
O singură trecere este suficientă
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Combinatorul SWIFTER marca BEDNAR este un utilaj modern de pregătire a patului germinativ ce permite prelucrarea optimă 
printr-o singură trecere indiferent de viteza de lucru, reducând astfel semnificativ costurile de înființare ale culturii.

Culturile de rapiță, sfeclă de zahăr, porumb necesită o pregătire a solului optimă. Aceasta este cerința principală pentru o recoltă de calitate 
și o producție ridicată la hectar. Combinatoarele Swifter excelează prin designul modern și construcția simplă. Caracteristicile tehnice ale 
acestora le-au propulsat în topul celor mai populare utilaje capabile să efectueze o lucrare de calitate chiar și în condiții dificile de sol și 
climă.

PRINCIPALELE AVANTAJE 
ALE UTILAJULUI

• Secții de lucru interschimbabile cu 
organe active tip săgeată (toamnă), 
gamma și săgeată SB (primăvară). 

• Crushbar – bară frontală de nivelare 
cu acționare hidraulică – asigură 
adaptabilitate la diverse condiții de sol.

• Tăvălugi crosskill pentru mărunțirea 
bulgărilor și consolidarea solului pe 
toată lățimea de lucru.

• Tăvălugi de finisare în spatele tă-
vălugilor crosskill cu „efect de tăiere“ 
al solului. Terenul prelucrat devine 
perfect pregătit.

• Reglarea hidraulică a adâncimii de 
lucru la combinatoarele SO și SO_F 
asigură o pregătire perfectă a patului 
germinativ. 

• Bară de sfărâmare în spatele 
tăvălugului frontal ce elimină orice 
posibile urme lăsate de roți.

• Rulmenţi de calitate superioară, 
pregătiţi pentru viteză de rotaţie mare, 
unde abrazivitatea este crescută.

Descriere generală
SWIFTER
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„Modelele Swifter sunt utilaje simple ce printr-o singură trecere pregătesc un pat germi-
nativ perfect nivelat cu o structură calitativă a solului. Un pat germinativ uniform este ne-
cesar plasării semințelor la aceeași adâncime pe toată suprafața de lucru a semănătorii. 
Aceasta este cerința de bază a unei culturi de succes.”

Ladislav Bednar

AVANTAJE AGRONOMICE 
ALE UTILAJULUI

• Înglobarea mai multor operaţiuni de 
lucru în una singură atrage costuri 
mai mici de pregătire a solului.

• 3 bare de nivelare înseamnă un teren 
perfect neted, fără compromisuri.

• Pregătirea unui pat germinativ per-
fect pentru toate culturile (adâncime 
de lucru constantă pe toată lăţimea de 
lucru a utilajului).

• Înalt efect de mărunțire al bulgărilor 
cu ajutorul tăvălugilor crosskill și 
a tăvălugului de finisare. Agresivita-
tea procesului de mărunțite crește 
odată cu creșterea vitezei de rotație a 
tăvălugilor.

• Utilizarea utilajului în sistemele agrico-
le convenţionale (după arat), precum 
ș i în sistemul de prelucrare minimă.

• Caracteristicile tehnice ale utilajului 
permit prelucrarea la viteze mari, fiind 
mai ușor de atins ţintele agro-tehni-
ce solicitate.
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SWIFTER

Beneficii

Economiile certe se datorează:

• Integrare a până la 8 operaţiuni într-o singură trecere = o singură trecere comparativ cu alte sisteme de prelucrare.

• Viteze operaționale de lucru = necesită mai puţin timp, se respectă ușor termenele agrotehnice.

• Număr mai mic de treceri = ajută la eliminarea solului compactat, încurajând principiile de dezvoltare agricolă durabilă.

• Pat germinativ perfect pregătit = calitate superioară și cantitate mai mare de semințe la hectar, bazele unei germinații optime.

„Swifter pregătește terenul printr-o singură trecere aproape în orice condiții. 
Pentru mine înseamnă că pot să intru la semănat legume, produsele cele 
mai importante din ferma mea.”

