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Firma zarządzana jest zgodnie z normą

ISO 9001:2008

Wszystkie wymiary i wagi maszyn podane w katalogu podlegają dalszemu rozwojowi technicznemu, dlatego są niewiążące.
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika podane w tabelach z danymi technicznymi może się znacznie różnić w zależności
od warunków glebowych i wyposażenia opcjonalnego. Wagi maszyn rolniczych w konkretnej konfiguracji mogą być inne od tych
podanych w parametrach technicznych. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych maszyn oraz parametrów
technicznych. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.
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Maszyny rolnicze i jeszcze coś więcej
- Agregaty uprawowo-siewne
- Kultywatory podorywkowe
- Brony talerzowe
- Agregaty do bezorkowej
uprawy gleby
- Głębosze

Katalog produktów Rolmako prezentuje obszerny pakiet
rozwiązań rolniczych. W niniejszej publikacji znajdą
Państwo informacje dotyczące naszych nowych
produktów oraz sprawdzonych maszyn rolniczych, które
produkowane są od wielu lat.

- Stacjonarne owijarki bel
- Samozaładowcze owijarki bel
- Zgniatacze ziarna
- Obsypniki do pryzm i kopców

- Przystawki do zbioru rzepaku
- Wózki do hederów zbożowych

- Pługi śnieżne
- Części do maszyn rolniczych
- Usługi w ramach posiadanego
parku maszynowego

Na podstawie wiadomości z katalogu przekonacie się Państwo, że Rolmako jest solidnym
partnerem nowoczesnego rolnictwa.
Ciągłe udoskonalanie i rozwój oraz efektywne procesy produkcji powodują stałe
rozszerzanie oferty maszyn rolniczych. Część produkcji to maszyny wykonywane na
zamówienie, tak aby optymalnie dostosować je do wymagań naszych Klientów.

Przedsiębiorstwo Rolmako od momentu powstania rozwija się w niezmiennie szybkim tempie, każdego roku
wprowadzając do oferty nowe produkty, zwiększając zatrudnienie oraz znacząco rozmiar produkcji. Jest to efekt
ciągłego podnoszenia jakości maszyn rolniczych, pobudzanego inwestycjami w rozwój bazy produkcyjnej,
rosnącymi kwalifikacjami kadry pracowników oraz motywacją do dalszego rozwoju.

Dzięki nieustannej rozbudowie firmy jesteśmy przygotowani na wdrożenia do produkcji nowych projektów urządzeń
rolniczych skupiając się na najpełniejszej realizacji zaspokojenia potrzeb naszych Klientów na całym świecie. Produkty
Rolmako to wytrzymałe i oszczędne w eksploatacji narzędzia rolnicze, które podlegają stałemu rozwojowi realizowanemu
przez dział konstrukcyjny firmy, dążący do ciągłej poprawy funkcjonalności oraz jakości oferowanych maszyn.

Zapraszamy do śledzenia nas na portalach społecznościowych

www.pinterest.com/rolmako

www.facebook.com/rolmako

www.linkedin.com/company/rolmako

www.youtube.com/rolmako

www.rolmako.tumblr.com

www.google.com/+rolmako

www.flickr.com/rolmako

www.instagram.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako
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O firmie
Rolmako jest dynamicznie rozwijającym się producentem
maszyn rolniczych oraz części zamiennych. Firma świadczy
również kompleksowe usługi z zakresu obróbki blach oraz
realizuje zamówienia indywidualne na części nietypowe,
także do maszyn produkcji zagranicznej. Przyjęta przez firmę
strategia, wieloletnie doświadczenie i wysoko wykwalifikowani
specjaliści pozwalają na elastyczne poszerzanie oferty zgodnie
ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku. Nadrzędnym celem
działania całego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie wysokiej
jakości produktów za cenę dostosowaną do realiów polskiego
rolnictwa oraz zapewnienie Klientom satysfakcji z ich zakupu.
Kompetencje
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji przeznaczonej
dla branży rolniczej staliśmy się firmą kompetentną. Umożliwia
nam to tworzenie produktów wysokiej jakości, a Klientom
zapewnia obsługę, która zaspokoi wszelkie ich potrzeby.
Nasze wyroby są cenowo dostosowane do realiów polskiego
rolnictwa. Dzięki doskonałej organizacji stworzyliśmy bardzo
efektywnie działające przedsiębiorstwo, które odniosło sukces
na rynku rolniczym i cieszy się dużym uznaniem Klientów.

Maszyny i części
dla rolnictwa

Jakość
Wysoką jakość naszych wyrobów zapewniamy poprzez
bieżącą kontrolę wykonania poszczególnych elementów
w procesie produkcji. Dzięki temu nasze maszyny rolnicze
charakteryzują się bezawaryjną, wydajną i bezpieczną
pracą, która - obok niskiej ceny - jest ich niezaprzeczalnym
atutem. Wszystkie posiadają znaki bezpieczeństwa.
Przywiązujemy dużą wagę do estetyki i wytrzymałości
produkowanych maszyn i części zamiennych. Części
metalowe maszyn poddawane są obróbce śrutowania
i malowaniu proszkowemu. Poznanie i zrozumienie potrzeb
naszych Klientów sprawia, że nasze wyroby odznaczają się
dużą funkcjonalnością, co owocuje zadowoleniem
nabywców z zakupionych u nas maszyn
i części rolniczych.
Serwis
Zakupiony w firmie Rolmako sprzęt objęty jest pełną
obsługą serwisową. Służymy fachową, miłą i szybką
obsługą oraz pomocą i doradztwem technicznym w zakresie
napraw i eksploatacji maszyn rolniczych. Obsługa
serwisowa ukierunkowana jest na oczekiwania naszych
Klientów, jest wyrazem naszej filozofii, której istotę stanowi
zadowolenie rolników z użytkowania maszyn Rolmako.
Obsługa Klienta
Nasza firma stara się zapewnić swoim Klientom
maksymalny komfort podczas dokonywania zakupów. Dzięki
znajomości potrzeb Klientów z branży rolniczej oferujemy
indywidualne podejście do każdego zamówienia.
Gwarantujemy:
- szybkość obsługi
- gwarancję po sprzedaży produktów
- niezwłoczne reagowanie na problemy Klientów
- dostarczenie towaru do wskazanego miejsca.
Oferujemy:
- sprzedaż ratalną
- sprzedaż wysyłkową.
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Rozwój naszych dotychczasowych produktów, wdrożenia prototypów do
seryjnej produkcji oraz dalsze rozszerzenie rynków eksportowych
to nasze cele na najbliższe lata

Na początku 2015 r. uruchomiona została hala produkcyjna o powierzchni 5000m², gdzie odbywa się
ostateczny montaż maszyn rolniczych. Nowa inwestycja pomogła znacznie w zwiększeniu mocy
produkcyjnych firmy oraz w podniesieniu jakości wytwarzanych w niej maszyn rolniczych.
70 % całej produkcji sprzedawane jest na rynkach
eksportowych do kilkunastu państw świata

Nieustający wzrost sprzedaży w Polsce i na rynkach
eksportowych motywuje nas do dalszych inwestycji

Nowy zakład produkcyjny
w Psarach Małych k.Wrześni
przy ulicy Nekielskiej 11F
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MASZYNY I CZĘŚCI DLA ROLNICTWA
Rolmako to firma rodzinna, która dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, współpracy z najlepszymi
dostawcami w branży oraz ciągłemu inwestowaniu w innowacyjne metody produkcji i rozwój swoich produktów
stała się wyróżniającym polskim producentem maszyn rolniczych i części zamiennych. Zdecydowana większość
produkcji trafia na rynki eksportowe do kilkunastu państw świata.

Zdjęcia maszyn rolniczych
www.rolmako.pl/360

Brona talerzowa U 652
z amortyzacją 3D

Kultywator uniwersalny U 479
do upraw przedsiewnych i podorywkowych

Głębosz ze sprzęgiem U 632,
jednobelkowy z zębem Atlas

Nowoczesny producent maszyn rolniczych z własnym zapleczem projektowym
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Przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w sprzedaży sprzętu
rolniczego, które chcą poszerzyć swój asortyment o wysokiej
jakości sprzęt rolniczy dajemy możliwość podjęcia
współpracy jako Partner Handlowy naszej firmy. Wszystkie
produkowane przez nas maszyny rolnicze spełniają normy
Unii Europejskiej oraz wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Polityka sprzedaży w Polsce
- dynamiczny rozwój sieci dealerskiej
- czytelne programy zakupowe dla stałych
odbiorców
- wsparcie marketingowe naszych dealerów
- szkolenia produktowe i pokazy sprzętu
- profesjonalizm obsługi produktów w oparciu
o system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

nowa hala produkcyjna

5000 m

2

Rolmako w liczbach
Powierzchnia zakładu produkcyjnego wynosi 3,2 hektara w
tym 9500m2 hal produkcyjnych. Obecnie firma zatrudnia
ponad 150 pracowników produkcyjnych. Firma Rolmako
może wytwarzać ponad 2000 maszyn rolniczych rocznie,
znaczna część produkcji jest eksportowana do kilkunastu
krajów świata. Dynamiczny rozwój firmy w segmencie
produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, jest możliwy dzięki
zaangażowaniu kadry firmy oraz nowoczesnym metodom
produkcji.

