
Kvalitní založení porostů ve všech podmínkách
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Obecný popis

BEDNAR OMEGA jsou spolehlivé univerzální secí stroje určené pro zakládání porostů rozličných plodin v různých podmínkách, 
a to jak půdních, tak vlhkostních. Právě univerzalita využití je velkým benefitem secího stroje Omega. Založení porostu je zá‑
kladním stavebním kamenem pro úspěšnou sklizeň. Vyrovnaný, vitální porost s dobrou akcelerací růstu je to, co chce každý 
dobrý hospodář. Najde to u Omegy.

Koncept secího stroje Omega lze popsat snadno a jednoduše – výkonný secí stroj s přípravou půdy, dokonalou průchodností ma‑
teriálu, variabilním nastavením všech pracovních částí s vynikajícím rovnacím a konsolidačním efektem a přesným uložením osiva, díky 
účinnému a přesto jednoduchému systému kopírování secích botek.

Vše snadno ovladatelné a přehledné. Právě toto zaručuje kvalitní výsev za všech podmínek.

OMEGA

„Při konstrukci secího stroje Omega jsme kladli velký důraz na velmi přesné uložení osiva 
a dokonalou konsolidaci půdy. Právě tyto dva základní cíle spolu s dostatečným mezi 
porostním prostorem rozhodují o kvalitním založení porostu s rovnoměrným vzcházením. 
Díky coulterové sekci se nám podařilo enormně zvýšit kvalitu předseťové přípravy a to 
zejména v obtížných podmínkách.“

Jan Bednář

HLAVNÍ
VÝHODY STROJE

 » Frontpack pro rovnání půdních 
nerovností a výrazné zlepšení 
rovinnosti.

 » Hydraulické smykové lišty – 
Crushbar pro rovnání půdy před 
pěchy.

 » Kypřicí disková sekce s disky 
520×5 mm pro jemné nakypření vrchní 
vrstvy půdy.

 » Přihnojování do meziřádků (model 
OO_FERTI).

 » Offsetový transportní pěch zlepšuje 
rozložení váhy na půdu a stabilitu 
stroje.

 » Výsevní botky uložené na 
paralelogramu zaručují přesné uložení 
osiva.

 » Coulterová nezávislá sekce za 
předními pracovními disky (model OO).

 » Jednoduché ovládání a kalibrace 
výsevku.

 » IsoBus konektivita.

AGRONOMICKÉ
VÝHODY STROJE

 » Větší meziporostní prostor pro 
jednotlivé rostliny díky meziřádkové 
vzdálenosti 12,5 cm (možnost 
16,5 cm).

 » Přesné ukládání osiva díky secím 
botkám uloženým na paralelogramu 
(systém PSP) s vysokým přítlakem. 
Výsledkem je rovnoměrné vzcházení 
osiva na celé ploše oseté parcely.

 » Založení porostů v minimalizační 
technologii, konvenční technologii 
nebo přímý výsev do strniště.

 » Dokonalá jarní příprava půdy 
na těžším typů půd a excelentní 
drcení hrud při podzimním výsevu 
díky coulter sekci (model OO).

 » Výsev odlišných plodin od malých 
semen až po kukuřici.

 » Dodržení agronomických lhůt díky 
vysokým pojezdovým rychlostem 
a zásobníkům s velkým objemem.

 » Výživa rostlin na počátku vegetace 
systémem přihnojování.
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Přínosy

OMEGU využijete:

– Na založení porostů v minimalizačních technologiích s větším množstvím rostlinných zbytků na povrchu.

–  Na založení porostů v konvenční technologii (orba). Možný výsev přímo do hrubé brázdy díky preciznímu rovnání a zpětné konsolidaci 
půdy.

–  Na založení porostů s výsevem přímo do strniště díky dvěma řadám disků.

–  Bezproblémové založení porostů do těžších a vlhčích půd díky možnosti vyřazení pracovních disků z činnosti a použití pracovních 
coulterů – žádné hroudy. Zvýšení kvality přípravy půdy v suchých podmínkách současným použitím disků a coulterů.

–  Výsev jakéhokoliv osiva, od malých semen až po kukuřici.

–  Kvalitní založení porostů i ve velmi komplikovaných podmínkách. Secí stroj Omega je konstruován i do velmi členitých oblastí 
s požadavkem dokonalého kopírování (systém PSP).