Jan Hodoval, fermier

Jan Hodoval 
Pocaply, regiunea Litomerice, Republica Cehă

suprafață: 70 ha
utilaj: Swifter SN 4000
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SWIFTER

Utilizare

Puteţi să utilizaţi combinatorul Swifter pentru pregătirea patului germinativ în:

Sisteme tradiţionale de prelucrare, după arătură – resturile vegetale se încorporează la adâncime prin aratură, iar după iarnă, pământul 
se prelucrează ușor printr-o singură trecere. În condiţii grele se recomandă două treceri, care vor transforma terenul dumneavoastră într-o 
„grădină”.

Sisteme de prelucrare minimă – gestionarea resturilor vegetale joacă un rol important în acest sistem (lungimea resturilor, adâncimea de 
încorporare și gradul de descompunere). Pentru a avea rezultate optime cu Swifter, resturile vegetale trebuie să aibă o lungime de maxim 
5 cm (garantată de procesele anterioare – mulci) și trebuie încorporate uniform la o adâncime mai mare de 7 cm. Acest lucru va asigura 
că organele active nu aduc resturi vegetale la suprafaţă pe parcursul afânării.

DEMONSTRAŢIE  
PE UN CÂMP ARAT 

DEMONSTRAŢIE  
ÎNTR-UN SISTEM DE 

PRELUCRARE MINIMĂ

DEMONSTRAŢIE  
DE PRELUCRARE – VARA 

După iarnă, solul va fi prelucrat de 
Swifter printr-o singură trecere. În condiții 
de secetă, sunt necesare două treceri.

Pregătirea patului germinativ pe timpul ve-
rii este o operaţiune foarte solicitantă da-
torită bulgărilor tari și pământului brăzdat 
de crăpături cauzate de soare și secetă. 
Sistemul format din 3–4 rulouri garantea-
ză calitatea mărunţirii și pregătirea solului, 
pentru semănarea rapiţei, de exemplu.

Combinatorul Swifter poate să încorpo-
reze resturile vegetale și într-un sistem 
fără arătură.



Pregătirea patului germinativ primăvara – netratarea corectă a solului (distrugerea structurii ) și a gradului de umiditate poate dăuna 
semnificativ culturilor de primăvară cu impact direct asupra producției finale. Pregătirea prea devreme a solului îl face lipicios, în timp 
ce întârzierea prelucrării duce la pierderea apei din sol. De aceea trebuie să alegeți cel mai mic număr de treceri și momentul optim al 
lucrărilor. Succesiunea secțiilor de lucru la combinatoarele Swifter marca BEDNAR a fost concepută pentru o pregătire rapidă și de calitate 
a solului fără pierderea apei atât de necesară răsăririi. Dacă pregătiți solul de ex. pentru sfecla de zahăr, trebuie să alegeți organele active 
tip săgeată SB care prelucrează solul pe toată lățimea de lucru fără amestecare pe verticală. Acest lucru menține umiditatea și creează 
o bază solidă pentru plasarea precisă a semințelor. Pentru porumb, afânarea și încălzirea solului se realizează cu organe active gamma, 
fără scoaterea la suprafață a umidității. 

Pregătirea patului germinativ vara (toamna) – probleme asemănătoare cu pregătirea de primăvară, de multe ori fiind necesară pregătirea 
solului în timpul recoltării, mai ales pentru culturile de rapiță. Vara, înghețul sau zăpada nu ne pot ajuta la prelucrarea solului, așa cum deseori 
acestea sunt de mare ajutor primăvara. Pregătirea de calitate a patului germinativ este necesară și vara, de aceea secțiile de lucru cu 
organe active tip săgeată (270 mm) cu efect de acoperire, poziționate pe două rânduri, sunt cele mai potrivite. Unghiul agresiv prelucrează 
și amestecă solul. Finalizarea pregătirii patului de semănat este asigurată de tăvălugii posteriori tip crosskill care pot fi suplimentați cu un 
tăvălug de finisare. Această combinație, ideală pentru semințe mici (rapiță), creează structura optimă a solului chiar și în condițiile unei veri 
secetoase. 

Pregătirea patului germinativ 
primăvara și vara (toamna) 

SWIFTER



Crearea unui pat germinativ cu o structură ideală 

• Nivelarea minuțioasă a solului astfel încât să rămână uniform și după celelalte lucrări, este o cerință esențială a pregătirii patului ger-
minativ.

• Un profil de sol cald și afânat reprezintă cerința primordială a unei germinații rapide și uniforme.