Naszym Klientom zapewniamy:
- przejrzyste warunki współpracy
- solidną jakość naszych maszyn
- terminowość dostaw
- profesjonalną i miłą obsługę
- realizację indywidualnych zamówień według
wytycznych Klienta
- konkurencyjne ceny produktów
- korzystne warunki prowizyjne
- lojalność i pomoc w sprzedaży
- wsparcie marketingowe
- obsługę serwisową obejmującą całą Polskę.

Polityka sprzedaży w Polsce

WOJ. POMORSKIE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJ. PODLASKIE

WOJ. MAZOWIECKIE
WOJ.
LUBUSKIE

WOJ.
WIELKOPOLSKIE

WOJ.
ŁÓDZKIE

WOJ.
LUBELSKIE

WOJ.
DOLNOŚLĄSKIE
WOJ.
OPOLSKIE

WOJ.
ŚLĄSKIE

WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJ.
MAŁOPOLSKIE

WOJ.
PODKARPACKIE

Firmy zainteresowane
współpracą dealerską
prosimy o kontakt:
tel. (+48) 61 438 87 35
mobile (+48) 608 479 817
mobile (+48) 604 520 342
e-mail: rolmako@rolmako.pl

Głównym elementem naszej strategii sprzedaży jest solidna sieć dealerska,
dbanie oraz rozwijanie bliskich, partnerskich relacji z naszymi dystrybutorami

Badania i rozwój produktów
Wszystkie maszyny rolnicze Rolmako przed wdrożeniem do
produkcji poddawane są licznym próbom roboczym w polu.
Własne biuro konstrukcyjne oraz nowoczesne narzędzia
projektowe CAD pomagają nam w rozwiązywaniu wielu
problemów już na etapie projektowania, dla nas
najważniejszy jest test w polu i pozytywne opinie rolników na
temat pracy naszych nowych produktów. Zanim maszyna
przybierze charakterystyczny dla firmy kolor niebieski
potrzebuje dużo czasu nim w pełni dopracowana trafi do
Klienta.

Sprzedaż maszyn rolniczych realizowana jest wyłącznie poprzez partnerów handlowych
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Modelowanie maszyn w systemie 3D oraz wszechstronne analizy
konstrukcji, pozwalają nam szybko uzyskać zoptymalizowane
rozwiązania pod względem trwałości i wytrzymałości

Jakościowe i wydajne spawanie podzespołów
Robot spawalniczy w firmie Rolmako wykorzystywany jest
przy produkcji wieloseryjnej, wszędzie tam, gdzie wymagana
jest wysoka jakość i powtarzalność spawów oraz
niezawodność pracy.

Zamówienia nietypowe
Na specjalne zamówienie nasza firma podejmuje się
modernizacji oraz rozbudowy maszyn innych producentów.
Nowoczesne narzędzia projektowe CAD dają nam duże
możliwości rozwiązywania wielu problemów już na etapie
konstrukcji. Na zdjęciu maszyna rozbudowana o dyszel, wózek
jezdny oraz sprzęg do siewnika.

Najbardziej wytrzymałe konstrukcje rolnicze
Obróbka cieplna części maszyn rolniczych
Części składowe maszyn, które poddawane są ciągłemu
zużyciu oraz mają wpływ na żywotność maszyny poddane
są obróbce hartowania.

Rolmako współpracuje ze sprawdzonymi producentami
odlewów żeliwnych, elementów, hydrauliki siłowej, sprężyn,
wyrobów gumowych.

Wysokiej jakości stal
Maszyny rolnicze Rolmako produkowane są z dużą
starannością o dobór odpowiednich wyrobów hutniczych,
produkowane są wyłącznie ze stali konstrukcyjnej o
zwiększonej wytrzymałości, obróbka tych materiałów
umożliwia nam bogato wyposażony park maszynowy wykrawanie blach za pomocą obróbki laserowej, plazmowej
i gazowej, gięcie i tłoczenie na prasach o nacisku 2000 ton.
Wszystko to pozwala nam na produkowanie podzespołów
maszyn z wysokiej jakości blach i profili.

500/50-17
400/60-15.5
10.0/75-15.3
195/65 R15
Maszyny Rolmako w zależności od wagi i warunków
w jakich będą pracowały proponowane są z różnymi
rodzajami ogumienia.

Stosowane materiały do produkcji maszyn Rolmako:
- grubościenne profile oraz blachy konstrukcyjne
S355 o zwiększonej wytrzymałości
- blachy drobnoziarniste S420MC
- stal trudnościeralna Hardox oraz Raex
- stal węglowa C45 do ulepszania cieplnego
- blachy do precyzyjnej obróbki laserowej.

W maszynach Rolmako wszystkie części malowane są
proszkowo. Na terenie firmy znajdują się trzy lakiernie,
umożliwia nam to dużą elastyczność i wydajność w
wykonywaniu zleceń.
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Nasza firma wdrożyła do produkcji spawanie zrobotyzowane
konstrukcji i elementów stalowych w osłonie gazów (CO2, argon).
Znacząco wpływa to na zwiększenie wydajności produkcji oraz
jakość produkowanych części do maszyn rolniczych, precyzja
wykonywanych operacji spawalniczych, wielokrotnie
przewyższająca precyzję pracy człowieka.

Profile cięte są na dokładnych piłach taśmowych CNC.

Technika laserowa
Stosowanie lasera do obróbki blach gwarantuje nabywcom
maszyn rolniczych z logo Rolmako wysoce estetyczne
wykonanie elementów, idealne ich spasowanie oraz zawsze
powtarzalność przy produkcji.

Stanowisko spawalnicze wyposażone w dwa stoły obrotowe
o udźwigu 1500 kg każdy oraz w pionową oś wymiany
stanowisk, zasięg spawania 3500 mm x 1600 mm.
Zalety spawania robotami MOTOMAN
- wysokiej klasy złącza spawalnicze
- powtarzalność złącza spawanego ± 0,1 mm
(miejsce i wymiary spoiny)
- wyższa niż dotychczas jakość oraz precyzja wykonania
elementów maszyn rolniczych
- wzrost wydajności na spawalni.

Biuro konstrukcyjne
Kadra Rolmako nieustannie pracuje nad nowymi
rozwiązaniami technicznymi, które zapewniają ciągły rozwój
produkowanych maszyn rolniczych. Dzięki oprogramowaniu
SolidWorks jesteśmy w stanie wykonywać kompleksowo
złożone konstrukcje, od projektu, wizualizacji po
wykonawstwo w naszym zakładzie produkcyjnym.

Zrobotyzowane spawanie
MOTOMAN

Przykładowe detale poddane jakościowej obróbce laserowej,
maszyną TRUMPF o mocy 5 KW.

więcej na www.rolmako.pl

Biuro konstrukcyjne
Własne zaplecze projektowe pozwala nam na aktywne
wprowadzanie zmian i ulepszeń produktów.
Nowoczesne narzędzia inżynierskie do projektowania CAD
umożliwiają nam na wyeliminowaniu wielu problemów, które
mogłyby pojawić się w trakcie eksploatacji już na etapie
projektu.
Załoga firmy pracująca w biurze projektowym to młodzi ludzie
mający jeden cel, budowanie niezawodnych konstrukcji
rolniczych, które pozwolą wyróżnić firmę Rolmako pod
względem jakości pracy wytwarzanych maszyn rolniczych.
Wewnętrzne biuro konstrukcyjne pozwala nam na dużą
elastyczność, szybkość reakcji w dostosowaniu urządzeń
rolniczych na potrzeby konkretnego Klienta.

Profesjonalnie,
według indywidualnych
potrzeb Klienta

Oferujemy wsparcie techniczne
oraz wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych dla naszych Klientów

więcej na www.rolmako.pl

Projektowanie
maszyn rolniczych
to nasza pasja,
dlatego nieustannie
podejmujemy
nowe wyzwania

Proponujemy Państwu możliwość zlecenia nam
zaprojektowania maszyny rolniczej zgodnie z wytycznymi
i celami Klienta oraz możliwość dostosowania maszyn Rolmako
do Państwa potrzeb.
Zgrana załoga chętnie podzieli się własnymi doświadczeniami
i wykorzysta je przy realizacji nowych zleceń dla naszych
Klientów. Na każdym etapie projektu umożliwiamy Klientowi
aktywną obecność.
Oferujemy doradztwo w wyborze koncepcji i wyboru
optymalnego rozwiązania.
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Produkty dopasowane do potrzeb rolnika

Naszym celem jest dostarczanie Klientom produktów i usług najwyższej jakości,
które pomogą im w maksymalnym stopniu osiągnąć zwrot poniesionych inwestycji.

