

Średnica talerza [mm] Ø 510 Ø 560 Ø 510 Ø 560 Ø 510 Ø 560 Ø 560
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• Dwa rzędy talerzy
• Malowanie proszkowe

• Hartowane talerze

Opcje:
Wał packera Ø 500, wał packera 
Ø 600, wał crosskill Ø 500, wał 
gumowy Ø 500, wał pierście-
niowy Ø 500, wał daszkowy Ø 
500, wał rurowy Ø 600, talerze 
Ø 610, hydrauliczna regulacja 
wału tylnego, oświetlenie, pod-
stawki pod siewnik, ii siłownik 
pod hydropack, piasty bezob-
sługowe. 

AGREGAT  UPRAWOWO-SIEWNY TALERZOWY TAURUS

Dwa rzędy talerzy, amortyzatory gumowe, ekrany boczne, wał rurowy lub strunowy 500mm, malowanie 
proszkowe,  rozstaw między rzędami talerzy 75 cm.

Szerokość [m] 2.5 2.7 3.0 4.0

Masa [kg] 1030 1150 1290 1770

Liczba talerzy 18 20 24 32

Zapotrzebowanie mocy [km] 60÷90 80÷120 90÷130 120÷180

Średnica talerza [mm] Ø 510 Ø 560 Ø 510 Ø 560 Ø 510 Ø 560 Ø 560

Opcje:
Wał packera Ø 500, wał pac-
kera Ø 600, wał crosskill Ø 
500, wał gumowy Ø 500, 
wał pierścieniowy Ø 500, 
wał daszkowy Ø 500, wał 
rurowy Ø 600, talerze Ø 
610, hydrauliczna regula-
cja wału tylnego, oświetle-
nie, piasty bezobsługowe.

Opcje:
Wał packera Ø 500, wał packera 
Ø 600, wał crosskill Ø 500, wał 
gumowy Ø 500, wał pierście-
niowy Ø 500, wał daszkowy Ø 
500, wał rurowy Ø 600, talerze Ø 
610, hydrauliczna regulacja wału 
tylnego, rząd zgrzebeł, oświe-
tlenie, piasty bezobsługowe.

AGREGAT  UPRAWOWY TALERZOWY TAURUS

AGREGAT  UPRAWOWO-SIEWNY TALERZOWY TAURUS 3.0 TALERZE 560 
Z WAŁEM OPONOWYM WERSJA PÓŁZAWIESZANA + HYDROPACK + DYSZEL

Szerokość [m] 3.0

Masa [kg] 2200

Liczba talerzy 24

Zapotrzebowanie mocy [km] 90÷110

Średnica talerza [mm] Ø 560

Dwa rzędy talerzy Ø560mm, amortyzatory gumowe, wał rurowy, ekrany boczne malowanie proszkowe,  
rozstaw między rzędami talerzy 85 cm.

Szerokość [m] 2.5 2.7 3.0 3.5 4.0

Masa [kg] 1150 1250 1380 1400 1900

Liczba talerzy 18 20 24 28 32

Zapotrzebowanie mocy [km] 60÷90 75÷110 80÷110 90÷120 100÷130

BRONA TALERZOWA UPRAWOWO-ŚCIERNISKOWA TAURUS



BRONA TALERZOWA UPRAWOWO-ŚCIERNISKOWA TAURUS  SKŁADANA HYDRAULICZNIE
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Dwa rzędy talerzy Ø560mm, amortyzatory gumowe, wał rurowy, ekrany boczne, malowanie proszkowe,  
rozstaw między rzędami talerzy 85-90 cm.

Szerokość [m] 4.0H 4.5H 5.0H 6.0H 8.0H

Masa [kg] 2180 2480 2940 3420 5500

Liczba talerzy 32 36 40 48 68

Zapotrzebowanie mocy [km] 100÷130 110÷150 145÷180 180÷220 >240

AGREGAT UPRAWOWO- SIEWNY TERRA

Opcje:
Wał packera Ø 500, wał packera Ø 
600, wał crosskill Ø 500, wał gu-
mowy Ø 500, wał pierścieniowy 
Ø 500, wał daszkowy Ø 500, wał 
rurowy Ø 600, talerze Ø 610, rząd 
zgrzebeł, hydrauliczna regulacja 
wału tylnego, oświetlenie, pod-
stawki pod siewnik, ii siłownik pod 
hydropack, piasty bezobsługowe. WÓZEK WZH 1-OSIOWY, 2 KOŁA, DYSZEL

WÓZEK WZH 1-OSIOWY, 2 KOŁA, DYSZEL + HYDROPACK

AGREGAT PODORYWKOWY GRUBER

Dwa rzędy zębów, rząd talerzy zagarniających, wał rurowy Ø500, zabezpieczenie ślimako-
we, malowanie proszkowe.