Využití
OMEGA OMEGA

GR Bartosz Gramowski
Bukowiec, okres Chodzież, oblast Wielkopolskie, Polsko

výměra: 860 ha
stroj: Omega OO 6000 Ferti

„Před zakoupením secího stroje Omega jsme byli pozváni na třídenní 
školení pro obsluhu a výhody stroje nás velmi překvapily. Oslovila nás 
především jeho snadná obsluha a přizpůsobení se nejrůznějším pod-
mínkám systému konvenčního i minimalizačního hospodaření. V těchto 
podmínkách jsme Omegu testovali společně s dalším strojem od firmy 
BEDNAR, dlátovým pluhem Terraland. Omega rovněž splnila náš poža-
davek na meziřádkovou vzdálenost 12,5 cm a možnost připojení na Iso-
Bus. Díký tomu a vzhledem k předchozím velmi dobrým zkušenostem 
se stroji firmy BEDNAR pro nás Omega byla jasná volba.“

Bartosz Gramowski, majitel
Marcin Nowak, hlavní agronom

Přínosy, které znamenají úsporu:

–  Kvalitní zpracování půdy během jediného přejezdu s přesným založením porostu díky jednotlivým pracovním částem stroje, 
které připraví pozemky do takového stavu, aby secí botky mohly vykonat kvalitní práci s uložením osiva do přesně nastavené hloubky.

–  Vysoké pracovní rychlosti – umožňují dodržet agronomické lhůty pro založení porostů. Vysoké pracovní rychlosti (13–15 km/h) jsou 
možné díky dokonalé stabilitě stroje a propracovanému dávkování osiva.

–  Možnost pracovat i v obtížných podmínkách – technické řešení secího stroje Omega umožňuje práci i v extrémních podmínkách 
spojených s vysokou vláhou, suchem nebo velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu.

–  Snížení počtu přejezdů – stroj dokáže dosáhnout vysoké kvality práce na první přejezd. V mnoha případech je možné vynechat ně‑
kterou ze zběžně prováděných polních operací, které se zpravidla před setím vykonávají.

UKÁZKA ZALOŽENÍ OZIMÉ PŠENICE

Secí stroj Omega OO 6000 Ferti
Lokalita: Panenské Břežany, Praha ‑východ
Pracovní rychlost: 14 km/h
Hloubka setí: 3 cm
Výsevek: 3,7 MKS/ha
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CRUSHBAR

Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar srovnává první 
nerovnosti a připravuje půdu pro další pracovní části. Je umístěn 
před diskovou sekcí.

FRONTPACK

Přední pneumatikový pěch (Frontpack) dokonale rovná půdu, a to 
včetně hrubé brázdy. Navíc neustále drží secí stroj v jedné rovině. 
Frontpack je tvořen pneumatikami o velikosti 710 mm.

Základní pracovní části
OMEGA

Rovinnost povrchu je základní předpoklad úspěšně založeného porostu

Dokonalé srovnání půdy před secími botkami je důležitou součástí setí. Půda musí být srovnána ještě před transportním pneumatikovým 
pěchem, a to zejména v případě, že hospodaříte na středně těžkém nebo těžším typu půd. Rovinu před pneumatikovým pěchem lze 
vytvořit předním páskovým smykem Crushbar nebo předním Frontpackem.

Přední Frontpack se rovněž velmi dobře osvědčil při setí do většího 
množství posklizňových zbytků, které zůstanou na povrchu například 
po kukuřici na zrno. Pěch zatlačí posklizňové zbytky do země 
a výrazně tím zlepší průchod materiálu secím strojem.

Frontpack drží celý stroj neustále v dokonalé rovině. Secí stroj pracuje na předním Frontpacku a transportním pneupěchu. Stroj je díky 
tomu maximálně stabilní a mnohem lépe dokáže rovnat a konsolidovat půdu. Uložení osiva je díky práci na obou pěchách velmi kvalitní.

Přední Frontpack dělá velmi dobrou práci i v případě setí do hrubé 
brázdy.
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Břity s výraznou řezací 
schopností

Profilování vytváří více 
hlíny pro zaklopení 
rostlinných zbytků

Směr rotace disku

Základní pracovní části
OMEGA

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ 
DISKOVÉ SEKCE

Disková pracovní sekce je hydraulicky 
nastavitelná. Setí je možné i bez použití 
diskové sekce.

DISKY JAKO
KYPŘIČE STOP

Disky jsou v oblasti za koly traktoru stavi‑
telné. Slouží jako kypřiče stop – narušují 
stopy traktoru, které utužují půdu.