Doświadczenie praktyczne pozwoliło nam opracować maszyny rolnicze nadające się do użytku
w każdych warunkach. Wyczerpująca lista dostępnego wyposażenia opcjonalnego pozwala
dopasować maszynę do potrzeb każdego rolnika.

Solidne konstrukcje

Produkty zostały zaprojektowane z myślą o pracy w najcięższych warunkach,
dzień po dniu, rok po roku. Maszyny spełniają wysokie wymagania
wytrzymałościowe, gwarantują wysoką niezawodność oraz bezpieczeństwo.

Powłoka lakiernicza

Rozwiązania przyjazne rolnikowi

Elektrostatyczne malowanie farbami proszkowymi jest nowoczesną metodą
malowania, dostosowaną do światowych wymagań. Technologia ta, pozwala
na uzyskanie powierzchni gładkich bez zacieków o dużej odporności
na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne.

Certyfikat CE

Od początku działalności firma notuje ciągły rozwój i wzrost produkcji. Aktualnie
w zakładzie produkcyjnym w Psarach Małych k. Wrześni zatrudnionych jest
ponad 150 pracowników produkcyjnych.

Maszyny rolnicze przed wprowadzeniem do sprzedaży poddawane są licznym
testom, połączenie wiedzy pracowników z orientacją na zadowolonego Klienta
tworzy podstawę dla rozwiązań ukierunkowanych na praktyczne zastosowania.

Wszystkie produkowane maszyny posiadają certyfikat CE nadany przez
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Wdrażanie ulepszeń

Kadra firmy każdego dnia pracuje nad optymalnym rozwojem wszystkich
produktów, wprowadzanie zmian jest inspirowane przez naszych Klientów,
jak również wynikiem prowadzonych przez firmę praktycznych testów maszyn
w terenie.

Większe zdolności produkcyjne

Elementy robocze
renomowanych producentów

Zaufaj niebieskim
maszynom rolniczym

Części zamienne
W maszynach
Rolmako stosowane
są znane na całym
świecie systemy
uprawy gleby
składające się z
ogólnie dostępnych
podzespołów
roboczych.

Nasi partnerzy

Ofas Włochy
Uznany i ceniony na całym świecie producent elementów
roboczych do maszyn uprawowych. Zastosowanie
w maszynach rolniczych Rolmako elementów roboczych
z wysokogatunkowej stali o niezwykłej twardości i
odporności na ścieranie uzyskanej w wyniku obróbki
cieplnej, pozwala na ograniczenie kosztów uprawy gleby
w gospodarstwie.

Scharmüller Austria
W ciężkich maszynach Rolmako proponujemy systemy
zaczepu maszyn rolniczych Scharmüller przeznaczone na
tysiące godzin ciężkiej pracy. Odporne i trwałe, pozwalają
optymalnie wykorzystać możliwości sprzęganych maszyn.
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Schumacher Niemcy
Producent przekładni planetarnej odpowiedzialnej za
przeniesienie napędu na poziome kosy tnące we wszystkich
nowoczesnych kombajnach zbożowych. Rozwiązanie to jest
stosowane z powodzeniem od wielu lat w przystawkach do
zbioru rzepaku. Zastosowanie oryginalnych podzespołów
pozwala na koszenie rzepaku z osiągnięciem maksymalnych
zbiorów z hektara.

FŁT Kraśnik Polska
Ruchome podzespoły robocze w maszynach uprawowych
Rolmako standardowo zamocowane są na piastach
z łożyskami stożkowymi, które mogą przenieść każdą
kombinację promieniowych i osiowych obciążeń,
gwarantując najdłuższą żywotność.
Zgodnie z oczekiwaniem Klientów nasza firma produkuje
bezobsługowe piasty, których łożyska nie wymagają
konserwacji. W maszynach Rolmako można spotkać polskie
łożyska FŁT Kraśnik, amerykańskie TIMKEN i słowackie ZVL.
W ciężkich maszynach stosowane są markowe koła
odpowiednie do trudnych warunków pracy w rolnictwie.

Pionowe kosy boczne ZIEGLER (wcześniej znane pod
marką MÖRTL) jako opcja są wykorzystywane przy
produkcji przystawek do rzepaku.

Dostawca nowoczesnych maszyn do laserowej obróbki
blach, zastosowanie tej technologii pozwala na uzyskanie
bardzo dokładnej i gładkiej powierzchni linii cięcia.

więcej na www.rolmako.pl

Oryginalne części zamienne gwarancją dłuższej eksploatacji

Nasi
partnerzy
Kiedy dokonujecie Państwo zakupu
oryginalnych części zamiennych
w firmie Rolmako, możecie być pewni,
że dostajecie produkty wysokiej jakości.
Oryginalne części zamienne mają te same
standardy wykonania, jak dostarczane
z nowymi maszynami, zapewniając: trwałość,
bezpieczeństwo i dużą żywotność. Części
zostały zaprojektowane do optymalnej pracy
maszyn i tylko oryginalne części zamienne
gwarantują odpowiednią jakość.

Maszyny rolnicze Rolmako projektowane
są z myślą o użytkowniku i codziennej
eksploatacji, dlatego kupując maszynę nie
będą mieli Państwo problemów z dostępnością
najbardziej popularnych części zamiennych.
Ważne, aby w produktach Rolmako stosować
komponenty wysokiej jakości
od renomowanych producentów
rekomendowanych przez firmę.

więcej na www.rolmako.pl

- Korzystna relacja jakości do ceny
Doskonała relacja jakości do ceny czyni nasze produkty jednymi z najlepiej sprzedających się produktów
na polskim i zagranicznym rynku rolniczym. Wiemy, że podstawą owocnej współpracy jest produkt
najwyższej jakości. Wysiłek nasz koncentrujemy na kompleksowej, profesjonalnej obsłudze Klienta.
Każdy produkt jest indywidualnie dopasowany do Państwa potrzeb, tak aby dawał maksimum korzyści
finansowych i produkcyjnych.

- Indywidualne podejście do Klienta
Wysokie kwalifikacje dają nam możliwość indywidualnego podejścia do
Klienta i realizację pod określone wymagania. Zapewniamy swoim
obecnym i przyszłym Klientom najwyższy poziom jakości świadczonych
usług, stały ich rozwój oraz oferujemy najkorzystniejsze na rynku
kompleksowe rozwiązania rolnicze. Podstawowym krokiem, aby
zapewnić Państwu pełną satysfakcję jest szczegółowa konsultacja
i rozpoznanie potrzeb konkretnego Klienta. Nasza firma przykłada
wszelkich starań, aby użytkujący nasze produkty rolnicy byli
zadowoleni. Kluczem do znalezienia prawidłowego rozwiązania jest
indywidualne rozpoznanie potrzeb Klienta.

- Wieloletnie doświadczenie
w branży rolniczej
Wieloletnie doświadczenie w produkcji dla rolnictwa doprowadziło do powstania
szerokiej oferty naszej firmy. Rolmako sprawnie wdraża nowy asortyment maszyn
rolniczych oraz części zamiennych. Nabyte przez lata doświadczenie w produkcji
na potrzeby branży rolniczej stale procentuje usprawnieniem procesów produkcyjnych
i daje rolnikowi większą satysfakcję z użytkowania maszyn Rolmako.
Nasze wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej pragniemy zamienić w sukces
Państwa firmy.
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Zaczepy maszyn uprawowych
dla maszyn
zawieszanych

dla maszyn
półzawieszanych

Belka zaczepowa w wersji
półzawieszanej pomyślnie przeszła
liczne testy przeprowadzone
w Państwowym Instytucie
Motoryzacji (PIMOT Warszawa).
Elementy obrotowe wyposażono
w podkładki i tuleje z bardzo
wytrzymałego tworzywa
niewymagającego konserwacji.