• Crearea unui nivel uniform pe toată suprafața prelucrată ajută la reglarea precisă a adâncimii de lucru a combinatorului, ca o cerință 
de bază a pregătirii viitoarei culturi.

• O structură și proporție ideală a particulelor de sol ajută la germinarea semințelor. Mărimea potrivită a acestor particule este parte 
integrantă dintr-un pat germinativ bine pregătit. 

• Consolidarea stratului de la adâncime intensifică regimul de apă al solului care este absolut necesar pentru răsărirea culturilor.

Combinatorul Swifter marca BEDNAR asigură obținerea unui pat germinativ ce respectă cerințele unei agriculturi intensive focusată pe 
maximizarea potențialului producțiilor.

Germinație uniformă 
a culturilor

GERMINAȚIE UNIFORMĂ A CULTURILOR

Profil de sol afânat omogen
Consolidarea umidității de la baza solului 

Accesul aerului și al căldurii în sol

SWIFTER



Pregătirea patului 
germinativ în condiții grele

Sol greu cu exces de umiditate – Swifter tratează problemele 
unui sol greu, cu exces de umiditate fără efort, printr-o singură 
trecere, grație organelor active studiate cu multă atenție și 
a tăvălugilor dubli model crosskill. 

Sol cu resturi vegetale în abundență – Swifter poate lucra și 
cu o mare cantitate de resturi vegetale de la cultura anterioară. 
Secția de lucru cu organe active tip săgeată este ideală în prelu-
crarea unui sol cu multe resturi vegetale.

Sol pietros – pentru sol pietros, tăvălugii crosskill pot fi despăr-
țiți, în acest fel evitându-se blocarea acestora de către pietre. 
Puteși pregăti un pat germinativ de calitate chiar și ăn aceste 
condiții dure.

Patul germinativ este prelucrat pe întreaga lățime de lucru 
la aceeași adâncime. Un pat germinativ de înaltă calitate este 
foarte important pentru o germinație uniformă. Combinatorul 
Swifter marca BEDNAR satisface această cerință indiferent care 
ar fi condițiile de sol.

SWIFTERSWIFTER
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Experiență

„Nu sunt neobișnuite situațiile în care avem de-a face cu condiții dificile de sol pe terenurile noastre. Pentru mine, 
Swifter și-a demonstrat capacitățile în condițiile unui sol cu exces de umiditate, prelucrând excelent brazda. Nu 
aș ezita să investesc din nou într-un Swifter pentru pregătirea solului.“

Jiri Richter, fermier
Republica Cehă

SWIFTERSWIFTER



1010 „Teren perfect uniform   fără compromisuri“

Alegeţi secția de lucru 
potrivită 

Cele 4 rânduri de organe gamma, poziționate în unghi 
negativ afânează și încălzesc solul fără a scoate la 
suprafaţă straturile inferioare ale acestuia, păstrând 
rezerva de umiditate din iarnă. Acest lucru este foar-
te important pentru răsărirea culturilor de primăvară. 
Atașsarea a fiecărui organ vă permite să lucraţi rapid 
la viteze de până la 15 km/h. Astfel economisiţi timpul 
preţios de care aveți nevoie primăvara.

Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară, pentru menţinerea umidi-
tăţii în sol.

Organele active tip săgeată SB, poziționate pe 
4 rânduri, asigură o prelucrare de calitate a solului 
primăvara. Unghiul de lucru nu produce un efect de 
amestecare pe verticală, păstrând umiditatea în sol, 
fapt ce reprezintă un factor cheie pentru un proces 
de germinare calitativ și rapid. Necesarul de forță de 
tracțiune este redus. 

Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară și păstrarea umidității în 
sol. Organele active sunt special recomandate pentru culturile de sfeclă de zahăr.

2 rânduri de organe active tip săgeată cu lățime de 
270 mm, ce se suprapun, garantează procesarea 
profilului solului pe întreaga lăţime a utilajului. În același 
timp, datorită unghiului de prelucrare al organelor ac-
tive, solul este prelucrat agresiv și astfel se formează 
un strat superior afânat. Fiecare săgeată este atașată 
unui suport flexibil, care creează „efectul 3D” (mișcare 
orizontală și verticală) și protejează organul activ.