Bezúdržbová disková pracovní sekce zaručuje kvalitní přípravu půdy před uložením osiva

Secí stroje Omega jsou vybaveny dvěma řadami disků. Disky krájí a mísí posklizňové zbytky s půdou a připravují vrchní část půdního 
profilu tak, aby půda byla řádně nakypřena před zpětnou konsolidací a přesným uložením osiva. Disky mají rovněž velmi pozitivní vliv na 
srovnání pozemku. Jednotlivé disky jsou uloženy nezávisle a pracují na bezúdržbových ložiskách.

A ‑DISKY: Nový rozměr kvality práce

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým 
vykrajovaným diskům. A ‑disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných 
zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájejí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny, než je 
tomu v případě standardních zubatých disků. Každé profilované vystoupení disku nabírá hlínu a vynáší ji směrem do rostlinného mulče, 
kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

AXIÁLNÍ
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Axiální kuličková ložiska s  kosoúhlým 
stykem jsou uzavřena dvěma statický‑
mi a  jedním  dynamickým kazetovým 
těsněním se čtyřmi  těsnicími žebry 
a běhají v pevném kovovém tělese.
1 – dynamické kazetové těsnění se čtyřmi žebry, 
2  – kovové těleso, 3  – statické těsnění, 
4 – čtyřbodé ložisko, 5 – dvojité těsnění

TWIN ‑DISC ZARUČUJE
LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky 
tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivý‑
mi rameny disků větší (50 cm). To znamená 
více prostoru pro průchod materiálu strojem. 
Secí stroj může plynně pracovat, i když je na 
povrchu větší množství posklizňových zbytků.
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Velká a široká kola (425 mm) umístěná v systému offset pod zásobníkem vynikajícím způsobem 
utužují a urovnávají půdu a zajišťují hladký a stabilní průjezd celého stroje po poli i na silnici. 
V případě defektu je snadné kolo vyměnit. Offsetové rozmístění kol zvyšuje průchodnost půdy 
a rostlinných zbytků, což snižuje valivý odpor a tím i potřebu tahové síly. Mezi koly jsou gumové 
špalíky pro rozhrnutí hrůbků vznikajících mezi koly.

Konsolidace půdy před setím
OMEGA
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*Některé funkce jsou dostupné za příplatek a mohou vyžadovat dodatečné zařízení

Secí stroj OMEGA je možné ovládat systémem IsoBus. V případě, že traktor není vybavený systémem IsoBus, je možné ovládat secí stroj 
pomocí 2 typů terminálů:

Ovládání a nastavení stroje
OMEGA

 » Úsporná alternativa pro řízení secího stroje 
a Ferti Boxu

 » Snadná a rychlá montáž v kabině traktoru

 » Teminál je vybaven 3,5" barevným displejem

 » Hlavní funkce stroje lze snadno ovládat přímo tlačítky 
na klávesnici

 » Terminál lze použít pouze pro vybrané typy strojů

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ VČETNĚ ISOBUSU

 » Velký displej 8,4" s dotykovou obrazovkou.

 » CCI.Control – rychlá a snadná dokumentace a správa 
zakázek přímo v traktoru*

 » CCI.Courier – rychlý a spolehlivý přenos dat do počí‑
tače v kanceláři pomocí Flash disku, Blue Tooth, WIFI 
či GSM*

 » FieldNav – snadná navigace strojů na pole*

 » Farmpilot – řízení a plánování více strojů online pomocí 
internetu*

 » CCI.Tecu – sledování základních dat traktoru*

 » CCI.Cam sledování okolí traktoru pomocí kamer*

 » Počasí – aktuální předpověď počasí přímo v traktoru*

úhlopříčka 3,5"

úhlopříčka 8,4"

TERMINÁL CCI 200
Kompatibilní s IsoBus

TERMINÁL BASIC

VÝKONNÉ A PŘESNÉ DÁVKOVACÍ 
ÚSTROJÍ

VÝSEVNÍ VÁLEČKY

Dávkovací ústrojí secích strojů Omega je vyrobeno z nerezové oceli a po‑
háněno elektromotorem, vybaveným radarovým senzorem nebo IsoBus 
signálem přímo z traktoru.

Dávkovací systém je schopný dávkovat osivo velice přesně v rozmezí od 
0,6 do 350 kg/ha.