belka zaczepowa

maszyna półzawieszana

sworzeń zaczepowy
maszyna zawieszana

Tabela zaczepów w maszynach uprawowych
TYP MASZYNY
SZEROKOŚĆ ROBOCZA KATEGORIA TUZ
Maszyny na przedni TUZ ciągnika
2,5 - 3,0 m
II
Agregat uprawowy U 382
3,0 - 6,0 m
II i III
Agregat uprawowo-siewny U 659
2,5 - 3,0 m
II/III*
Agregat uprawowo-siewny U 659
4,0 m
III
Kompaktowy agregat uprawowy U 684
2,5 - 3,0 m
II i III
Kompaktowy agregat uprawowy U 684
4,0 m
III
Kompaktowy agregat uprawowy U 684
wersja półzawieszana
III
Lekka brona talerzowa U 622
2,7 - 3,0 m
II/III*
Lekka brona talerzowa U 622
3,5 - 4,0 m
III
Agregat talerzowy U 693
2,7 - 3,0 m
II i III
Agregat talerzowy U 693
3,5 - 6,0 m
III
Agregat talerzowy U 693
wersja półzawieszana
III
Brona talerzowa do winnic i sadów U 645
1,25 - 2,00 m
I i II
Brona talerzowa U 652
3,0 - 4,5 m
III
Brona talerzowa U 652
wersja półzawieszana
III
Ciężka brona ścierniskowa U 671
3,0 - 4,0 m
III
Ciężka brona ścierniskowa U 671
wersja półzawieszana
III/IV*
Kultywator uniwersalny U 497
3,0 - 6,0 m
III
Kultywator uniwersalny U 497
wersja półzawieszana
III
Kultywator podorywkowy U 453
2,1 - 3,0 m
II/III*
Kultywator podorywkowy U 453
3,9 m
III
Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436
2,6 - 4,0 m
III
Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436 PRO
4,0 H i 4,5 m H
III
Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436
5,0 - 6,0 m
IV
Głębosz U 602, U 608, U 614, U 619, U 632
1,6 m
II i III
Głębosz U 602, U 608, U 614, U 619, U 632
3,0 - 4,0 m
III
Głębosz wielozadaniowy U 638
2,5 - 4,5 m
III
Głębosz wielozadaniowy U 638
5,0 - 6,0 m
IV
Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył
5,0 - 9,4 m
III

TYP ZACZEPU
sworzeń zaczepowy
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
belka zaczepowa
sworzeń zaczepowy
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
belka zaczepowa
belka zaczepowa
sworzeń zaczepowy
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
sworzeń zaczepowy
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
belka zaczepowa
belka zaczepowa
sworzeń zaczepowy
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
sworzeń zaczepowy
sworzeń zaczepowy
sworzeń zaczepowy
belka zaczepowa
belka zaczepowa

*) możliwość wyboru kategorii przez klienta.

Maszyny uprawowe składane hydraulicznie stanowią
największy procent całościowej produkcji Rolmako
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Maszyny na przedni TUZ ciągnika - koncepcja: maszyna uprawowa na przodzie ciągnika zamiast obciążnika

Wał Campbell
Ø 700 solo

wał Crosskill
+ włóka hydrauliczna

wał Cambridge
+ włóka hydrauliczna

Wał Campbell
Ø 560 + kultywator
(3 rzędy zębów typu S)

wał Cambridge
+ włóka mechaniczna

wał Twin Disc
+ włóka hydrauliczna

Maszyny na przedni TUZ ciągnika stanowią doskonałe rozwiązanie dla wysokich kosztów
prac uprawowych poprzez wykonanie dodatkowej pracy w ramach jednego przejazdu ciągnika

wał Twin Disc
+ kultywator
(2 rzędy zębów typu S)

wał Crosskill
+ kultywator
(3 rzędy zębów typu S)

więcej na www.rolmako.pl

Co na przedni TUZ ciągnika? Cambridge, Crosskill, Campbell, TwinDisc…?
Rolmako przedstawia gamę wałów uprawowych przeznaczonych do pracy na przednim układzie zawieszenia ciągnika. Wały solo mogą być podwieszane również na tylnym trzypunktowym
układzie zawieszenia. Uniwersalna konstrukcja ramy pozwala na zamontowanie dowolnego systemu wałów z oferty. Zastosowanie maszyny z przodu ciągnika zamiast obciążników przedniej osi
pozwala na uzyskanie lepszych wyników uprawy. Opcjonalna przystawka w postaci kultywatora pozwala uzyskać agregat uprawowy wspomagający uprawę przedsiewną. Kombinacja wału
i włóki tworzy natomiast idealne narzędzie do prac uprawowych następujących po orce. Podwójny wał talerzowy Twin Disc to najbardziej agresywna propozycja na przedni tuz ciągnika,
doskonale sprawdza się w pracach przedsiewnych po orce oraz w pracach pożniwnych na ścierniskach jako dodatkowe wsparcie dla kultywatorów podorywkowych i bron talerzowych.

Kombinacje uprawowe montowane na przedni TUZ

wał
Cambridge

1.Wał Cambridge Ø 530
2.Wał Cambridge + włóka
3.Wał Cambridge + kultywator
(2 rzędy zębów typu S)
4.Wał Cambridge + kultywator
(3 rzędy zębów typu S)

włóka
mechaniczna

wał
Crosskill

1.Wał Crosskill Ø 500
2.Wał Crosskill + włóka
3.Wał Crosskill + kultywator
(2 rzędy zębów typu S)
4.Wał Crosskill + kultywator
(3 rzędy zębów typu S)

włóka hydrauliczna
sprężyna 45x10, płoza 100

wał
Campbell

wał
Twin Disc

1.Podwójny wał talerzowy TwinDisc
2.Podwójny wał talerzowy TwinDisc + włóka
3.Podwójny wał talerzowy TwinDisc
+ kultywator (2 rzędy zębów typu S)
4.Podwójny wał talerzowy TwinDisc
+ kultywator (3 rzędy zębów typu S)

1.Wał Campbell Ø 560/700
2.Wał Campbell + włóka
3.Wał Campbell + kultywator
(2 rzędy zębów typu S)
4.Wał Campbell + kultywator
(3 rzędy zębów typu S)

włóka hydrauliczna
sprężyna 80x10, płoza 150

kultywator
2 rzędy zębów typu S

Nasze propozycje maszyn na przedni TUZ ciągnika to tylko niewielki wycinek naszych możliwości
i rozwiązań jakie możemy Państwu zaproponować, inne kombinacje produkowane są na zamówienie

kultywator
3 rzędy zębów typu S
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Maszyny na przedni TUZ ciągnika
Najczęściej stosowane
narzędzia z przodu ciągnika:
- wał Cambridge 530 mm
- wał Crosskill 500 mm
- wał Twin Disc 470 mm
- wał Campbell 560/700 mm

- wał z pierścieni stalowych 600 mm
- wał Orion 500 mm
Opcjonalne wyposażenie:
- włóka mechaniczna lub hydrauliczna
- przystawka kultywatorowa składająca
się z dwóch lub trzech rzędów zębów

Czołowe wały
zgęszczające
i doprawiające
Rolmako jako jeden z nielicznych producentów narzędzi uprawowych posiada
szeroką gamę rozwiązań uprawowych, które zawieszone są na przodzie
ciągnika i umożliwiają prowadzenie prac przed ciągnikiem. Druga maszyna
zawieszona jest na tym samym ciągniku, ale na jego tylnym podnośniku.
więcej na www.rolmako.pl

Wały na przedni TUZ w wersji SOLO można rozbudować
o dodatkowe narzędzia opcjonalne w postaci włóki lub zębów SU

Wał Cambridge na przedni TUZ
ciągnika wyposażony w przystawkę
kultywatorową dwu-rzędową,
z zębami sprężystymi prostymi SU
+ opcjonalna sprężyna pomocnicza

W przystawkach
kultywatorowych
regulacja odbywa się
bezstopniowo
za pomocą dźwigni.
Na maszynie
zamontowana jest
skala głębokości
zęba.

Cel zawsze jest ten sam, wykorzystać maksymalnie możliwości
ciągnika rolniczego w trakcie pojedynczego przejazdu

więcej na www.rolmako.pl

Wał Crossklill 500 mm

Wał z pierścieni stalowych 600 mm

ł
Wa

Specjalny mechanizm skrętny wbudowany w górny
układ zawieszenia, który chroni ciągnik oraz maszynę
przed nadmiernym obciążeniem
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Włóka Crossboard występuje w kilku wariantach, które różnią
się od siebie wymiarem sprężyny oraz szerokością płozy.
Na trudne warunki zamontowana może zostać opcjonalna
belka stabilizacyjna łącząca elementy robocze w jedną całość
dla jeszcze lepszych efektów równania. Gdy na powierzchni
pola tworzy się twarda skorupa, właściwe jest zastosowanie
agresywnej płozy z zębami DoubleKnife.

i

Elementy robocze zabezpieczone sprężynami przed
nadmiernym obciążeniem. Skręcanie ramy umożliwia przedni
przegub, rolki w prowadnicach oraz ślizgi wykonane z poliamidu.

Przy nadmiernym przeciążeniu sprężyna się rozciąga
i pozwala wszystkim elementom roboczym na wykonanie
ruchu, amortyzując w ten sposób nadmierne przeciążenia.

