Korkealaatuista kylvöä kaikissa olosuhteissa

OMEGA

OO_L, OO_FERTI

OMEGA

Yleiskuvaus

KYLVÖKONEEN
OMINAISUUDET
»» Etujyräpyörät – Frontpack maan
tasaisuuden parantamiseksi.
»» Hydraulinen etulata – Crushbar
maan tasaamiseksi ennen
lautasmuokkainta tai kynnökselle
kylvettäessä.
»» Lautasmuokkaimet 520 × 5 mm
lautasilla muokkauskerroksen hienoon
muokkaamiseen.
»» Lannoitus kylvörivien väliin
(OO_Ferti -mallisto).
»» Erillispainotetut kuljetus/jyräpyörät
parantavat painon jakautumista
maahan ja kylvökoneen vakautta.
»» PSP Kylvövantaat takaavat tarkan
kylvön oikeaan syvyyteen.
»» Erikseen säädettävä kokkareiden
rikkoja lautaset lautasmuokkainten
takana (OO-mallisto).
»» Helppo hallinta ja kiertokokeen
teko.
»» IsoBus-liitettävyys.

BEDNAR OMEGA on luotettava ja monikäyttöinen kylvökone, joka on suunniteltu kaikkien kasvilajien kylvöön erilaisissa maan
ja kosteuden olosuhteissa. Käytön monipuolisuus on suuri etu Omega-kylvökoneelle. Onnistunut kylvö on hyvän sadon perusta. Jokainen viljelijä haluaa tasaisen ja elinvoimaisen kasvuston, jolla on kiihtyvä kasvukyky. Nämä ominaisuudet löytyvät
parhaiten Bednar Omegasta.
Omega-kylvökoneen idea voidaan selittää yksinkertaisesti ja helposti - korkean suorituskyvyn kylvökone, joka valmistelee maan kylvöä
varten. Esteetön maan kulkeutuvuus koneen läpi, monipuoliset säädöt kaikkiin työosioihin, erinomaiset tasaus- ja kylvöpohjan tiivistämisominaisuudet sekä tarkka kylvö tehokkaan, mutta yksinkertaisen, kylvövantaiden pinnanmuotoja seuraavan rakenteen avulla.
Kaikki toiminnot ovat helppo käyttöisiä ja selkeästi aseteltua. Tämä takaa korkealuokkaisen kylvön kaikissa olosuhteissa.
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KYLVÖKONEEN
VILJELYLLISET HYÖDYT
»» Perinteinen 12,5 cm
(vaihtoehtoisesti 16,5 cm)
riviväli sopii Suomen oloihin,
koska pensominen ei ole täällä niin
voimakasta, kuin keski-Euroopassa.
»» Tarkka kylvö, kylvösyvyys pysyy
tasaisena PSP-järjestelmän asiosta.
Tuloksena on tasainen taimettuminen
koko kylvöalalla.
»» Kylvö onnistuu kevytmuokkauksena,
tavanomaisena kylvönä tai
suorakylvönä.
»» Erinomaiset
kevätmuokkausominaisuudet
raskaammilla mailla ja erinomainen
murustaminen syyskylvössä
lisämuokkainten ansiosta (OOmallisto).
»» Kaikenlaiseen kylvöön
piensiemenestä aina maissiin asti.
»» Viljelyaikataulussa pysyminen
suurien työnopeuksien ja suurten
säiliön ansiosta.
»» Kasvinravitsemus heti kasvukauden
alussa sijoituslannoitusjärjestelmän
avulla.

”Omega-kylvökonetta suunniteltaessa, laitoimme pääpainon tarkkaan kylvöön ja erinomaiseen kylvöpohjan valmistelemiseen. Nämä kaksi päämäärää, mukaan lukien riittävä tila kasviyksilöiden välillä, ovat välttämättömiä korkeatasoiselle kylvölle ja tasaiselle
taimettumiselle. Lisämuokkainten ansiosta onnistuimme parantamaan ennen kylvöä
tapahtuvaa muokkausta valtavasti, erityisesti vaikeissa olosuhteissa.”
Jan Bednář
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OMEGA

Hyödyt

Säästöjä tuovat hyödyt:
– Laadukas maan muokkaus yhdellä ajokerralla, varmistaen samalla tarkan kylvön itsenäisten työosioiden ansiosta, jotka valmistelevat maan siten, että kylvövantaat toimivat erinomaisesti, asettaen siemenet tarkasti oikeaan syvyyteen.
–S
 uuret ajonopeudet – varmistavat viljelyaikataulussa pysymisen. 13–15 km/h ajonopeudet mahdollistuvat kylvökoneen täydellisen
vakauden ja tehokkaan syöttölaitteen ansiosta.
– Työskentely onnistuu vaikeissakin olosuhteissa – Omega-kylvökoneen tekniset omaisuudet mahdollistavat työskentelyn myös
äärimmäisissä olosuhteissa, oli kyseessä sitten hyvin kosteat ja kuivat olosuhteet tai suuri kasvijätteen määrä.
– Vähemmän ajokertoja – kylvökone saavuttaa korkealaatuisen työn jäljen yhdellä ajokerralla. Useissa tapauksissa tämä mahdollistaa
tavanomaisimpien kylvöä edeltävien töiden poisjättämisen.