Systém je vybaven vypouštěcím hradítkem pro dokonalé vyprázdnění 
zásobníku.

Čechrač pro lepší průchodnost osiva.

Hradítko pro snadnou výměnu výsevního válečku.

V základní výbavě secích strojů Omega jsou 2 typy výsevních válečků 
(jeden typ pro jemné osivo, jako je např. řepka, druhý typ pro obiloviny).

V rozšířené nabídce BEDNAR nabízí celkem 14 typů výsevních válečků 
od 3,5 cm³ až po 700 cm³.
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Ovládání a nastavení stroje
OMEGA

SNADNÁ A POHODLNÁ KALIBRACE 
S VYPRÁZDNĚNÍM ZÁSOBNÍKU

Kalibrace se provádí v zadní části secího stroje (za výsevními botkami), kam je 
přiveden rozvod z výsevního ústrojí – velice pohodlné a dobře přístupné místo 
pro obsluhu.

1. Zmáčknete tlačítko na přídavném panelu pro naplnění kalibračních sáčků.
2. Zvážíte hmotnost sáčků a zadáte tuto hodnotu do terminálu.

V zadní části lze rovněž pohodlně vyprázdnit nevyseté osivo ze zásobníku zpět 
do big bagů.

VYPNUTÍ POLOVINY STROJE

BEDNAR nabízí mechanické nebo elektronické vypnutí poloviny záběru secího 
stroje. Secí stroje s možností vypnutí poloviny záběru jsou vybaveny dvěma rozdělo‑
vacími hlavami.

Mechanické vypnutí poloviny secího stroje se provádí pod výsevním ústrojím ručním 
přehrazením pomocí hradítka.

Elektronické vypnutí poloviny secího stroje je možné přímo z kabiny traktoru elek‑
tronickým přehrazením.

PRE ‑EMERGENTNÍ ZNAMENÁKY

U strojů Omega je možné nakonfigurovat několik možností vyznačení kolejových 
řádků, a to dle vašich potřeb používání navigace a postřikovačů:

 » Navigace + vypínání 2×2 klapky

 » Navigace + vypínání 2×3 klapky

 » Pre ‑emergentní znamenáky + vypínání 2×2 klapky

 » Pre ‑emergentní znamenáky + vypínání 2×3 klapky

Nevyseté osivo je automaticky odečteno, aby byla zachována vysoká přesnost 
setí.

V případě práce bez navigace je možné vybavit secí stroje Omega 
bočními hydraulicky ovládanými znamenáky.
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PŘÍTLAK NA SECÍ BOTKU A KŘÍDLA

Přítlak na secí botku a křídla je zobrazen na dvou 
manometrech na čelní straně zásobníku osiva, kde 
jsou hodnoty zřetelně vidět z kabiny traktoru. Přítlak 
na secí botky lze nastavit až na 120 kg. Nastavuje se 
mechanicky nebo hydraulicky. Přítlak na boční sekce 
(rámy) je zajištěn hydraulicky.

Precizní uložení osiva
OMEGA

1. KAŽDÁ SECÍ BOTKA JE ULOŽENA NA PARALELOGRAMU

2. VÝSEVNÍ DISKY VE TVARU „V“

Výsevní jednotky tvoří dva disky, která mají tvar „V“ o průměru 
380 mm. Jeden z disků je vůči druhému odsazen. To znamená, 
že drážku pro osivo vytváří pouze jeden disk.

Toto řešení snižuje odpor půdy, zlepšuje průnik disků do půdy, 
vytváří drážku přes rostlinné zbytky, které mohou být na povrchu 
půdy.

Jeden disk kryje druhý, toto předsazení disku snižuje opotřebení 
a udržuje přesnou hloubku setí, a to i v případě vyššího opotře‑
bení disků.

3. DOKONALÉ KOPÍROVÁNÍ DÍKY PŘÍTLAKU BOČ‑
NÍCH RÁMŮ A ROZDĚLENÍ RÁMŮ SECÍCH BOTEK 
DO TŘÍ ČÁSTÍ

Dokonalého vedení stroje a kopírování nerovností je dosaženo:

 » Neustálým přítlakem na boční rámy pomocí hydraulických akumulátorů. 
Tím je zabezpečeno rovnoměrné rozdělení tlaku na celou pracovní šířku 
secího stroje.

 » Rozdělením rámů se secími botkami do tří částí.