Szerokość [m] 1,8 2.2 2.6 3.0

Masa [kg] 760 860 940 1020

Liczba zębów 4 5 6 7

Zapotrzebowanie mocy [km] 60:80 80÷100 90÷110 120÷140

Opcje:   
Dwa rzędy  talerzy, zabezpieczenie zrywalne 
(kołkowe): elementy robocze typu Lemken, ele-
menty robocze typu Vogel&Noot.
Zabezpieczenie NON-STOP (sprężyna) elementy 
robocze typu Lemken, zabezpieczenie NON-STOP 
(sprężyna) elementy robocze typu Vogel&Noot  
   

Dwa rzędy zębów, hydropack na dwóch siłownikach, wał tylny rurowy, wał przedni strunowy, 
malowanie proszkowe.

Szerokość [m] 2.5 2.7 3.0

Masa [kg] 740 800 860

Liczba zębów 18 20 22

Zapotrzebowanie mocy [km] 70÷90 90÷100 90÷110

Opcje:   
Trzeci rząd zębów, wał packera Ø 500, wał 
packera Ø 600, wał crosskill Ø 500, wał pier-
ścieniowy Ø 500, wał daszkowy Ø 500, wał 
rurowy Ø 600, oświetlenie, podstawki pod 
siewnik. 

Opcje:   
Wał packera Ø 500, wał packera Ø 600, wał cros-
skill Ø 500, wał gumowy Ø 500, wał pierścieniowy 
Ø 500, wał daszkowy Ø 500, wał rurowy Ø 600, hy-
drauliczna regulacja wału tylnego, piasty bezobsłu-
gowe, Dwa rzędy talerzy, oświetlenie.

KULTYWATOR BEZORKOWY ORKAN

Zabezpieczenie sprężynowe, trzy rzędy zębów z podcinaczami, rząd talerzy 
zgarniających, wał tylny rurowy lub strunowy Ø 500mm. 

Szerokość [m] 2.6 3.0 4.0

Masa [kg] 1200 1500 2000

Liczba zębów 9 11 15

Zapotrzebowanie mocy [km] 100÷120 110÷130 140÷170



Opcje:
Siłownik z kostką pamięci liniowania, 
przedpużki, krój.

PŁUG OBRACALNY 

PŁUG OBRACALNY ZABEZPIECZENIE KOŁKOWE

PŁUG OBRACALNY ZABEZPIECZENIE SPRĘŻYNOWE NON STOP 

Rozstaw korpusów 85 cm, wysokość ramy 80 cm, szerokość robocza korpusu [cm] 28-32-36-40-44, odkładnice, 
lemiesze i piersi typu Kverneland,  koło kopiująco-transportowe, lemiesz z dłutem, malowanie proszkowe. 

Liczba korpusów 2+1 (3) 3+1 (4) 4+1 (5)

Masa [kg] 900 1100 1300

Zapotrzebowanie mocy [km] ~75 ~ 95 ~ 115

Rozstaw korpusów 85 cm, wysokość ramy 80 cm, szerokość robocza korpusu [cm] 28-32-36-40-44, odkładnice,  
lemiesze i piersi typu Kverneland,  koło kopiująco-transportowe, malowanie proszkowe.

Liczba korpusów 2+1 (3) 3+1 (4) 4+1 (5)

Zapotrzebowanie mocy [km] ~75 ~ 95 ~ 115
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PŁUG DŁUTOWY 

Zabezpieczenie hydrauliczne lub kolkowe (śrubowe), zęby z 
wymiennymi elementami roboczymi, płynna regulacja głębokości 

pracy wału, 2 rzędy redlic, zestaw wałów kolczastych.

Szerokość [m] 2,5 3,0

Masa [kg] 2500 2950

Liczba zębów 5 7

Zapotrzebowanie mocy [km] 160÷200 200÷250

Pług dłutowy naszej produkcji może 
pracować na głębokości nawet do 
60cm co pozwala to na spulchnienie 
warstwy podornej. Taki zabieg po-
lepsza przesiąkanie wody oraz oddy-

chanie gleby, czego skutkiem jest oży-
wienie całej gleby i szybszy wzrost roślin. 

Specjalny kształt zębów pozwala na jednoczesną uprawę 
warstwy ornej i mieszanie resztek pożniwnych.  Produku-

jemy w 2 wersjach  z zabezpieczeniem hydraulicznym 
i abezpieczeniem kołkowym.

   PŁUG ZAGONOWY 

Śrubowa regulacja szerokości orki, która wynosi: dla pługów 3 skibowych 
– 0,85m-1,25m, 4 skibowych – 1,2m-1,7m,  5 skibowych – 1,55m-2,35m. Prze-

świt pod ramą 75 cm, rozstaw między korpusami 85 lub 94 cm.  Elementy 
robocze typu Kverneland.