GR Bartosz Gramowski
Bukowiec, Chodzież, Wielkopolskie, Puola
kylvöala: 860 ha
kylvökone: Omega OO 6000 Ferti
”Ennen kuin ostimme Omega-kylvökoneen, meidät kutsuttiin osallistumaan kolmipäiväiseen käyttäjäkoulutukseen ja hämmästyimme koneen
hyödyistä. Olimme erityisesti vaikuttuneet käytön helppoudesta ja soveltuvuudesta moniin eri olosuhteisiin sekä tavanomaisessa että kevennetyssä kylvössä. Testasimme Omega-kylvökonetta näissä olosuhteissa yhdessä BEDNARin Terraland-jankkurin kanssa. Omega täytti myös
vaatimuksemme 12,5 cm rivivälistä ja IsoBus-liitettävyydestä. Näiden, ja
myös edellisten BEDNARin koneiden hyvien kokemusten perusteella,
Omega oli ilmiselvä valinta meille.”
Bartosz Gramowski, omistaja
Marcin Nowak, viljelypäällikkö
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OMEGA

Käyttö

OMEGA-kylvökoneen käyttökohteet:
– Kylvö kevennetyllä muokkauksella suuremmalla kasvijätteen määrällä maan pinnalla
– Kynnetylle tai muuten karkeasti perusmuokatulle. Mahdollisuus kylvää suoraan kynnökselle erinomaisten tasaus- ja kylvömuokkausominaisuuksien ansiosta.
– Suorakylvö kahden lautasmuokkainrivin ansiosta.
– Ongelmaton kylvö raskaammilla tai kosteammilla mailla. Lautasmuokkain nostetaan ylös ja käytetään vain kokkareenrikkoja lautasia – ei
paakkuja ja ilmava kerrostuma, jossa karkeampi aines on pinnassa ja hienojakoinen pohjalla. Laadukkaampi maanmuokkaus kuivissa
olosuhteissa lautasmuokkainten ja lisämuokkainten yhtäaikaisen käytön ansiosta.
–K
 aikenkokoisten siementen kylvöön, aina piensiemenistä maissiin saakka.
– Laadukasta kylvöä haastavissakin olosuhteissa. Omega-kylvökone on suunniteltu myös karkeille maille, jotka vaativat, että kylvövantaat seuraavat tarkasti pinnanmuotoja (PSP-järjestelmä).

SYYSVEHNÄN KYLVÖNÄYTÖS

Kylvökone: Omega OO 6000 Ferti
Paikkakunta: Panenské Břežany, Tsekki
Kylvösyvyys: 14 km/h
Seeding depth: 3 cm
Seed rate: 3,7 MKS/ha

5

OMEGA

Perustoimintaosat

Pinnan tasaisuus on onnistuneen kylvön perusedellytys
Maan täydellinen tasaaminen ennen kylvövantaita on tärkeä osa kylvöä. Maan pinta täytyy tasata jo ennen kuljetus/jyräpyöriä, erityisesti,
jos viljellään keskiraskailla tai raskailla mailla. Tasainen pinta ennen pyöriä saadaan aikaan Crushbar-etulatalla tai Frontpack-etujyräpyörillä.

6

CRUSHBAR

FRONTPACK

Hydraulisesti säädettävä Crushbar-etulata tasaa suurimmat epätasaisuudet ja valmistelee maan seuraaville kylvökoneen työvaiheille.
Se sijaitsee ennen lautasmuokkaimia. Vaihtoehtoisesti se voidaan
sijoittaa myös lautasmuokkaimen taakse.

Frontpack-etujyräpyörät tasaavat maata erinomaisesti, jopa kynnöksellä. Lisäksi ne pitävät kylvökoneen aina vaakasuorassa. Frontpack
koostuu 710 mm pyöristä.

Frontpack pitää koko kylvökoneen aina vaakasuorassa. Kylvökone kulkee Frontpack-jyräpyörien ja kuljetuspyörien päällä. Näin taataan
suurin mahdollinen kylvökoneen vakaus paremmilla maan tasaamis- ja jyräämisominaisuuksilla. Molemmilla pyörästöillä kulkemisen
vuoksi kylvö on erittäin korkealaatuista.

Frontpack osoittautui erinomaiseksi myös kylvettäessä suureen määrään
kasvijätettä, esim. maissin sadonkorjuun jälkeen. Jyräpyörät painavat
kasvijätteet maahan ja ehkäisevät näin kylvökoneen tukkeutumista.

Frontpack tekee erinomaista jälkeä myös kynnöksellä.
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OMEGA

Perustoimintaosat

Huoltovapaat lautasmuokkaimet takaavat korkealaatuisen maan kylvömuokkauksen
Omega-kylvökoneet on varustettu kaksirivisellä lautasmuokkaimella. Lautaset leikkaavat kasvijätteitä ja sekoittavat ne maahan, valmistellen
muokkauskerroksen sopivan löyhäksi ennen kylvömuokkausta ja tarkkaa siementen kylvöä. Lautasmuokkaimet vaikuttavat myönteisesti
maan tasaisuuteenkin. Lautaset on aseteltu toisistaan riippumattomiksi ja toimivat huoltovapaiden laakereiden varassa. Saatavilla on
kahta erilaista muokkainlautasta.