Podmínky nejsou vždy ideální – řešením je PSP systém

Uložení osiva do přesně nastavené hloubky je základním předpokladem rovnoměrného vzcházení porostu v rámci celé oseté parcely. 
V případě, že parcela je dokonale předem připravena bez rostlinných zbytků, větších půdních částic a přeje vám počasí, pak je relativně 
snadné porost založit.

Je to ale v zemědělství vždy možné? Přeje vám vždy počasí? Je možné vše připravit před setím do ideální stavu?

Není. Pokud se má hovořit o secím stroji s přípravou jako o secím stroji univerzální, tak takovýto secí stroj musí být schopný zakládat 
kvalitně porosty i v neideálních podmínkách. To secí stroj BEDNAR Omega umí, a to díky systému PSP (Precizní uložení osiva).

Systém PSP má následující vlastnosti:

Velkou výhodu secích strojů Omega je uložení každé 
secí botky na paralelogramu.

Botky uložené na paralelogramu, mají ve srovnání 
s botkami uloženými volně bez paralelogramu, pod‑
statně přesnější vedení secích botek půdním profilem.

Paralelogramové uložení představuje neustálé a stejné 
dodržování nastavené pracovní hloubky (hloubky ulo‑
žení osiva), a to i v případě příčných nerovností terénu.
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„Když jsme konstruovali secí stroj Omega, meziřádková vzdá-
lenost byla jedním z hlavních témat. Při diskuzi s předními pěs-
titeli jsme se ve většině případů shodli na vzdálenosti 12,5 cm. 
A to na základě mnohaletých zkušeností a možnosti porov-
nání vzdálenosti 12,5 cm s širším rozestupem mezi řádky. Při 
12,5 cm se porosty obilovin zpravidla lépe zapojují.“

Ladislav Bednář

PŘÍTLAK SECÍCH BOTEK

Přítlak secích botek je možné nastavit pomocí hydraulických válců. 
Přítlak je možné nastavit až na 120 kg.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ HLOUBKY VÝSEVU

Centrální nastavení hloubky výsevu se provede velice jednoduše po‑
mocí ráčnového mechanizmu.

Podmínkou úspěšného založení porostu je precizně vytvořená výsevní drážka. Dvoudisková secí botka s předsazením jednoho z disků 
řeže rostlinné zbytky a vytváří tím čistou a připravenou drážku pro rovnoměrné uložení osiva. Osivo je následně přikryto jemnou zeminou 
a přitlačeno k půdě hloubkovým kolečkem. Zadní zavlačovač je nastavitelný dle aktuálních půdních a vlhkostních podmínek. Zavlačovač 
vytvoří optimální půdní strukturu pro klíčení osiva.

Precizní uložení osiva
OMEGA

Nastavitelný zavlačovač

Bezúdržbová ložiska

Pryžové segmenty 
proti přetížení 
a pří tlak

Dvoudisková secí botka 
s přesazením jednoho disku

Hloubkové kolečko 330×50 mm 
nebo 330×65 mm

Rameno

Paralelogramové uložení 
každé secí botky

Meziřádková vzdálenost 12,5 cm pro většinu podmínek s větším 
podílem obilovin v osevním postupu. Možnost výsevu řepky ozi‑
mé ob řádek na meziřádkovou vzdálenost 25 cm případně ob 
2 řádky na 37,5 cm.

Meziřádková vzdálenost 16,5 cm pro podmínky s větším úhrnem 
srážek nebo s obvyklým velkým množstvím rostlinných zbytků na 
povrchu.

Meziřádková vzdálenost 12,5 cm Meziřádková vzdálenost 25 cm
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OMEGA OO 3000 OO 4000 R OO 4000 OO 6000

Pracovní šířka m 3 4 4 6

Objem zásobníku l 3 000 3 000 3 000 4 000

Přepravní šířka m 3 4 3 3

Přepravní délka* m 7,4 8,2 8,5 8,5

Pracovní hloubka disků** cm 2–10 2–10 2–10 2–10

Rozteč výsevních botek cm 12,5/16,5 12,5/16,5 12,5/16,5 12,5/16,5

Počet secích botek 12,5/16,7 ks 24/18 32/24 32/24 48/36

Velikost pracovních disků mm 520×5 520×5 520×5 520×5

Počet disků ks 24 32 32 48

Počet coulterů ks 24 32 32 48

Plnicí výška cm 255 255 255 275

Celková hmotnost* kg 4 200–4 600 4 500–5 200 5 800–6 600 7 700–8 500

Doporučený výkon** HP 110–150 180–220 180–220 220–300

*závisí na výbavě **závisí na půdních podmínkách

Základní popis
OMEGA OO

Připojení do ramen traktoru,  
oko nebo miska K 80

Přední příslušenství – přední pneumatikový  
Frontpack nebo hydraulický páskový smyk Crushbar