Utilizare – Pregătirea de vară și toamnă când solul trebuie afânat și amestecat 
înainte de cultura următoare

SECȚII CU ORGANE ACTIVE TIP GAMMA

SECȚII CU ORGANE ACTIVE TIP SĂGEATĂ SB

SECȚII CU ORGANE ACTIVE TIP SĂGEATĂ

Secții de lucru interschimbabile

Conceptul utilajului permite schimbarea simplă a cadrului intern al organelor active (2 rânduri de organe active tip săgeată / 4 rânduri de 
organe active gamma / 4 rânduri de organe active tip săgeată SB). Astfel puteţi personaliza ușor utilajul conform diferitelor condiţii care 
apar pe parcursul unui an.

SWIFTER
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Mai mulți tăvălugi, mai puţini bulgări

Combinatoarele Swifter SN și SO_F sunt prevăzute cu 2 tăvălugi – frontal cu platbandă și tăvălug posterior cu platbandă sau tăvălug 
Crosskill. Swifter SO_F poate fi echipat și cu dublu tăvălug posterior (platbandă sau crosskill). Swifter SO este întotdeauna echipat în 
dotarea standard cu 3 tăvălugi – unul frontal cu platbandă și doi posteriori (cu platbandă sau crosskill). Numărul de tăvălugi al unui utilaj 
mărește efectul de mărunţire. Tăvălugii din configurația de bază pot fi suplimentați cu un al treilea tăvălug de finisare de diametru 270 mm, 
cu o viteză periferică mare. Astfel puteţi obţine un efect perfect de mărunţire similar cu un „burghiu”. Împreună cu barele de nivelare, utilajul 
asigură o prelucrare perfectă chiar și pe cele mai dificile loturi.

TĂVĂLUG CU 
PLATBANDĂ PE DOUĂ 

RÂNDURI

TĂVĂLUG CU 
PLATBANDĂ PE UN 

SINGUR RÂND

TĂVĂLUG CROSSKILL  
PE UN SINGUR RÂND

TĂVĂLUG CROSSKILL  
PE DOUĂ RÂNDURI

„Teren perfect uniform   fără compromisuri“

Alegeți tăvălugul  
potrivit

Adecvat pentru cultivarea 
solurilor ușoare în orice ano-
timp. Rulourile cu diametru de 
350/370 mm creează efectul 
unui „tăietor de pământ”.

greutate: 168 kg/m 
diametru: 350/370 mm

O soluţie simplă și eficientă din 
punct de vedere al costurilor 
pentru prelucrarea de primăva-
ră a solurilor ușoare.

greutate: 78 kg/m 
diametru: 370 mm

Tăvălugul Crosskill pe un singur 
rând cu sistem de răzuitori este 
confecționat din fontă de cali-
tate, adecvat pentru mărunțirea 
perfectă a bulgărilor.

greutate: 92 kg/m 
diametru: 370 mm

Soluţia ideală pentru toate tipuri-
le de pământ. Rulourile din fontă 
de calitate, cu 350 mm în diame-
tru, asigură o mărunţire precisă 
și fină, cu efect de auto-curăţare. 
Numai pentru Swifter SO_F.

greutate: 194/212 kg/m 
diametru: 350/440 mm

SWIFTER
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Scormonitorii masivi cu sistem de pro-
tecție tip arc, sunt utilizați pentru prelu-
crarea solului compactat de către trac-
toarele cu roţi înguste.

Bara frontală de nivelare cu acționare 
mecanică sparge denivelările dure, îm-
bunătăţind astfel eficienţa de prelucrare 
a organelor active următoare.

Tăvălugul cu bare format din bare sub 
formă de platbandă mărunţește bulgă-
rii de pe suprafaţa terenului. Conceptul 
acestuia asigură un efect de mărunţire 
excelent, chiar și în condiţii de pământ 
secetos.

Organele active tip săgeată cu o lățime de 
270 mm, ce se suprapun, asigură o prelu-
crare și afânare perfectă de-a lungul lăţimii 
întregului utilaj. Acestea sunt aplicate pe 
un arc flexibil ce permite un efect de miș-
care „3D“ (mișcare verticală și orizontală).