HYDRAULINEN SÄÄTÖ

JÄLKIEN PEITTÄMINEN

HUOLTOVAPAAT LAAKERIT

Lautasmuokkaimet ovat hydraulisesti
säädettävissä. Kylvö on mahdollista ilman
lautasmuokkaimiakin.

Traktoreiden pyörien kohdalla lautaset
ovat säädettävissä. Ne toimivat jälkien
peittäjinä – lautaset kuohkeuttavat tiivistyneet ajourat.

SKF: n öljykylpyinen kuulalaakeri on suljettu kahdella tasotiivisteellä ja yhdellä huulitiivisteellä. Laakerit liikkuvat kiinteän metallirungon sisällä ja öljy varmistaa voitelun.
1 – nelihuulitiiviste, 2 – metallirunko,
3 – tasotiiviste, 4 – 4-pistelaakeri,
5 – kaksoistiiviste
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Muotoilun ansiosta leikkaavaa
terävää reunaa on koko kehän
pituudella

u
La

n pyörimis
su
tase
un

ta

Muotoilu tuottaa enemmän
maata kasvijätteiden
peittämiseen

Aggressive-LAUTASET: Uusi ulottuvuus työn laadulle
Nimensä mukaisesti – aggressiivinen muokkain. Se on erikoismuotoiltu, 520 mm halkaisijaltaan ja 5 mm paksu lautanen, erittäin voimakkaasri maata muokkaava ja kasvijätettä leikkaava, tavallisiin lautasiin verrattuna. A-lautasen kehällä on suuri määrä kulmia, jotta suuren
kasvijätemäärän läpäisy onnistuu helposti. Terävien reunojen ansiosta kasvillisuus leikkautuu tehokkaasti. Lisäksi lautasen muotoilu mahdollistaa suuremman maamäärän sekoittamisen tavallisiin lautasiin verrattuna. Lautanen tuo koko ajan maata multakerrokseen, missä se
sekoitetaan erinomaisin tuloksin. Tämä lautastyyppi soveltuu erinomisesti Suomen vaativiin olosuhteisiin.

KAKSOISLAUTASET TAKAAVAT
PAREMMAN MAAN LÄPÄISYN
Lautaset toimivat pareittain yhden varren
päässä. Tämän ratkaisun myötä lautasvarsien
välinen etäisyys on yli 50 cm, mikä tarkoittaa
enemmän tilaa maan esteettömälle kululle
kylvökoneen läpi. Näin kylvökone toimii tasaisesti, vaikka maan pinnassa olisi suuriakin
määriä kasvijätettä.
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OMEGA

Maan lujittaminen
ennen kylvöä

Suuret ja leveät pyörät (425 mm) offsettinä säiliön alla mahdollistavat erinomaisen kylvöpohjan
tiivistämisen ja maan tasaamisen sekä takaavat tasaisen ja vakaan työskentelyn niin pellolla
kuin tielläkin. Puhjennut rengas on helppo vaihtaa. Renkaiden erillispainotus kasvattaa maan
ja kasvijätteiden esteetönät kulkua koneen lävitse, mikä vähentää vierintävastusta ja tarvittavaa
vetovoimaa. Renkaiden välissä on kumiset läpät, jotka tasaavat rengasväleihin syntyviä harjoja.
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OMEGA

Kylvökoneen hallinta ja säätö
HELPPO HALLINTA IsoBus väylän kautta.
OMEGA-kylvökonetta voidaan hallita IsoBus-järjestelmällä, traktorin oman päätteen kautta. Jos traktorissa ei ole päätelaitetta, jolla voidaan
työlaitteita hallita niin, kylvökonetta voidaan hallita kahdentyyppisillä päätelaitteilla:

8,4" näyttö

CCI 200 PÄÄTELAITE

Yhteensopiva IsoBus-järjestelmän kanssa
»» Suuri 8,4" kosketusnäyttö
»» CCI.Control – nopea ja helppo töiden dokumentointi ja
käsittely suoraan traktorissa*
»» CCI.Courier – nopea ja luotettava datansiirto tietokoneeseen muistitikulla tai Bluetooth, WiFi, GSM*
»» FieldNav – helppoa navigointia pelloille*
»» Farmpilot – usean koneen hallinnointi ja töiden suunnittelu verkossa*
»» CCI.Tecu – traktorin perustietojen tarkkailu*
»» CCI.Cam – traktorin ympäristön tarkkailu kameroilla*
»» Weather – viimeisimmät sääennusteet suoraan ohjaamoon*

* Jotkin ominaisuudet ovat saatavissa lisämaksua vastaan ja saattavat vaatia
lisävarusteita

5,7" näyttö

PERUSPÄÄTELAITE
»» Kylvökoneen ja Ferti Boxin hallintaan
»» Helppo ja nopea asennus traktorin ohjaamoon
»» Päätelaite on varustettu 5,7" värinäytöllä
»» Kylvökoneen päätoimintoja voidaan ohjata helposti
näppäimistöllä
»» Päätelaitetta voidaan käyttää vain tietyissä koneissa
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TEHOKAS JA TARKKA SYÖTTÖLAITE
Omega-kylvökoneen syöttölaite on tehty ruostumattomasta teräksestä
ja sitä pyörittää sähkömoottori. Pyörimisnopeus säätyy koneessa olevan
tutkan tai traktorin IsoBus-signaalin saatavan nopeustiedon avulla. Tämä
takaa tarkan syötön, koska sähkömoottori reagoi nopeasti nopeuden
muutoksiin. Hätätilassa voidaan kylvää kiinteällä nopeudella, jos tutka on
rikki ja työkone signaalia ei ole saatavilla.
Syöttölaite kykenee syöttämään kylvösiemeniä tarkasti syöttövälillä
0,6–350 kg/ha.
Syöttölaitteen päällä on veitsisuljin, jonka avulla voidaan koko säiliö tyhjentää.
Sekoitinakseli varmistaa piensiementen oikean määrän menemisen syöttörullaan ja varmistaa tasaisen syöttömäärän, vaikka viljassa olisi roskia
Veitsisuljin on myös tärkeä apu, jos säiliö täytetään ennen syöttörullan
vaihtoa.