Jednokomorový zásobník

Distribuční hlava

Boční znamenáky

Dvě řady disků 520×5 mm 
s hydraulickým ovládáním

Velký offsetový pneu pěch 
tvořený širokými pneumatikami 
(425/55 R17)

Příslušenství za diskovu sekcí – 
hydraulický, páskový smyk 
Crushbar nebo coulterová sekce

Dvoudiskové secí botky uložené  
na paralolegramu, systém PSP

Pohodlná kalibrace výsevku 
v zadní části stroje

Hlavní charakteristika modelu BEDNAR OMEGA OO:

 » Secí stroj robustní konstrukce připravený na velmi náročné podmínky – robustní hlavní a boční rámy.

 » Větší pracovní disky o průměru 520×5 mm schopné zpracovat i větší množství posklizňových zbytků.

 » Velmi dobrá průchodnost materiálu secím strojem díky větším vzdálenostem mezi jednotlivými pracovními částmi.

 » Excelentní konsolidační efekt díky hmotnosti a širokým pneumatikám pneupěchu.

 » Vynikají pro práci na těžším typu půd díky možnosti pracovat pouze s coulterovou sekcí na jaře – přední disková sekce nepra‑
cuje, pracují pouze coultery.

 » Dokonalé kopírování povrchu díky secím botkám pracujícím na paralolegramu – systém PSP.

 » IsoBus konektivita, jednoduché a snadné ovládání.

Secí stroj Omega OO je doporučován do náročných podmínek s těžšími půdami. Velkou předností modelu Omega OO s přímým 
vlivem na výnos jařin je variabilita stroje umožňující pracovat na těžším typu půd pouze s coulterovou sekcí – půda se proteplí a provzdušní 
a nedochází ke vzniku půdních mazlavých částic, které zpravidla vytvářejí přední disky. Coulterová sekce za disky se velmi dobře osvědčila 
i v případě suchých podmínek. Coultery výrazně zvyšují kvalitu předseťové přípravy.

Nerezové výsevní ústrojí

Průtokové senzory



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

 » SCHEMA

 » STANDA
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JARNÍ ZALOŽENÍ POROSTŮ

LETNÍ ZALOŽENÍ POROSTŮ

V letním období je intenzivní práce předních pracovních disků velmi důležitá. Disky nakypří půdu, nařežou posklizňové zbytky a promíchají je s půdou. 
Coultry zvýší intenzitu disků! Zpracují hroudy po discích, nařežou a zatlačí zbylé rostlinné zbytky zpět do země. Výsledkem je kvalitně založený porost 
s vynikající rovnoměrnou vzcházivostí v rámci celé parcely.

Secí stroj Omega OO může na jaře pracovat s pracovními disky úplně vyřazenými z provozu. Disky na jaře vytvářejí na těžším typu nežádoucí půdní 
části. Práci disků, tj. proteplení a provzdušnění horního půdního profilu, zastanou coultry. Výsledkem je kvalitně založený porost s vynikající, rovnoměr‑
nou vzcházivostí v rámci celé parcely.

Mazlavé hroudy, které na jaře vytvoří přední disky zpravidla na 
těžším typu půd, pneupěch již nezpracuje. Secí botky nemohou 
osivo kvalitně uložit. Vzcházení porostů jařin je tím velmi negativně 
ovlivněno!

Výsledkem je nerovnoměrné vzcházení. Hroudy (knedlíky, půdní 
jazyky) vytvořené předními řadami disků na těžším typu půd zne‑
možňují kvalitní uložení osiva do půdního profilu a zhoršují vzcházení.

Založení porostů má svá úskalí

Jestliže hospodaříte na středně těžkých až těžších půdách, pak jistě oceníte možnost výbavy secího stroje coulterovou sekcí. Díky této 
výbavě, která vychází ze zkušeností předních farmářů, dosáhnete optimální půdní struktury i na těžším typu půd bez tvorby mazlavých 
„knedlíků“, „jazyků“ a podobných částic, které vytváří disková sekce. Nechte pracovat jenom coultery a sekci s disky zvedněte – docílíte 
nakypřené vrchní půdní struktury bez tvorby a vytahování mokrých částic. V suchém období ať naopak pracují disky i coultery.