Trzy-rzędowa przystawka
kultywatorowa wyposażona
w zęby 32 mm x 12 mm
ze sprężyną pomocniczą

Między pierścieniami
Campbell zamocowano
łańcuchy czyszczące
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Wał z pierścieni stalowych o średnicy 600 mm
zbudowany jest z pierścieni wykonanych ze stali
borowej poddanej obróbce hartowania, w wyniku
czego twardość waha się w tolerancji 48-52 HRC

Wał z pierścieni stalowych (często nazywany DD)
został stworzony z myślą o pracy w warunkach,
którym wały wykonane nawet z najlepszego
żeliwa nie są w stanie sprostać. Wały wykonane
z blachy doskonale radzą sobie
na zakamienionych polach.

W celu stworzenia idealnych warunków do siewu
i ograniczenia liczby przejazdów po polu przed tym zabiegiem,
ekonomicznie uzasadnione jest wspomaganie działania sekcji roboczych agregatów
uprawowo-siewnych, montując na przedni TUZ ciągnika różnego rodzaju wały ugniatające

Zamiast martwego balastu – wykonaj właściwą pracę z przodu ciągnika
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Większość sprzedawanych dzisiaj ciągników rolniczych
wyposażonych jest w przedni podnośnik hydrauliczny.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników
nasza firma wprowadziła liczne
propozycje maszyn zawieszanych
z przodu ciągnika, dzięki czemu
zwiększają się możliwości
uprawowe.

Wszystkie maszyny
na przedni TUZ ciągnika
wyposażone są w wieże zgodną
z II kategorią zaczepu rolniczego.
W maszynach Rolmako wszystkie osie
wałów zakończone są pod łożyska średnicą
50 mm. Standardowe obsługowe łożyska wałów
mogą zostać zastąpione opcjonalnymi łożyskami bezobsługowymi.
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Wał Twin Disc
z włóką Crossboard

Campbell to wał o działaniu wgłębnym. Zbudowany jest
z szeregu wąskich pierścieni o średnicy 560 mm lub 700 mm,
rozstawionych w dużych odstępach. W spulchnionej warstwie
gleby taki wał, nazywany jest ugniataczem podskibia,
zagłębia się bardzo dobrze. Stosuje się go głównie po to,
aby przyspieszyć osiadanie gleby po orce.

Jedna uniwersalna rama nośna, do której dokręcane są wały
oraz inne narzędzia uprawowe wybrane przez Klienta
Bierne narzędzia poprawiające
skutecznie efekt uprawy

Wał Crosskill z włóką prostą
regulowaną mechanicznie

Wały typu Cambridge mają intensywne działanie kruszące.
Składają się z dwóch rodzajów elementów roboczych: gładkich,
płaskich pierścieni z tarczami tnącymi, które umieszczane są
na przemian z tarczami zębatymi. Tarcze mają większą średnicę
niż pierścienie, a ich zadaniem, oprócz kruszenia, jest
zapobieganie zalepianiu się wału wilgotną glebą.

Wał CrossKill stanowi idealne narzędzie do pracy przed zestawem uprawowo-siewnym,
skutecznie przygotuje glebę pod dalsze zabiegi efektywnie równając i krusząc bryły ziemi.
Wyposażając wał Crosskill np. w trzy-rzędową przystawkę kultywatorową
otrzymujemy agregat uprawowy montowany z przodu ciągnika rolniczego.
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Wał Cambridge 530 mm
z dwoma rzędami zębów
SU 32x12 mm

Wał uprawowy przedni do wstępnego, przedsiewnego
doprawiania gleby przed ciągnikiem, poprawia warunki jazdy
ciągnika oraz końcowy efekt uprawy maszyn zawieszanych
z tyłu ciągnika.

Wymagająca praca po orce, do tego celu produkowane
są wały wyposażone w pierścienie Campbell. Łańcuchy
czyszczące mają za zadanie zniwelować gromadzenie
się dużych ilości ziemi pomiędzy pierścieniami. Dzięki
specjalnemu profilowi pierścienie Campbell wnikają
w glebę i powodują jej zagęszczenie.
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Coraz więcej rolników i firm usługowych wprowadza do pracy
narzędzia Rolmako na przedni TUZ ciągnika, są to przemyślane
i stale usprawniane konstrukcje, usprawniające uprawę ziemi
bez dodatkowych nakładów.

Do kruszenia, ugniatania wierzchniej warstwy gleby stosowane są wały
pierścieniowe typu Cambridge lub Crosskill. Do pracy wgłębnej na zaoranej
ziemi przeznaczone są pierścienie Campbell oraz ich różne
kombinacje z innymi narzędziami.

Wał Campbell 700 mm
Włóka mechaniczna z amortyzacją sprężynową. Proste
i skuteczna narzędzie równające, regulacja głębokości
odbywa się poprzez przełożenie sworznia w dwóch
punktach w odpowiedni otwór bez użycia narzędzi.

Pracą włóki Crossboard steruje dzielnik strumienia, który
zapewnia równomierną pracę siłowników tego narzędzia.

Gdy zachodzi potrzeba uprawy zębami z powodzeniem
można zamontować przystawkę z zębami kultywatora.

Ząb SU ze wzmacniającą
sprężyną dodatkową
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Maszyna montowana na przedni TUZ pozwala na
jednoczesne przeprowadzenie więcej, niż jednej operacji,
stosując narzędzia przed i za ciągnikiem.

Lepiej i szybciej uprawiona
powierzchnia mniejszym
nakładem kosztów uprawy

Zagęszczenie gleby wałem Campbell wydatnie skraca
okres agrotechniczny między orką a siewem

W katalogu przedstawiono podstawowe narzędzia na
przedni TUZ, Rolmako może wykonać dowolną maszynę
pod konkretne potrzeby Klienta na specjalne zamówienie.
W miejsce ciężkich wałów producent może zastosować
inne, lżejsze wały rurowe lub strunowe itd.

Ciężkie wały poprawiają sterowność ciągnika, przejmują
w ten sposób rolę przedniego balastu.

Jednym z flagowych narzędzi na przedni Tuz jest wał Campbell, który poprzez zamocowanie
z przodu ciągnika pozytywnie wpływa na trakcję oraz pozwala na jego dodatkowe wykorzystanie
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Maszyny na przedni TUZ
Szerokości 3,5 m i 4,0 m
produkowane są na specjalne
zamówienie

Cambridge 4,0 m
Różne warianty włóki przedniej Crossboard

Maszyny w wersji sztywnej
przekraczające 3,0 m podczas
transportu nie są dopuszczone
do ruchu po drogach publicznych.

Samoczyszczące pierścienie w kształcie
gwiazdy o zróżnicowanej średnicy
ustawione naprzemiennie zagęszczają
glebę dwuwarstwowo. Agresywne
uzębienie wału Orion - efekt - pod
spodem ziemia zwięzła a na wierzchu
spulchniona. Odporne na uszkodzenia
odlewy (żeliwo GGG50). Lepsza warstwa
siewna, przy mniejszej ilości przejazdów
roboczych.

koło czyszczące

profil 50x50 mm

- sprężyna 80x10 mm
- płoza 150 mm

Wzmocniona włóka Crossboard
profil 70x70 mm

- sprężyna 80x10 mm
- płoza 150 mm
- belka stabilizująca

*) element usztywniający poprzez połączenie wszystkich sprężyn włóki,
podnosi skuteczność pracy.

Wał Cambridge Ø 530 mm

Wał Crosskill Ø 500 mm

Dane techniczne
Wał Cambridge
SZEROKOŚĆ
WAGA*
ROBOCZA
(KG)
3,0 m
1310
* waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Wał Crosskill
WAGA*
(KG)
905

koło skrajne

Bezobsługowe
łożyska
w oprawach
ze sferoidalnego
żeliwa
z osłoną
stalową

Wzmocniona włóka Crossboard z belką stabilizacyjną*
profil 70x70 mm

koło robocze

Wał pryzmatyczny ORION Ø 500 mm

- sprężyna 45x10 mm
- płoza 100 mm

Standardowa włóka hydrauliczna Crossboard

Poza podstawową ofertą producent
oferuje możliwość zaprojektowania
niestandardowej kombinacji narzędzi
na przedni TUZ ciągnika. Istnieje
możliwość wykonania maszyn
o szerokości 3,5 m i 4,0 m.