SCORMONITORI URME ROȚI

TĂVĂLUG FRONTAL  
DE NIVELARE

2 RÂNDURI DE ORGANE 
ACTIVE TIP SĂGEATĂ

CRUSHBAR – BARĂ 
FRONTALĂ DE NIVELARE 

CU ACȚIONARE HIDRAULICĂ 

Sparge denivelările dure pentru orga-
nele active de prelucrare. Controlul hi-
draulic permite un răspuns imediat la 
denivelările terenului, direct din cabina 
tractorului.

BARĂ FRONTALĂ 
DE NIVELARE 

CU ACȚIONARE MECANICĂ 

Componente active

SWIFTER SN
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Organele active tip săgeată SB 
sunt construite pentru a tăia 
profilul solului fără a-l amesteca 
vertical, cu un efect de distru-
gere al buruienilor și de preve-
nire a pierderii unidității din sol. 

Asigură mărunţirea fină a bulgă-
rilor care rămân la suprafaţă în 
urma componentelor anterioare 
de prelucrare. În același timp, 
presiunea aplicată de acestea 
compactează ușor suprafaţa.

Acestea asigură afânarea și 
încălzirea perfectă a solului, 
fără pierderea umidității. Orga-
nele gamma sunt poziţionate 
într-un unghi negativ, ce nu 
scoate umiditatea la suprafaţă.

BARĂ POSTERIOARĂ  
DE NIVELARE

Creează un teren absolut plat, 100% 
gata pentru semănat, chiar și pentru 
semințe mici cum ar fi orz de primăvară, 
mac, muștar, rapiță etc.

Netezește suprafaţa, ușurând 
sarcina tăvălugilor posteriori. 
Înălţimea de lucru se reglează 
ușor prin fixarea lanţului cu aju-
torul unui opritor.

4 RÂNDURI DE ORGANE 
ACTIVE TIP SĂGEATĂ SB

TĂVĂLUGI POSTERIORI 
DE MĂRUNȚIRE

4 RÂNDURI DE ORGANE 
ACTIVE GAMMA, TIP DALTĂ

BARĂ INTERMEDIARĂ  
DE NIVELARE

Mărunţirea intensivă este garantată de 
vitezele periferice mari („efect de bur-
ghiu“). Împreună cu rulourile crosskill 
veţi obţine o mărunţire optimă a solului.

TĂVĂLUG DE FINISARE  
CU DIAMETRU DE 270 MM

SWIFTER SO/SO_F
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BEDNAR SWIFTER SN
este un combinator purtat pentru pre-
gătirea patului germinativ pentru trac-
toare cu puteri începând de la 75 CP

 – utilaj purtat
 – lățimi de lucru de 3, 4, 5 m
 – 4 m rabatabil și 4 m fix 
 – secții interschimbabile (săgeată 
/ gamma / săgeată SB )

 – ușor de transportat datorită 
centrului de greutate

CENTRUL DE GREUTATE

Swifter SN este conceput astfel încât să 
poată fi cuplat cât mai aproape de trac-
tor. Aceasta înseamnă că propriul centru 
de greutate oferă stabilitate tractoarelor 
mici, evitând balansarea. 

Combinatoarele purtate Swifter SN se 
cuplează la tractor prin atașarea in trei 
puncte; Swifter SN 3000 cu categoria 
2 și 3, Swifter SN 4000 doar cu catego-
ria 3.

CUPLATE LA TRACTOR PRIN 
ATAȘAREA ÎN TREI PUNCTE

Modelul Swifter SN a fost construit și 
în versiunea rabatabilă cu o lățime de 
transport de 3 m, astfel putând fi trans-
portat pe drumurile publice din UE. 

SWIFTER SN RABATABIL

BEDNAR SWIFTER SN 3000 SN 4000 SN 4000R SN 5000

Lăţime de lucru m 3 4 4 5

Lăţime de transport m 3 2,33 4 3

Lungime de transport m 2,75 3,02 3 2,7

Adâncime de lucru* cm 2–12 2–12 2–12 2–12

Număr de organe active tip săgeată buc 12 16 16 20

Număr de organe active tip săgeată SB buc 19 30 30 38

Număr de organe active tip gamma buc 29 40 40 48

Greutate totală** kg 1 080–1 410 1 650–2 080 1 510–2 120 2 300–2 850

Necesar putere* CP 90–120 140–160 140–160 145–200

Seria SWIFTER SN

*în funcţie de condițiile de sol **în funcție de accesorii
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BEDNAR SWIFTER SO_F
este un combinator semi-tractat 
pentru pregătirea patului germinativ 
pentru tractoare cu puteri începând 
de la 120 CP