Secí stroj do těžších půd
OMEGA OO COULTEROVÁ PRACOVNÍ SEKCE řeší problém velkých půdních částic

COULTERY ZA DISKOVOU 
PRACOVNÍ SEKCÍ

Nezávisle uložené coultery se samočistícím 
efektem.

Coultery jsou ovládané hydraulicky. Obsluha 
může rychle reagovat na aktuální podmínky.

Důležitá výbava secích strojů pro těžší typ 
půd.
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Zkušenosti
OMEGA OO

ZD Pojbuky
Pojbuky, okres Tábor, Česká Republika

výměra: 2 200 ha
stroje: Omega OO 6000, (Terraland TN 3000 HD7R Profi)

„Hospodaříme v oblasti s velmi kamenitými půdami. Během testo-
vání nás oslovila robustní konstrukce secího stroje Omega OO, který 
bez problému zvládl naše náročné podmínky. Když jsme viděli doko-
nalou kvalitu vzcházení jarních ječmenů v našich obtížných podmín-
kách, rozhodli jsme se právě pro tento secí stroj.“

Pavel Opolzer, vedoucí rostlinné výroby

„Secí stroj Omega OO jsem si vybral, protože jako jediný byl schopný připravit jarní půdu bez tvorby větších 
půdních částic. Testoval jsem dalších 5 secích strojů, ale všechny kromě Omegy vytvářely velké půdní části, které 
se tvořily kvůli předním diskům. Vzcházivost porostu je potom daleko horší. Já na jaře pracuji pouze s coultry 
a disky nechám mimo provoz. V létě nechávám pracovat jak disky, tak coultry. Tím je letní předseťová příprava 
ještě intenzivnější a mám dokonalou strukturu půdy.“

Arnold Pereszlény, zemědělec a službař,

Veľké Ludince, okres Levice, Slovensko

výměra: 400 ha + služby přibližně 1 000 ha

stroj: Omega OO 6000
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Základní popis
OMEGA OO_FERTI

OMEGA OO 3000 FERTI OO 4000 FERTI OO 6000 FERTI

Pracovní šířka m 3 4 6

Objem zásobníku l 4 000 4 000 5 000

Přepravní šířka m 3 3 3

Přepravní délka m 7,4 8,2 8,5

Pracovní hloubka disků* cm 2–10 2–10 2–10

Rozteč výsevních botek cm 12,5/16,5 12,5/16,5 12,5/16,5

Počet secích botek 12,5/16,7 ks 24/18 32/24 48/36

Velikost pracovních disků mm 520×5 520×5 520×5

Počet disků ks 24 32 48

Počet coulterů ks 12/9 16/12 24/18

Plnicí výška cm 255 260 285

Celková hmotnost* kg 5 000–5 400 6 700–7 500 8 800–9 600

Doporučený výkon** HP 130 –180 180–250 250–300

*závisí na půdních podmínkách **závisí na výbavě

Připojení do ramen traktoru, 
oko nebo miska K 80

Přední příslušenství – přední pneumatikový  
Frontpack nebo hydraulický páskový smyk Crushbar

Přetlakový dvoukomorový zásobník

Pre ‑emergentní znamenáky

Dvě řady disků 520×5 mm 
s hydraulickým ovládáním

Offsetový velký pneu pěch 
tvořený širokými pneumatikami 
(425/55 R17)

Aplikace hnojiva do meziřádků 
diskovým coulterem

Dvoudiskové secí botky uložené  
na paralolegramu, systém PSP

Pohodlná kalibrace výsevku 
v zadní části stroje

Hlavní charakteristika modelu BEDNAR OMEGA OO_FERTI:

 » Secí stroj robustní konstrukce připravený na velmi náročné podmínky – robustní hlavní a boční rámy.

 » Větší pracovní disky o průměru 520×5 mm schopné zpracovat i větší množství posklizňových zbytků.

 » Velmi dobrá průchodnost materiálu secím strojem díky větším vzdálenostem mezi jednotlivými pracovními částmi.

 » Excelentní konsolidační efekt díky hmotnosti a širokým pneumatikám pneupěchu.

 » Vynikají přesnost dávkování hnojiva díky přetlakovému zásobníku. Hnojivo uloženo do meziřádků coultery.