SYÖTTÖRULLAT
Omegan mukana tulee kaksi syöttörullaa (Omega Fertin mukana kolme),
joiden koko valitaan niiden käytön mukaan.
Bednarin valikoimissa on 20 erilaista syöttörullaa erilaisille siemenille ja
kylvömäärille. Syöttörullien tilavuudet vaihtelevat 3,5 cm3 aina 800 cm3 asti.
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OMEGA

Kylvökoneen hallinta ja säätö

HELPPO JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN KIERTOKOE JA
SÄILIÖN TYHJENNYS
Kiertokoe tehdään kylvökoneen perällä (kylvövantaiden takana), mihin syöttölaitteiston putkisto on vedetty – erittäin käyttäjäystävällinen ja helppopääsyinen sijainti
kuljettajalle. Samaa putkea käytetään, kun säiliö tyhjennetään.
1. Paina nappia lisäpaneelissa täyttääksesi kiertokoepussi
3. Punnitse säkit ja syötä paino päätelaitteeseen
Kun kone halutaan tyhjentää, niin kiertokoepussin tilalle vaihdetaan putki, jolla loput
siemenet tai lannoitteet voidaan ohjata säkkiin tai kauhaan.

KYLVÖKONEEN PUOLIKSI SULKEMINEN
BEDNAR tarjoaa mahdollisuuden sulkea mekaanisesti tai sähköisesti puolet kylvökoneesta. Tällä ominaisuudella varustetuissa kylvökoneissa on kaksi jakajaa.
Mekaanista ei vaihtoehtoa ei Suomeen tuotavissa malleissa.
Sähköisessä mallissa puolitus tehdään IsoBus-päätteen kautta. Tulossa myös mahdollisuus automatisoida puolitus, jos traktori on varustettu IsoBus-järjestelmään
kytketyllä GPS-laitteistolla.
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AJOURAMERKITSIMET
Omega-kylvökoneissa on mahdollista valita monista eri ajourien merkitsemisvaihtoehdoista. Kaikki perustuen navigointi- ja ruiskutustarpeeseen:
»» Navigointi + 2×2 siemenrivin sulku (ajoura 25 cm tai 33 cm)
»» Navigointi + 2×3 siemenrivin sulku (ajoura 37,5 cm tai 49,5 cm)
»» Mekaaniset ajouramerkitsimet + suljetaan 2×2 siemenriviä (ajoura 25 cm tai 33 cm)
»» Mekaaniset ajouramerkitsimet + suljetaan 2×3 siemenriviä (ajoura 37,5 cm tai 49,5 cm
Siemenet, joita ei kylvetä, vähennetään automaattisesti kylvötarkkuuden säilyttämiseksi.

Jos traktori ei ole varustettu ajo-opastimella / automaattiohjauksella,
niin Omegat voidaan varustaa sitkaimilla.
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OMEGA

Tarkkaa kylvöä PSP-vantaistolla

Olosuhteet eivät aina ole ihanteelliset – PSP-järjestelmä tarjoaa ratkaisun
Kylvö tarkasti oikeaan syvyyteen on perusedellytys tasaiselle orastumiselle koko kylvöalalla. Jos kylvöala on valmisteltu otollisesti etukäteen
pilkkoen kasvijätteet ja isot maapaakut, ja sää suosii, niin kasvuston perustaminen on kohtalaisen helppoa.
Mutta onko tämä tilanne aina saavutettavissa maataloudessa? Onko sää aina otollinen? Onko mahdollista valmistella kaikki ihanteelliseksi
kylvölle?
Ei ole. Jos puhutaan valmisteluominaisuuksilla varustetusta kylvökoneesta, kuin se olisi yleiskylvökone, tämän kylvökoneen tulisi pystyä
perustamaan kasvusto myös olosuhteissa, jotka ovat kaukana ihanteellisesta. BEDNAR Omega -kylvökoneet pystyvät juuri tähän PSP
(Precise Seed Placement) -järjestelmän ansiosta.
PSP-järjestelmällä on seuraavat ominaisuudet:

1. JOKAINEN KYLVÖVANNAS ON REAKTIOTANGON PÄÄSSÄ
Omega-kylvökoneiden yksi eduista on jokaisen kylvovantaan painotus reaktiotangolla.
Kun tätä ominaisuutta verrataan koneisiin, joissa vantaat on vapaasti pelkän varren päässä, niin voidaan
huomata, että vannas pitää paremmin kylvösyvyyden
oikeana, vaikka pinnanmuodot vaihtelevat.
Koska työsyvyys säädetään reaktiotangolla muuttamalla tukipyörän korkeutta suhteessa vantaaseen ja
reaktiotanko kiinnittyy kylvövantaan taakse, niin se pitää painotuksen tasaisena, vaikka pinnanmuodossa
olisikin heittoa.
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2. V-MUOTOILLUT KYLVÖVANTAAT
Kylvövantaat ovat asetettu takaa auki olevaan V-malliin kahdella
vannaslautasella (380 mm halkaisija). Toinen vannaslautasista on
hieman edempänä ns. leikkaavana vantaana. Tämä tarkoittaa, että
vain toinen kiekoista tekee vaon siemenille, jolloin vannas toimii
paremmin myös kovilla mailla ja suorakylvössä.
Tämä ratkaisu vähentää maan vastusta, parantaa kiekon tunkeumakykyä maahan ja tekee vaon pinnalla olevista kasvijätteistä
huolimatta.
Toinen kiekko suojaa toista, ja tämä osittainen päällekäisyys vähentää kulumista ja pitää tarkan kylvösyvyyden, vaikka kiekot
osoittaisivat kulumisen merkkejä.

PAINE KYLVÖVANTAILLE
JA SIVULOHKOILLE
Paine kylvövantailla ja sivulohkoilla näkyy kahdella painemittarilla siemensäiliön etupuolella, mistä lukemat
ovat selkeästi näkyvissä ohjaamosta. Kylvövantaiden
paine voidaan asettaa 120 kg asti. Paine asetetaan
mekaanisesti tai hydraulisesti. Paine sivulohkoille tuotetaan hydraulisesti.

4. TÄYDELLINEN PINNANMUOTOJEN SEURANTA
SIVULOHKOJEN PAINEEN JA KYLVÖVANNASOSIOIDEN KOLMIJAKOISUUDEN ANSIOSTA
Erinomainen kylvökoneen ohjattavuus ja epätasaisten pintojen seuranta saavutetaan:
»» Jatkuvalla paineella sivulohkoille hydraulisella paineakulla. Tämä takaa
tasaisen paineenjakautumisen koko työleveydelle.
»» Kylvövannasrunkojen jakamisella kolmeen osaan.
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OMEGA

Tarkkaa kylvöä PSP-vantaistolla

Jokainen vannas on
reaktiotangon päässä
Varsi

Kumipatukat
ylikuormituksen ja
paineen estämiseksi

Säädettävä hara

Huoltovapaat laakerit
Kaksoiskiekkovantaat
osittaisella
päällekkäisyydellä
Painopyörä 330×50 mm tai
330×65 mm

Tarkkaan muodostettu kylvövako on perusedellytys onnistuneelle kasvuston perustamiselle. Kaksoiskiekkovannas leikkaavalla kiekolla
leikkaa kasvijätteitä ja siten luo esteettömän ja hyvin valmistellun vaon tasaista kylvöä varten. Siemenet peitetään hienolla maalla ja
tiivistetään painatuspyörällä. Jälkiäes on säädettävissä maalaadun ja kosteusolosuhteiden mukaan. Jälkiäes tekee optimaalisen maan
rakenteen siementen itämiselle.
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KYLVÖVANTAIDEN PAINOTUS

KESKITETTY KYLVÖSYVYYDEN SÄÄTÖ

Kylvövantaiden paine voidaan asettaa hydraulisesti tai mekaanisesti
riippuen valitusta varustelusta. Paine voidaan asettaa aina 120 kg asti.

Työsyyvys säädetään lohkoittain. (kolme) Jokaisessa lohkossa on
helppokäyttöinen räikkä ja selvä asteikko josta näkee suoraan työsyvyyden.

”Omega-kylvökonetta suunniteltaessa, riviväli oli yksi suurista
kysymyksistämme. Kun keskustelimme johtavien viljelijöiden
kanssa, suureksi osaksi päädyimme 12,5 cm riviväliin. Tämä
perustui vuosien kokemukseen ja mahdollisuuteen verrata
12,5 cm etäisyyttä suurempaan riviväliin. Viljat yleensä orastuvat paremmin 12,5 cm rivivälillä.”
Ladislav Bednář

12,5 cm riviväli useimmille olosuhteille ja suuremmalle määrälle viljoja
viljelykierrossa. Mahdollisuus kylvää syysrapsia joka toiselle riville
25 cm rivivälillä, tai joka kolmannelle riville 37,5 cm rivivälillä.

16,5 cm riviväli suurien sademäärien olosuhteille, tai joissa on tyypillisesti suuri määrä kasvijätettä.

Inter-row spacing of 12,5 cm

Inter-row spacing of 25 cm
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OMEGA OO

Tuotekuvaus
Yksikammioinen säiliö

Vetokorvakkeet traktorin
nostovarsiin, vetosilmukka tai
kuulakytkin K 81

Etulisälaitteet – Frontpack-etujyräpyörät
tai hydraulinen Crushbar-etulata

2 riviä 520×5 mm
lautasmuokkaimia
hydraulisella säädöllä

Lisälaitteet lautasmuokkainten
taakse – hydraulinen Crushbaretulata tai lisämuokkaimet