 – utilaj semi-tractat
 – lățimi de lucru de 4, 5, 6, 7, 8 m
 – secții interschimbabile (săgeată 
/ gamma / săgeată SB )

CUPLAREA LA BRAȚELE 
TRACTORULUI

LUCRUL LA CAPĂTUL 
RÂNDULUI, FĂRĂ A RIDICA 

UTILAJUL

DIMENSIUNILE  
DE TRANSPORT

BEDNAR SWIFTER SO 4000F SO 5000F SO 6000F SO 7000F SO 8000F

Lăţime de lucru m 4 5 6,2 7,2 8

Lăţime de transport m 2,7 2,7 2,7 2,7 2,95

Lungime de transport m 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Adâncime de lucru* cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Număr de organe active tip săgeată buc 16 20 24 38 32

Număr de organe active tip săgeată SB buc 30 38 45 51 59

Număr de organe active tip gamma buc 34 44 54 64 74

Greutate totală** kg 3 200–4 000 3 600–4 700 4 100–5 700 4 300–5 700 4 800–6 100

Necesar putere* CP 120–150 145–200 155–215 180–220 210–230

Seria SWIFTER SO_F

Swifter SO_F se atașează pur și simplu 
la brațele tractorului. Cuplare simplă și 
rapidă. Capacitate de reacție imediată în 
caz de obstacol.

Se pierde timp prin ridicarea utilajului din 
pământ la capătul rândului, eficienţa uti-
lajul scăzând cu aproape 25 %. Swifter 
SO_F are capacitatea de întoarcere cu 
utilajul în poziţie de lucru, în pământ.

Swifter SO_F a fost conceput pentru 
a putea circula pe drumurile publice din 
UE. Lățimea de transport nu depășește 
3 m iar înălțimea 4 m, valabil pentru toate 
modelele. 

*în funcţie de condițiile de sol **în funcție de accesorii
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BEDNAR SWIFTER SO
este un combinator semi-tractat pentru 
pregătirea patului germinativ pentru trac-
toare cu puteri începând de la 120 CP

 – utilaj semi-tractat
 – lățimi de lucru de 4, 5, 6, 7 m
 – sistem unic de schimbare a secțiilor 
(Swifter Concept 3 în 1) săgeată 
/ gamma / săgeată SB, disc

Swifter SO a fost conceput pentru a pu-
tea circula pe drumurile publice din UE. 
Lățimea de transport nu depășește 3 m 
iar înălțimea 4 m, valabil pentru toate 
modelele. 

SIGURANȚĂ ÎN TRANSPORT

Secţiile de lucru ale utilajului sunt atașa-
te de cadru prin intermediul arcurilor la-
melare. Toate vibrațiile de la sol la cadrul 
utilajului sau la tractor sunt absorbite de 
aceste arcuri. Utilajul este stabil chiar și 
la viteză mare. 

ATAȘAREA 
SECȚIILOR DE LUCRU

Schimbarea secției la utilajele Swifter 
SO este o operațiune simplă ce permi-
te transformarea discului în combinator. 
Secția de discuri este fixată de cadru cu 
bolțuri pe lungimea traverselor laterale. 
Schimbarea durează aproximativ 2–3 
ore. 

SCHIMBAREA SECȚIEI

SWIFTER SO 4000 SO 5000 SO 6000 2S SO 6000 4S SO 7000

Lăţime de lucru m 4 5 6,1 6,2 7,2

Lăţime de transport m 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

Lungime de transport m 7 7 7 7 7

Adâncime de lucru* cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Număr de organe active tip săgeată buc 16 20 24 24 28

Număr de organe active tip săgeată SB buc 30 38 45 45 53

Număr de organe active tip gamma buc 40 48 60 60 70

Greutate totală** kg 3 100–4 100 3 500–4 800 4 000–5 500 4 300–5 800 5 000–6 500

Necesar putere* CP 120–150 145–200 150–210 155–215 180–220

*în funcţie de condițiile de sol **în funcție de accesorii

Seria SWIFTER SO /Swifter Concept/



Swifter Concept
Swifter Concept este denumirea folosită pentru gama de utilaje cu cadru universal, cu diverse secţii de lucru interschimbabile. Acest utilaj 
oferă soluţia pentru diversele cerinţe aferente pregătirii patului germinativ de primăvară sau de toamnă sau pentru prelucrarea miriștii. 
Achiziţionarea întregii game Swifter Concept (cadru universal + 4 secţii de lucru) economisește până la 34 % din costuri, în comparație cu 
achiziţionarea a 3 utilaje separate.