 » Dokonalé kopírování povrchu díky secím botkám pracujícím na paralolegramu – systém PSP.

 » IsoBus konektivita, jednoduché a snadné ovládání.

Secí stroj Omega OO_FERTI je robustní secí stroj schopný přesného výsevu a aplikace hnojiva. Omega OO_FERTI je doporučo‑
vána do náročných podmínek se značným podílem jařin v osevním postupu (meziřádková vzdálenost 12,5 cm nebo variantně 16,5 cm). 
Porosty založené na jaře velmi pozitivně reagují na přesné přihnojení do meziřádků. Podstatně se tím zvyšuje akcelerace růstu porostu 
a celková vitalita plodin. Důležité je přesné dávkování hnojiva. To zaručuje přetlakový zásobník, který je díky přetlaku schopen dávkovat 
přesná, nicméně i vysoká množství hnojiva.

Dvě nerezová výsevní ústrojí

Distribuční hlava

Průtokové senzory
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DVOUKOMOROVÝ ZÁSOBNÍK

Dvoukomorový zásobník je rozdělen v  poměru 
60:40 s možností výběru 60 osivo : 40 hnojivo nebo 
60 hnojivo : 40 osivo. Zásobník je možné využít také 
celý pouze na osivo, například pro založení porostu 
ozimů.

APLIKACE HNOJIVA DO MEZIŘÁDKŮ 

Hnojivo je dávkováno z přetlakového zásobníku nerezovým dávko‑
vacím ustrojím k aplikačním coulterům (průměr 380 mm). Hloubka 
uložení hnojiva je nastavitelná. Coultery jsou řešeny tak, aby byly 
velmi průchodné s rozestupem 25 cm (meziřádková vzdálenost 
osiva 12,5 cm) a 33 cm (meziřádková vzdálenost osiva 16,5 cm).

Přesné dávkování díky přetlakovému zásobníku

Secí stroje Omega OO_Ferti mají velkokapacitní dvoukomorové zá‑
sobníky s přetlakem. Díky uzavření zásobníku je v zásobníku vytvořen 
přetlak. Toto technické řešení mnohonásobně zvyšuje kvalitu přes‑
nosti dávkování hnojiva, a to i vyšších dávek při vyšších pracovních 
rychlostech (až 350 kg hnojiva/ha při pracovní rychlosti 14 km/h).

Další výhody:

 » Nerezové dávkovací ústrojí pro hnojivo.

 » Dávka hnojiva a výsevek osiva jsou na sobě nezávislé.

 » Ovládání celého stroje je možné pomocí jednoho terminálu.

Secí stroj s přihnojováním
OMEGA OO_FERTI KOMBINOVANÝ VÝSEV (OSIVO + HNOJIVO)

Výhody:

 » Prokazatelně vyšší výnosy u jarních plodin.

 » Snížení počtu přejezdů (výsev i hnojení probíhá současně).

 » Účinnější využití dusíku.

 » Přesné uložení hnojiva do prostoru, ve kterém ho rychle využijí kořeny rostlin.

 » Rychlé nastartování porostu a tím i zastínění plevelů.

Meziřádkové uložení hnojiva v hloubce 2–3 cm pod 
osivo umožní kořenům rychleji odebírat živiny bez 
nebezpečí spálení.

Hnojivo má díky hlubokému uložení přístup k vodě 
i v případě proschnutí svrchní vrstvy půdy. To zajistí 
kořenům rostlin snadnou přístupnost živin.
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www.bednar ‑machinery.com

Polní brány STRIEGEL ‑PRO Diskové podmítače SWIFTERDISC Diskové podmítače ATLAS

ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Technické údaje a vyobrazení jsou přibližné.
Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenická 607

190 17 Praha 9 – Vinoř

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

W: www.bednar ‑machinery.com

MEZIŘADKOVÁ KULTIVACE

Meziřádkový kypřič ROW ‑MASTER

Předseťové kompaktory SWIFTER Univerzální kypřiče FENIX

Tažené pěchy
CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY

Dlátové pluhy TERRALAND

ZPRACOVÁNÍ PŮDY

ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Rotační mulčovače MULCHERZásobník na hnojivo FERTI ‑BOXSecí stroje OMEGA

SETÍ A HNOJENÍ MULČOVÁNÍ

Sortiment

*KM600305*
Váš autorizovaný dealer