BEDNAR OMEGA OO -malliston pääominaisuudet:
»» Järeä kylvökone valmiina erittäin haastaviin olosuhteisiin – jykevät pää- ja sivulohkot.
»» Suuremmat 520x5 mm lautasmuokkaimet, jotka pystyvät muokkaamaan suuria määriä kasvijätteitä.
»» Esteetön maan kulkeutuminen kylvökoneen lävitse työosioiden suurempien etäisyyksien ansiota.
»» Erinomaiset kylvöpohjan tiivistämisominaisuudet painon ja leveiden renkaiden ansiosta.
»» Oivallinen työskentelyyn raskaammilla mailla, minkä mahdollistaa työskentely vain lisämuokkaimilla – edessä lautasmuokkaimet nostettu ylös, vain kokkareiden rikkojat ovat toiminnassa.
»» Täydellinen pinnanmuotojen seuranta reaktiotangon päässä olevien kylvövantaiden ansiosta – PSP-järjestelmä.
»» IsoBus-liitettävyys, helppoa ja yksinkertaista käyttöä.
Omega OO -kylvökonetta suositellaan haastaviin olosuhteisiin raskaammille maille. Muuntumiskyky, mikä mahdollistaa työn
raskaammilla mailla vain lisämuokkaimilla – lämmittää ja kuohkeuttaa maata ilman takertuvia maapartikkeleita, joita usein syntyy lautasmuokkaimella – on Omega OO -malliston suuri etu, jolla on suora vaikutus kevätkylvöisten kasvien satoon. Liäsmuokkaimet osoittautuivat
erinomaisiksi jopa kuivissa olosuhteissa. Lisämuokkaimet parantavat merkittävästi kylvömuokkauksen laatua.
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Ruostumattomasta
teräksestä valmistettu
syöttölaite
Jakaja

Siementen
virtausanturit
Helppo tehdä kiertokoe ja
koneen tyhjennys koneen
taakse tulevan putken
avulla

Sitkaimet

Suuret erillispainotetut
kuljetus/jyräpyörät koostuvat
leveistä renkaista (425/55 R17)

OMEGA

Kaksoiskiekkokylvövantaat,
PSP-järjestelmä

OO 3000

OO 4000 R

OO 4000

OO 6000

m

3

4

4

6

Säiliötilavuus

l

3 000

3 000

3 000

4 000

Kuljetusleveys

m

3

4

3

3

Työleveys

Kuljetuspituus*

m

7,4

8,2

8,5

8,5

Lautasten työsyvyys**

cm

2–10

2 –10

2 –10

2 –10

Rivinväli

cm

12,5/16,5

12,5/16,5

12,5/16,5

12,5/16,5

Kylvövantaiden määrä 12,5/16,8

kpl

24/18

32/24

32/24

48/36

Lautasmuokkainten koko

mm

520×5

520×5

520×5

520×5

Lautasten määrä

kpl

24

32

32

48

Kokkareen rikkojien määrä

kpl

24

32

32

48

Täyttökorkeus

cm

255

255

255

275

Kokonaispaino*

kg

4 200 – 4 600

4 500 – 5 200

5 800 – 6 600

7 700–8 500

Suositeltu teho**

HP

110–150

130–170

130–170

160–250

*riippuen koneen varustuksesta **riippuen maan olosuhteista
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OMEGA OO

Kylvökone raskaammille maille

Kylvössä on omat hankaluutensa
Jos viljelet keskiraskailla tai raskailla mailla, arvostat varmasti mahdollisuutta varustaa kylvökone kokkareen rikkojilla. Tämän varustelun
avulla, perustuen johtavien maanviljelijöiden vuosien kokemukseen, saavutat optimaalisen maan rakenteen jopa raskailla mailla, ilman
märkiä maakokkareita tai samankaltaisia partikkeleita, joita syntyisi vain lautasmuokkaimia käytettäessä. Jätä vain kokkareen rikkojat
käyttöön ja pidä lautasmuokkaimet ylhäällä – saat kuohkean muokkauskerroksen ilman märkiä kokkareita. Käytä kuivalla kaudella päinvastoin sekä lautasmuokkaimia että kokkareiden rikkojia. Tällöin ne kerrostavat maan oikeaoppisesti, eli karkea maa pintaan ja hieno
aines kylvökerrokseen.

Jyräpyörät eivät pysty muokkamaan tahmeita kokkareita, joita
syntyy lautasmuokkaimilla keväällä, yleensä raskaamilla mailla.
Kylvövantaat eivät toimi kunnolla, joka huonontaa kevätkylvöisten
kasvien itämistä!
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Tämä johtaa epätasaiseen itämiseen. Lautasmuokkainten tuottamat kokkareet tekevät siementen tasaisesta ja laadukkaasta kylvöstä
mahdotonta, mikä vaikuttaa itävyyteen.

KOKKAREENRIKKOJAT hoitaa liian karkean muokkauksen ongelmat
KYLVÖ, KUN MAA ON TUORETTA

Märissä olosuhteisssa Omega OO -kylvökoneella voidaan työskennellä lautasmuokkaimet täysin poissa käytöstä. Ne tuottavat raskaammilla mailla
ei-toivottuja maapartikkeleita. Kokkareen rikkojat ottavat lautasmuokkainten tehtävät, esim. muokkauskerroksen lämmittämisen ja kuohkeuttamisen,
tehtäväkseen. Näin saadaan hyvä kylvöpohja tuoreessakin maassa ja orastuminen on tasaista koko kylvöalalla.