Pierścienie wału ORION

Wał pryzmatyczny ORION na przedni TUZ ciągnika w wersji SOLO

Wał talerzowy Twin Disc
(dwa rzędy talerzy falistych Ø 470mm)
Wał talerzowy Twin Disc
WAGA*
(KG)
935

Wał z pierścieni stalowych
48-53 HRC Ø 600 mm

Wał Campbell Ø 560/700 mm

Dane techniczne Wał z pierścieni stalowych
SZEROKOŚĆ
WAGA*
ROBOCZA
(KG)
3,0 m
950
* waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Wał Campbell
WAGA*
(KG)
940

Wał pryzmatyczny ORION Ø 500 mm
Wał pryzmatyczny ORION
WAGA*
(KG)
1240
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U 382

Podwójny tylny wał strunowy
uzębiony zapewnia optymalne
utrzymanie głębokości podczas
pracy, dobre kruszenie oraz
wyrównanie powierzchni pola.

ząb SU ze wzmocnieniem
w standardzie

Lekka konstrukcja z czterema strefami roboczymi: wałem strunowym
przednim, czterema rzędami mocnych zębów sprężynowych i efektywnym
podwójnym wałem strunowym z tyłu jest idealnym agregatem do
przygotowania zagęszczonej i równej gleby w całej szerokości roboczej.

4,5 m
Agregat uprawowy U 382 przeznaczony jest do przedsiewnej
uprawy gleby. Służy do spulchniania wierzchniej warstwy
gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni
pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wody.
Agregat jest szczególne przydatny podczas uprawy roślin
wymagających wyrównanego pola.

Ząb agregatu SU (sprężyna 32 mm x 12 mm) umocowany
w czterech rzędach standardowo wyposażony jest we
wzmocnienie. Sprężyna zęba zakończona jest podstawową
redlicą o szerokości 35 mm lub jako opcja
o szerokości 100 mm.
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Wały strunowe uzębione tylne wyposażono w system przeciążeniowy oraz mechanizm
kopiowania terenu. Zakres odchylenia wałów regulowany jest łańcuchem.
Standardowo przed zębami SU
znajduje się wał strunowy
skośny 320 mm

Opcjonalnie producent przed
zębami SU montuje włókę
z amortyzacją sprężynową

Agregat uprawowy U 382 to najlżejszy agregat uprawowy hydraulicznie składany w ofercie
Rolmako, mimo wszystko wyróżnia go masywność konstrukcji oraz waga wyższa od konkurencji
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Doskonała uprawa przed siew buraka cukrowego, warzyw,
rzepaku, zbóż, kukurydzy i wszystkich innych roślin

Prosta konstrukcja,
upraszcza pracę rolnikowi,
pozwala na zachowanie
wilgoci w glebie

Agregat wywołuje złożoną obróbkę
gleby, jego zadaniem jest spulchnianie,
wyrównanie, kruszenie brył, ugniecenie
warstwy gleby na głębokości siewu oraz
niszczenie chwastów oraz rozłogów perzu

Agregat uprawowy U 382 kopiuje ukształtowanie pola, zapewnia dokładne dopasowanie do
powierzchni oraz stały nacisk do uprawianej ziemi tworząc najlepsze warunki dla siewu

Klasyczna koncepcja wał przedni, cztery rzędy zębów oraz podwójne wały tylne

Niewielka i zwarta konstrukcja maszyny powoduje, że jej
środek ciężkości znajduje się w optymalnym miejscu,
co umożliwia użytkowanie tego modelu z ciągnikami
o niewielkim uciągu. Dzięki niewielkiej masie, te maszyny
dysponujące dużą szerokością roboczą mogą być zaczepiane
do trójpunktowego układu zawieszenia ciągnika.

Ramiona agregatu składanego hydraulicznie są
zabezpieczone na czas transportu przez automatyczną
blokadę, która jest luzowana z kabiny ciągnika.

Wał przedni skośny o średnicy 320 mm.
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Prosta konstrukcja, upraszcza pracę rolnikowi,
pozwala na zachowanie wilgoci w glebie

Nieustannie wibrujące elementy robocze w powiązaniu z precyzyjną kontrolą głębokości
pracy oraz systemem kopiowania terenu tworzą idealne warunki dla szybkich wschodów

Mniej mocy agregowanego ciągnika przeradza się w zmniejszenie kosztów uprawy w przeliczeniu na hektar
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Agregat uprawowy U 382
Mocna rama maszyny z licznymi wzmocnieniami,
solidne przednie i tylnie wały, zęby z dodatkowym
wzmocnieniem w standardzie - wszystko to czyni
agregat uprawowy U 382 bezkonkurencyjnym
w grupie lekkich narzędzi uprawowych.
Maszyna spełnia wszystkie wymogi nowoczesnego
rolnictwa z nastawieniem na wydajność uprawy oraz
zoptymalizowanie wszystkich operacji za jednym
przejazdem. Zbita ziemia kołami ciągnika jest
rozluźniona przez 4 spulchniacze (opcja), wał
przedni wstępnie niweluje nierówności, cztery rzędy
zębów wykonują właściwą uprawę (zalecana redlica
100 mm dla lepszych efektów), końcową pracę
wykonują podwójne wały uzębione, które są
dociskane przez sprężynę.
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Przygotowanie przedsiewne
jest podstawą do uzyskania
zadowalających plonów

Wał strunowy przedni służy do wstępnego wyrównania,
tylne wały napierają na podłoże za pomocą dociskaczy
sprężynowych. Wszystkie wały wyposażone są wewnątrz
w rurę wzmacniającą, która w znaczący sposób podnosi
wytrzymałość i chroni przed uszkodzeniem.

U 382
Spulchniacze śladów ciągnika, osłony boczne niwelujące oraz
redlica o szerokości 100mm to wyposażenie opcjonalne każdej
maszyny przedsiewnej.
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Agregat Rolmako jest silny i wytrzymały, pozwala nam na najlepsze przygotowanie upraw przedsiewnych
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Agregat uprawowy U 382 przeznaczony jest do uprawy
uzupełniającej, po wykonanej orce lub głęboszowaniu w celu
przygotowania gleby do siewu lub sadzenia.

Inżynierzy z Rolmako dołożyli wszelkich starań, aby maszyny
mogły być agregowane z ciągnikami o mniejszej mocy od
70 KM. Maszyny są lekkie oraz mocne konstrukcyjnie.

więcej na www.rolmako.pl

W ofercie Rolmako od zawsze dostępne są maszyny przeznaczone do pracy z ciągnikami rolniczymi o mniejszej mocy,
wszystko dla rolników ceniących sobie trwałość i jakość wykonania maszyn rolniczych
Agregat uprawowy U 382
o szerokości 3,0 m

4,0 m
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Agregaty uprawowe w wersji sztywnej dostępne są
w szerokościach roboczych 3,0m, 3,5m oraz 4,0m.

ww

Badania i rozwój nad maszynami Rolmako
Inżynierowie firmy nieustannie pracują nad poprawą
produkowanych maszyn oraz dostosowaniem ich do potrzeb
rynku, słuchają opinii i sugestii użytkowników
i w razie potrzeby reagują wprowadzając
nieustannie modernizacje oraz nowe rozwiązania.
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Agregat składany hydraulicznie dostępny jest w szerokościach roboczych 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m lub 6,0m
Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA LICZBA ZĘBÓW
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,0 m H
4,5 m H
5,0 m H
5,5 m H
6,0 m H

30
35
40
41
45
51
55
61

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)
80
85
90
90
100
120
140
160

WAGA(kg)*
715
790
885
1520
1600
1680
1785
1890

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
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Agregat uprawowo-siewny - U 659
Agregat uprawowo-siewny Rolmako użytkowany powinien
być na glebach lekkich i średniozwięzłych. Maszyna jest
przystosowana do współpracy z siewnikiem.
Zestaw służy do wykonywania podczas jednego przejazdu
uprawy przedsiewnej i siewu. Agregat wyposażony jest
w uniwersalną oś zaczepową, która ułatwia zawieszanie
na cięgnach dolnych ciągnika. Agregat uprawowo-siewny
występuje w czterech szerokościach roboczych 2,5 m, 2,7 m,
3,0 m oraz 4,0 m.

Wyposażenie standardowe:
- dwa rzędy zębów (opcjonalnie trzy rzędy)
- standardowo montowany jest ząb odgięty standard
lub prosty (opcjonalnie ząb Unia Grudziądz)
- belka zaczepowa
- przedni wał strunowy wykonany z płaskownika skośny
(opcjonalnie wał przedni dzielony)
- tylny wał rurowy 450 mm
- dwu-siłownikowy wydźwig siewnika
- łącznik śrubowy do siewnika
- podpory pod koła siewnika.

ząb Unia Grudziądz

ząb prosty

Parametry techniczne

ząb odgięty
standard

Maszyna
uprawowa
do pracy
z siewnikiem

Szerokość robocza

4m

3m

2,7m

2,5m

Rozmieszczenie zębów

Dwie lub trzy belki z zębami sprężynowymi

Liczba zębów

26 szt.

21 szt.

19 szt.

17 szt.