Utilizare – pregătirea patului germi-
nativ de primăvară, pentru menţinerea 
umidităţii în sol. 

Secții cu organe active tip gamma

Utilizare – pregătirea patului germina-
tiv de primăvară și păstrarea umidității 
în sol. Organele active sunt special re-
comandate pentru culturile de sfeclă 
de zahăr. 

Secții cu organe active tip 
săgeată SB

Utilizare – Pregătirea de vară și toam-
nă când solul trebuie afânat și ames-
tecat înainte de cultura următoare.

Secții cu organe active tip săgeată

SECȚII DE COMBINATOR

O largă selecție de organe active pentru pregătirea patului germinativ primăvara și toamna. 

Nivelare Afânare Fărâmițare/Compactare
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REGLAREA HIDRAULICĂ 
A ADÂNCIMII DE LUCRU 

A ORGANELOR ACTIVE TIP 
SĂGEATĂ (ORGANE GAMMA)

Reglare fără efort și confortabilă a adân-
cimii de lucru direct din cabina tractoru-
lui.

Adâncimea de lucru poate fi reglată sim-
plu și foarte precis prin intermediul unui 
șurub trapez cu mâner demontabil. Re-
glarea corectă a secțiilor este măsurată 
de o scară numerică cu indicator.

REGLAREA MECANICĂ 
A ADÂNCIMII DE LUCRU 

A ORGANELOR ACTIVE TIP 
SĂGEATĂ (ORGANE GAMMA)

Poziţia de funcţionare se poate ajusta 
ușor prin intermediul unui mâner care 
stabilește poziţia șurubului de oprire în 
raport cu blocul de cauciuc de pe cadru. 
Blocul de cauciuc este de asemenea uti-
lizat și ca protecţie împotriva alunecării.

REGLAREA ÎNĂLŢIMII  
DE FUNCŢIONARE A BARELOR 
DE NIVELARE ȘI A RULOULUI 

DE FINISARE

Ușor de reglat
SWIFTER
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DEFLECTOARE LATERALE

Deflectoarele laterale, poziționate la mar-
ginile utilajului previn aruncarea pămân-
tului înafara lățimii de lucru a utilajului. 
Acestea împiedică formarea coamelor. 
Astfel se evită formarea de spații nelu-
crate între treceri. 

Rulmenții de la tăvălugii posteriori, pre-
gătiți pentru viteze mari de lucru, nu ne-
cesită întreținere. Operatorul nu trebuie 
să greseze regulat fiecare rulment, lucru 
des întâlnit la alte modele de combina-
toare.

RULMENȚI CE NU NECESITĂ 
ÎNTREȚINERE

Informații suplimentare
SWIFTER



www.bednar-machinery.com

Informaţiile tehnice și imaginile sunt aproximative.
Ne rezervăm dreptul de a modifica construcția utilajelor.

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607

190 17 Praha 9 - Vinoř
Czech Republic

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

W: www.bednar-machinery.comGama de produse

Distribuitorul dumneavoastră autorizat

CULTIVAȚIE ÎNTRE RÂNDURI

Cultivatoare între rânduri ROW-MASTER

Tocători MULCHER

Grape cu dinți STRIEGEL-PRO Grape cu discuri SWIFTERDISC Grape cu discuri ATLAS

Combinatoare SWIFTER Cultivatoare versatile FENIX

Rulouri tractate
CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY

Scarificatoare TERRALAND

Unitate de semănat FERTI-BOXSemănători OMEGA

PRELUCRAREA SOLULUI

PRELUCRAREA SOLULUI

PRELUCRAREA SOLULUI

SEMĂNAT ȘI FERTILIZAT TOCĂTORI
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