KYLVÖ, KUN MAA ON KUIVAA

»» SCHEMA
»» STANDA
Frontpack drží celý stroj neustále v dokonalé rovině. Secí stroj pracuje na předním frontpacku a transportním pneupěchu. Stroj je díky tomu
maximálně stabilní se zvýšenou schopností rovnání a konsolidace půdy. Uložení osiva je velmi díky práci na obou pěchách velmi kvalitní

Kuivissa olosuhteissa lautasmuokkainten tekemä tehokas työ on erittäin tärkeää. Muokkaimet kuohkeuttavat maata, leikkaavat kasvijätteitä ja sekoittavat ne maahan. Kokkareen rikkojat lisäävät lautasmuokkainten tehokkuutta! Ne muokkaavat kokkareita lautasmuokkainten jälkeen, pienivät niitä ja
painavat jäljelle jääneet kasvijätteet maahan. Näin saadaan erinomainen kylvöpohja ja tasainen orastuvuus koko kylvöalalla.

KOKKAREEN RIKKOJAT
LAUTASMUOKKAINTEN TAKANA
Toisistaan riippumattomasti asetellut lisämuokkaimet itsepuhdistustoiminnolla.
Lisämuokkaimet ovat hydraulitoimiset. Ohjaaja
voi reagoida viipymättä muuttuviin olosuhteisiin.
Tärkeä varuste raskaampien maiden kylvöön.
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OMEGA OO

Kokemuksia
”Valitsin Omega OO -kylvökoneen, koska se oli ainoa, joka pystyy kylvömuokkaamaan maata keväällä ilman
suurien kokkareiden muodostumista. Olin kokeillut myös muita kylvökoneita, mutta kaikki, paitsi Omega, muodostivat suuria kokkareita pääosin lautasmuokkainten takia. Itävyys on siten paljon huonompi. Keväällä käytän
vain lisämuokkaimia ja jätän lautasmuokkaimet pois käytöstä. Kesällä käytän molempia. Tämä tehostaa edelleen kylvömuokkausta ja saan ihanteellisen maan rakenteen.”
Arnold Pereszlény, maanviljelijä ja urakoija
Veľké Ludince, Levice, Slovakia
kylvöala: 400 ha + urakointia n. 1 000 ha
kylvökone: Omega OO 6000
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ZD Pojbuky
Pojbuky, Tábor, Tsekki
kylvöala: 400 ha + urakointia n. 1 000 ha
kylvökoneet: Omega OO 6000, (Terraland TN 3000 HD7R Profi)
”Me viljelemme hyvin kivisilllä alueilla. Kokeilujen perusteella olimme
hyvin vaikuttuneita Omega OO -kylvökoneen jämerästä rakenteesta,
joka suoriutui hankalista olosuhteista ilman mitään ongelmia. Kun
näimme kevätohran moitteettoman laadun huolimatta olosuhteistamme, päätimme hankkia tämän kylvökoneen.”
Pavel Opolzer, viljelypäällikkö
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OMEGA OO_FERTI

Tuotekuvaus
Paineistettu kaksikammioinen säiliö

Vetokorvakkeet traktorin
nostovarsiin, vetosilmukka tai
kuulakytkin K 81

Etumuokkaimet – Frontpack-etujyräpyörät
tai hydraulinen Crushbar-etulata

2 riviä 520×5 mm
lautasmuokkaimia
hydraulisella säädöllä

Lannoitevantaat lautasmuokkaimen takana.
(Vaihtoehtoisesti lannoite samaan vantaaseen
siemenen kanssa tai hajasijoiksena
jyräpyörästön eteen.)

BEDNAR OMEGA OO_FERTI -malliston pääominaisuudet:
»» Järeä kylvökone valmiina erittäin haastaviin olosuhteisiin – jykevät pää- ja sivulohkot.
»» Suuremmat 520x5 mm lautasmuokkaimet, jotka pystyvät muokkaamaan suuria määriä kasvijätteitä.
»» Esteetön maan kulkeutuminen kylvökoneen lävitse työosioiden suurempien etäisyyksien ansiota.
»» Erinomaiset kylvöpohjan tiivistämisominaisuudet painon ja leveiden renkaiden ansiosta.
»» Erinomainen lannoitteen syöttötarkkuus paineistetun säiliön ansiosta. Lannoite sijoitetaan kylvörivien väliin kiekkovantailla (tai
samaan vantaaseen siemenen kanssa tai hajasijoitettuna jyräpyörästölle).
»» Täydellinen pinnanmuotojen seuranta reaktiotangon päässä olevien kylvövantaiden ansiosta – PSP-järjestelmä.
»» IsoBus-liitettävyys, helppoa ja yksinkertaista käyttöä.
Omega OO_FERTI on järeä kylvölannoitin, joka kykenee tarkkaan kylvöön ja lannoitukseen. Omega OO_FERTI -kylvölannoitinta suositellaan
haastaviin olosuhteisiin suurelle kevätkylvöisten kasvien osuudelle (riviväli 12,5 cm tai 16,5 cm). Kevätkylvöiset kasvit vastaavat hyvin myönteisesti
kylvön yhteydessä tehtävään lannoitukseen. Tämä lisää huomattavasti kasvien kasvunopeutta ja elinvoimaisuutta. Tarkka lannoitteensyöttö on tärkeää,
minkä paineistettu säiliö takaa. Paineen ansiosta säiliö pystyy annostelemaan täsmällisiä, ja myös suuriakin lannoiteannoksia.
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Kaksi ruostumattomasta
teräksestä valmistettua
syöttölaitetta