Waga*

1080 kg

870 kg

790 kg

730 kg

Zapotrzebowanie mocy

115 KM

80 KM

75 KM

70 KM

Wał przedni

Wykonany z płaskownika skośny

Wał tylny

wał strunowy z listwami prostymi,
wał strunowy z listwami uzębionymi,
wał zębaty Packer, wał rurowo-pierścieniowy,
wał Crosskill, wał sprężynowy

Wydźwig siewnika

2 siłowniki

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Uniwersalny hydrauliczny
podnośnik umożliwia
bezproblemowe podłączenie
agregatu z dowolnym
siewnikiem.
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Agregat uprawowy z wydźwigiem do siewnika to
rozwiązanie dla gospodarstw wykorzystujących do prac
uprawowo-siewnych ciągniki o niewielkiej klasie udźwigu.
Za wyborem lekkiego agregatu uprawowego przemawiają
minimalne koszty eksploatacji.

Zoptymalizowana masa i gabaryty agregatu, przy pełnej
funkcjonalności i wytrzymałości, pozwala na właściwe
wykorzystanie mocy ciągnika.

Na zamówienie agregat uprawowy może zostać wyprodukowany w kolorze dowolnego producenta siewnika zbożowego.
Maszyny współpracujące ze sobą tworzą w ten sposób zgraną kolorystycznie kombinację uprawowo-siewną.
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Optymalne warunki dla maszyny wysiewającej
Agregat uprawowo-siewny przeznaczony jest do
przedsiewnego doprawiania gleby po orce siewnej lub
przedzimowej. Działanie agregatu polega na spulchnieniu
i wyrównaniu górnej warstwy gleby, rozkruszeniu brył,
niszczeniu chwastów oraz ugnieceniu gleby poniżej głębokości
siewu w celu lepszego podsiąkania wody, zapewniającego
lepsze wschody roślin. Zastosowanie tej maszyny wraz
z siewnikiem to oszczędny i wydajny wariant.

Wały doprawiające
Za utrzymanie głębokości roboczej odpowiadają wały.
Zmiana głębokości pracy jest wygodna, regulacja
przedniego i tylniego wału odbywa się jednocześnie.
Wahliwe wały zapewniają doskonałe
dopasowanie do warunków glebowych,
gwarantują efekt dobrego
doprawienia gleby przy
zachowaniu jednakowej
głębokości roboczej.

Wał Crosskill dobry wybór
na gleby wymagające
intensywnego kruszenia.

Sekcje robocze
System montowania zębów sprężystych sprawia, że ich
wymiana jest bardzo prosta. W zależności od wersji zęby
typu S rozłożone są w dwóch lub trzech rzędach.
W podstawowym wyposażeniu na maszynie montowane są
zęby odgięte lub proste, opcjonalnie zęby Unia Grudziądz.
Odpowiedni rozstaw zębów w rzędzie zapewnia równomierne
spulchnianie gleby i dobre efekty pracy. Zakres regulacji
elementów roboczych umożliwia współpracę z dowolnym
typem siewnika.

Dobre rozwiązanie na gleby lekkie i średnie

Trójpunktowy układ zawieszenia
Masywna wieża trójpunktowego układu zawieszenia służy jako
element nośny agregatu uprawowo-siewnego, do którego
przyłączona jest rama z sekcją zębów sprężystych oraz sprzęg
hydrauliczny. Wieża trzypunktowego układu zawieszenia
charakteryzuje się doskonałą stabilnością i łatwością obsługi.

Zęby sprężynowe typu S mogą być zamontowane na ramie
maszyny, na dwóch lub trzech belkach. Na zdjęciu agregat
w wersji trzyrzędowej.
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Agregat uprawowo-siewny Rolmako
w nietypowych dla firmy kolorach

Małe wymagania względem mocy ciągnika, duża wydajność
robocza oraz małe gabaryty zapewniające łatwy transport to
cechy agregatu uprawowo-siewnego, które ułatwiają pracę
rolnika.

Zęby typu S są rozmieszczone w 2 lub 3 rzędach i optymalizują
przedostawanie się resztek roślinnych, brył i kamieni.
Elementy robocze dopasowane są do lekkich i średnich gleb
oraz umożliwiają pracę z prędkością nawet 12 km/h.

Konstrukcja agregatu ze sprzęgiem do siewnika pozwala na przeniesienie środka ciężkości bardzo blisko ciągnika.
Zestaw uprawowo-siewny stworzony przez agregat bierny Rolmako i siewnik Amazone.
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Ekonomiczne,
kompaktowe,
szybkie...

Do agregatów uprawowo-siewnych najczęściej wybieranym
przez Klientów wałem tylnym jest wał rurowy na ziemie
lekkie, na mocniejsze ziemie wał strunowy z listwami
uzębionymi lub Packer, a na suchą zbryloną glebę
dobrze kruszący bryły ziemi wał Crosskill.

Bierny agregat uprawowy dzięki hydraulicznemu podnośnikowi do siewnika zawieszanego
można wykorzystać do zbudowania dowolnej kombinacji uprawowo-siewnej

Najlepsze rozwiązanie dla rolników wykonujących przygotowanie
lżejszych gleb pod zasiew i sam siew w jednym przejeździe
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Kompaktowy agregat uprawowy - U 684

Rolmako od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań
do upraw przedsiewnych, nowe konstrukcje agregatów są
efektem doświadczeń i prac rozwojowych firmy. Na zdjęciu
pierwszy wyprodukowany przez Rolmako agregat uprawowy.

Kompaktowy agregat uprawowy to nowa propozycja maszyny
przeznaczonej do upraw przedsiewnych, która dzięki
kompletnemu wyposażeniu spełnia wszystkie wymagania
rolnika pragnącego precyzyjnie przygotować pole do
optymalnego rozwoju plonów.

Nowe agregaty do upraw przedsiewnych to nowoczesne
i ekonomiczne narzędzia pozwalające zaoszczędzić
pieniądze potrzebne do przygotowania gleby przed siew.
Agregaty wyposażone w sprzęg do siewnika tworzą wydajne
zestawy uprawowo-siewne.

Maszyna w wersji zawieszanej
- rama sztywna 2,5m, 3,0m, 4,0m
Maszyna w wersji półzawieszanej
- rama sztywna 3,0m, 4,0m
- rama hydraulicznie składana 4,0m, 4,5m, 5,0m, 6,0m
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uprawa wiosenna

Cztery warianty maszyny

ząb SU

ząb SA

uprawa jesienna

Idealne pole pod siew powstaje, gdy po uprawie
drobnoziarnista dobrze rozdrobniona gleba zalega w strefie
zasiewu, natomiast na powierzchni znajduje się mocniej
zbrylona ziemia - takie warunki powstają po uprawie
kompaktowym agregatem Rolmako.

Ząb SX ze wzmocnioną podwójną sprężyną zakończoną
redlicą z podcinaczami o szerokości 260mm, idealny przede
wszystkim do jesiennego przygotowania gleby.

ząb SG

ząb SX

Uniwersalna rama główna maszyny
umożliwi Państwu łatwą wymianę
całych segmentów części roboczych

Dzięki zastosowaniu kompaktowego agregatu przedsiewnego Rolmako w jednym przejeździe można połączyć
wszystkie operacje robocze, potrzebne dla przygotowania doskonałego podłoża siewnego we wszystkich warunkach
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Nowoczesne
bierne agregaty
uprawowo-siewne

Siewnik jest podnoszony za
pomocą dwóch siłowników
na kołach 400/60-15,5

Kompaktowe agregaty uprawowe reprezentują najlepszą
grupę maszyn do upraw przedsiewnych. Poszczególne
modele są przeznaczone dla wymagających warunków aby
zaspokoić potrzeby nowoczesnych gospodarstw. Dzięki
dużemu wyborowi akcesoriów, na pewno każdy rolnik
znajdzie rozwiązanie, które odpowiada jego potrzebom.

Agregat 3m w wersji półzawieszanej
z czterema rzędami zębów SU
wyposażony w sprzęg do siewnika

Ząb SX
Wszystkie warianty zębów do kompaktowych agregatów
uprawowych są komponentami wysokiej jakości, które
gwarantują dużą odporność na zużycie i przyczyniają się do
obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Ten sam dyszel
do wszystkich
modeli maszyny

Maszyny z dyszlem i podwoziem
jezdnym w zależności od szerokości
roboczej wyposażone są w dwa lub cztery
spulchniacze śladów ciągnika rolniczego

Wszechstronna maszyna
przedsiewna i podorywkowa

Ząb SU

Agregaty Rolmako są optymalnym połączeniem wydajności, trwałości i efektywności kosztowej
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Sprzęt uprawowy na
różne warunki glebowe

Agregaty do upraw przedsiewnych mają znaczący udział
w całej produkcji firmy. Narzędzia do uprawy gleby Rolmako
to dzisiaj kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych
gospodarstw.