Liczba korpusów 3 4 5

Masa [kg] 850 950 1050

Zapotrzebowanie mocy [km] 80÷100 90÷120 110÷150

Pług zagonowy posiada 
zabezpieczenie resorowe co 

pozwala na prace w każdych 
warunkach. 

GŁĘBOSZ

Zabezpieczenie zrywalne, rozstaw korpusów 56cm, wysokość ramy 
90cm, cztery koła gumowe 175/70/R13, stopki, wymienne redlice, 

podwójny mechanizm podporowy na kołach gumowych zapewniający 
stabilną pracę i dokładne utrzymanie głębokości.

Szerokość [m] 3.0 3.0 4.0

Masa [kg] 1150 1350 1550

Liczba zębów 4 6 8

Zapotrzebowanie mocy [km] 130÷150 150÷170 160÷190

Opcje:   
Zabezpieczenie NON STOP SPRĘŻYNOWE, dwa rzędy 
talerzy, wał rurowy, wał packera Ø 500, wał packera Ø 600, 
wał crosskill Ø 500, wał pierścieniowy Ø 500, wał daszkowy 
Ø 500, wał rurowy Ø 600, oświetlenie.    
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Wał rurowy
Najbardziej uniwersalny  

wał o średnicy 500mm. 
Najlepiej spisujący się na 

glebach lekkich i niezakamie-
nionych w warunkach suchych. 

Gwarantuje stabilne prowadzenie 
agregatu na ustalonej głębokości ro-

boczej. Pozostawiając glebę luźną stwa-
rza dobre warunki do siewu. 

Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 
150kg

Wał 
pierścieniowy

Składa się ze sprężystych, wykona-
nych ze stali utwardzanej pierścieni. 

Wał do uprawy gleb ciężkich, umacnia 
glebę pasowo rozbijając bryły stwarza-

jąc lepsze warunki do podsiąkania gleby. Za-
bezpieczające wał przed zapychaniem czy zaklejaniem wilgotną ziemią 
skrobaki nożowe dodatkowo kruszą bryły gleby przedostające się w prze-
strzenie między pierścieniami. Gładka powierzchnia pierścieni niweluje 
oklejanie się ziemi na wale przy pracy nawet na glebach wilgotnych i gli-
niastych. 
Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 180kg.

 Wał 
crosskill 

Najlepiej sprawdza się przy 
rozbijaniu zbrylonej gleby. 

Pozostawia pas ziemi o luźnej 
strukturze, więc zapobiega też 

powstawaniu skorupy na jego po-
wierzchni. Pierścieniowa konstrukcja 

wału chroni go przed zapychaniem się.
Ciężar wału przy 3 metrach szerokości oko-

ło 420kg.

 Wał 
packera 

Wał pełny zębaty o śred-
nicy 500mm lub 600mm. 

Idealny na gleby mokre, za-
kamienione oraz z dużą ilością 

resztek organicznych. Budowa 
wału zapewnia równomierne śred-

nie zagęszczenie górnej warstwy 
ziemi na całej szerokości uprawianego 

pasa. Wspomagany przez sekcję skrobaków, 
oczyszczających wał z wilgotnej ziemi, z  po-

wodzeniem stosowany może być również na glebach średnich oraz 
ciężkich. Skrobaki wykonane są ze stali hartowanej. Ciężar wału przy 
3 metrach szerokości około 250kg.

 Wał 
daszkowy 

Stosowanie wału daszkowego wskazane 
jest szczególnie na gleby o tendencji do bryle-

nia. Sekcja skrobaków nożowych wspomaga pierście-
nie co daje gwarancję intensywnego rozbicia brył ziemi. 

Pierścieniowa budowa wału pasowo ugniata glebę wydatnie wpływa-
jąc na lepsze podsiąkanie gleby.
Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 220kg.

Wał strunowy gładki 
i zębaty

Wał o konstrukcji zbliżonej do wału rurowego, opartej na poprzecz-
nie zestawionych sekcjach płaskowników o gładkiej lub ząbkowanej 

krawędzi. Wały stosunkowo lekkie i uniwersalne charakteryzujące się dobrym 
kruszeniem i wyrównaniem wierzchniej warstwy gleby.

Wał 
gumowy 

Wał zbudowany z gumo-
wych pierścieni o średnicy 

500mm. Wał może pracować 
w warunkach zarówno gleb wil-

gotnych jak i suchych.Właściwości 
gumy z jakiej są wykonane pierście-

nie oraz skrobaki wału pozwalają na wy-
eliminowanie zapychania się wału a dzięki 

optymalnej średnicy i stosunkowo niewielkiemu 
oporowi toczenia nie dochodzi też do efektu „pchania” ziemi nawet 
przy niskich prędkościach roboczych. Ciężar wału przy 3 metrach sze-
rokości –około 450kg.