Jakaja

Siementen
virtausanturit
Helppo tehdä kiertokoe ja
koneen tyhjennys koneen
taakse tulevan putken
avulla

Ajouramerkitsimet

Suuret erillispainotetut kuljetus/
jyräpyörät koostuvat leveistä
renkaista (425/55 R17)

OMEGA
Työleveys

Kaksoiskiekkokylvövantaat,
PSP-järjestelmä

OO 4000 FERTI

OO 6000 FERTI

m

4

6

Säiliötilavuus

l

4 000

5 000

Kuljetusleveys

m

3

3

Kuljetuspituus

m

9,2

9,2

Lautasten työsyvyys*

cm

2 –10

2 –10

Rivinväli

cm

12,5/16,5

12,5/16,5

Kylvövantaiden määrä 12,5/16,8

kpl

32/24

48/36

Lautasmuokkainten koko

mm

520×5

520×5

Lautasten määrä

kpl

32

48

Kokkareen rikkojien määrä

kpl

16/12

24/18

Täyttökorkeus

cm

260

285

Kokonaispaino*

kg

6 700–7 500

8 800–9 600

Suositeltu teho**

HP

130–180

160–250

*riippuen koneen varustuksesta **riippuen maan olosuhteista
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OMEGA OO_FERTI

Kylvölannoitin

Täsmällinen syöttömäärä paineistetun säiliön ansiosta
Omega OO_FERTI -kylvölannoittimissa on suurikokoiset, kaksikammioiset
ja paineistetut säiliöt. Suljettuun säiliöön luodaan ylipaine. Tämä tekninen
ratkaisu lisää merkittävästi syötön tarkkuutta, jopa suuremmilla kylvömäärillä ja suurilla ajonopeuksilla (jopa 300 kg vehnää ja 400 kg lannoitetta/ha
14 km/h ajonopeudella).
Muita etuja:
»» Ruostumattomasta teräksestä valmistettu syöttölaite ei ruostu.
»» Kummallekin säiliölle on omat syöttölaitteet ja ne säätyvät automaattisesti aina nopeuden mukaan
»» Koko konetta voidaan hallita yhdellä päätelaitteella.

LANNOITUS RIVIVÄLEIHIN
Lannoite annostellaan painesäiliöstä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla syöttöjärjestelmällä sijoitusvantaille (halkaisija 380 mm). Lannoitteen
sijoitussyvyys on säädettävissä. Vantaat on suunniteltu siten, että ne kulkevat helposti maassa 25 cm rivivälillä (12,5 cm kylvörivivälillä) ja 33 cm
rivivälillä (16,5 cm kylvörivivälillä).
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KAKSIKAMMIOINEN SÄILIÖ
Kaksikammioinen säiliö on jaettu 60:40-suhteella. Jos
kylvetään vilja ja lannoite saman vantaan kautta, niin
voidaan valita joko 60 kylvösiementä: 40 lannoitetta tai
60 lannoitetta: 40 kylvösiementä. Jos on valittuna erilliset lannoitevantaat, niin takasäiliö on aina lannoitteelle.
Säiliötä voidaan käyttää myös pelkästään kylvösiemenille, esimerkiksi syysviljojen kylvössä.

YHDISTETTY KYLVÖ (KYLVÖSIEMENET + LANNOITE)
Hyötyjä:
»» Todistettavasti suurempi kevätviljojen satotaso.
»» Pienempi ajokertojen määrä (kylvö ja lannoitus tapahtuvat samalla kertaa).
»» Typen tehokkaampi käyttö.
»» Lannoitteen tarkka sijoitus kasvien juuriston lähelle takaa nopean hyväksikäytön.
»» Nopeampi orastuminen ja kasvu ja siten myös rikkakasvien varjostaminen.

Lannoitteen sijoitus riviväleihin 2–3 cm siemenen alapuolelle mahdollistaa juurien nopeamman ravinteiden
oton ilman polttovaurioiden riskiä.

Syvän sijoittamisen ansiosta lannoitteella on vettä
saatavilla, vaikka maan yläkerros kuivuisikin. Tämä
tarjoaa kasvien juurille helpon pääsyn ravinnevaroihin.
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JOY

OF FARMING

T: +420 283 092 529
E: info@bednarfmt.com
W: www.bednar-machinery.com

Tuotevalikoima

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř

Tekniset tiedot ja tuotekuvat ovat suuntaa antavia.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

MAANMUOKKAUS
Olkiharat STRIEGEL-PRO

Lautasmuokkaimet SWIFTERDISC

Lautasmuokkaimet ATLAS

MAANMUOKKAUS
Kylvömuokkaimet SWIFTER

Kultivaattorit FENIX

MAANMUOKKAUS

RIVIVÄLIEN HARAUS

Hinattavat pakkerit
CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY

Rivivälihara ROW-MASTER

KYLVÖ JA LANNOITUS
Kylvökoneet OMEGA

Jankkurit TERRALAND

SÄNKIMURSKAIMET
Lannoitesäiliö FERTI-BOX

Sänkimurskaimet MULCHER

*ma*
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

www.bednar‑machinery.com