Agregat posiada wytrzymałą konstrukcję ramową
i wyposażony jest w najmocniejsze wzmocnione zęby,
które rozmieszczone są w 2 lub 4 rzędach. Ta kombinacja
z przednim i tylnym wałkiem uprawowym, dwiema włókami
równającymi i opcjonalnym sprzęgiem do siewnika
optymalizuje wydajność uprawy.

Szybkie przygotowanie gleby przed
wysiewem przy niskich kosztach uprawy

Maszyna doprawia nawet mocno zbryloną, twardą glebę i wyrównuje nierówną
powierzchnię pola, przygotowując doskonałe warunki dla kiełkowania nasion
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Agregat o szerokości 4,0m występuje w dwóch wersjach ramy:
sztywnej i składanej hydraulicznie

Maszyna zawieszana jest zawsze przygotowana pod rozbudowę do wersji półzawieszanej,
która wyposażona jest w dyszel i wózek transportowy ze sprzęgiem do innej maszyny

Zaprojektowany do efektywnego przygotowania pola pod siew, odpowiednia
budowa agregatu pozwala na redukcję ilości przejazdów do tego koniecznych
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Klient wybiera spośród czterech elementów roboczych,
na ciężkie ziemie przeznaczone są cztery rzędy zębów
SA (wiosenna uprawa) lub dwa rzędy zębów SX
(najlepiej sprawdza się przy jesiennej uprawie).
Spulchniacze to wyposażenie standardowe dla maszyn
półzawieszanych, odpowiednio ustawione spulchniają zbitą
przez koła ciągnika glebę.

Ramiona agregatu zabezpieczone są przed przeciążeniem
amortyzatorem sprężynowym, dzięki temu ramiona układają
się do kształtu powierzchni pola.

Kompaktowy agregat może pełnić jeszcze jedną funkcję, po podniesieniu zębów ponad powierzchnię gleby, maszynę można
wykorzystać jako wał uprawowy. Przedni i tylni wał oraz dwie włóki mogą być wykorzystane do równania powierzchni pola
oraz rozbicia brył. Przejazd wałami po uprawie pożniwnej wpływa na przyspieszenie procesu rozkładu resztek pożniwnych.
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Grządziel sprężynowa o przekroju 25x25mm oraz redlica
o szerokości 260mm to element roboczy oznaczony
symbolem SG. Ząb ten doskonale nadaje się do uprawy
jesiennej.

Rama agregatu o szerokości 4,0m i 4,5m w wersji składanej
hydraulicznie składa się z dwóch części, w większych
maszynach rama dzielona jest na trzy części.

Kompaktowy agregat uprawowo-siewny o szerokości roboczej 4,5 m

Polskie maszyny rolnicze zbudowane na markowych komponentach
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Agregat U 684 o szerokości 6,0m + wał Crosskill o szerokości 6,2m

Kompaktowy agregat
uprawowy U 684
wyposażony w sprzęg
do maszyny towarzyszącej
może być łączony z wałami
do wyrównywania pola
oraz rozbijania brył.

spulchniacze wał strunowy
śladów
z listwami
ciągnika
prostymi

włóka
mechaniczna
przednia

wał
Crosskill
400 mm

cztery
rzędy
zębów SA

włóka
hydrauliczna
Crossboard

włóka
mechaniczna
tylna

wał
Crosskill
500 mm

Koncepcja: jak najwięcej narzędzi uprawowych
w trakcie jednego przejazdu.

agricultural-machinery.eu

wał Crosskill
o szerokości 6,2m

Agregat
U 684
o szerokości 6,0m

Sprzęganie dodatkowych narzędzi
to idealne rozwiązanie na pola
o bardzo dużej powierzchni.
Wał Crosskill połączony
z agregatem uprawowym
stanowi doskonałe
uzupełnienie uprawy,
pole jest perfekcyjnie
przygotowane do zasiewu.
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Połączenie wielu narzędzi w jednej maszynie: włóka przednia,
przedni wał strunowy z listwami prostymi f 450mm, wersja
bazowa z czterema rzędami zębów (do wyboru ząb SU i SA)
lub dwoma rzędami zębów (do wyboru ząb SG lub SX), osłony
boczne, standardowo tylni wał rurowy f 450mm, włóka tylnia.

W maszynie zastosowano wygodną regulację głębokości
pracy, nastawienie jest szybkie i precyzyjne.

Dzięki kompaktowej budowie agregat uprawowy Rolmako nie jest
klasycznym kultywatorem z zębami sprężystymi, lecz uniwersalną
maszyną rolniczą do zastosowania w różnych pracach

Uniwersalna rama maszyny pozwala na osadzenie różnych elementów
roboczych do jesiennego lub wiosennego przygotowania gleby przed siew
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Ciężkie agregaty uprawowe
wyposażone są w dyszel z wahliwą
belką III kategorii zaczepu ciągnika

Sprzęg do siewnika zbożowego lub wału Cambridge
dostępny jest jako opcja dla maszyn półzawieszanych z ramą
sztywną i hydraulicznie składaną.

Ząb SU zbudowany jest ze sprężyny 32x12mm, standardowo
wyposażony jest w dodatkowe wzmocnienie. W przypadku
gleb zwięzłych lub podmokłych polecamy stosowanie zębów
odgiętych SU lub prostych SA zamiast zębów typu
gęsiostopka.

Wał Crosskill właściwy przy
uprawach przedsiewnych, kruszy
i wyrównuje wierzchnią warstwę gleby,
pierścienie zewnętrzne chronią obudowę
łożyska przed uszkodzeniem, jest to
idealne rozwiązanie dla suchej optymalnej uprawy

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
2,5 m
3,0 m
4,0 m
4,0 m
H
4,5 m
H
5,0 m
H
6,0 m
H

LICZBA ZĘBÓW
SU, SA / SG, SX
25 / 11
30 / 13
39 / 18
39 / 18
45 / 20
50 / 23
60 / 27

Uniwersalny sprzęg do siewnika
posiada regulację rozstawu haków
do podłączenia maszyny towarzyszącej

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)
75
95
125
125
150
165
180

H - maszyny składane hydraulicznie, szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Agregat jest szczególnie przydatny podczas uprawy roślin
wymagających wyrównanego pola przed wysiewem nasion

zawieszana
WAGA *
(kg)
1150
1250
1620
1850
x
x
x

półzawieszana
WAGA *
(kg)
x
2150
2520
2750
3030
3350
3990
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Sprzęt rolniczy wysokiej jakości charakteryzujący się ramą o bardzo mocnej budowie

Kompaktowy agregat
uprawowy U 684 PRO

Zą

b

SU

,S

Najistotniejszy jest wybór
odpowiedniego zęba

A,

SG

lu

b

SX

U 684 PRO jest tradycyjnym półzawieszanym kompaktorem,
który wykonuje wszystkie operacje przygotowania gleby pod
siew w jednym przejeździe nawet przy ciężkich warunkach.
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Błotniki kół to standardowe wyposażenie wszystkich maszyn
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Doskonałe rozdrobnienie grud ziemi, dzięki zastosowaniu wałów
Crosskill i szybko kręcącego się agresywnego wałka kończącego

Tylny wał kończący posiada śrubę regulującą docisk do uprawianej gleby,
amortyzacja gumowa chroni wał przed uszkodzeniem
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U 684 PRO z podwójnym wałem Crosskill 400 mm w standardzie
amortyzator
wałka
strunowego

Wyposażenie standardowe: włóka przednia, przedni wał strunowy z listwami prostymi Ø 450 mm, wersja bazowa z czterema rzędami zębów (do wyboru ząb
SU i SA) lub dwoma rzędami zębów (do wyboru ząb SG lub SX), osłony boczne, tylni podwójny wał Crosskill 400 mm (tandem). W wersji półzawieszanej
w podstawowej wersji znajdują się również spulchniacze śladów ciągnika, wózek transportowy na kołach 400/60-15,5 wyposażony w błotniki.

amortyzator
ramion
agregatu
amortyzator
gumowy
włóki

Ramka z zębem SU

Ramka z zębem SA

Ramka z zębem SG

Ramka z zębem SX

Ustawienie wałów Crosskill
Wały Crosskill w układzie tandem posiadają
regulacje odległości względem siebie, zmiana
położenia wału ma wpływ na efekt czyszczenia.

dwa rzędy zębów SG
osłony boczne

regulacja 50/33/16/0

wózek transportowy
na kołach 400/60-15,5
przedni wał strunowy
z listwami prostymi Ø 450 mm

włóka przednia
spulchniacze śladów ciągnika

wałek strunowy 270 mm
z amortyzacją gumową
tylni podwójny wał Crosskill
400 mm (tandem)
włóka przed wałem
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Wersja PRO wyposażona jest w standardzie w podwójny
wałek Crosskill o średnicy 400 mm. Opcjonalnie za wałami
żeliwnymi może zostać zamontowany strunowy wałek
kończący, wykonany z płaskownika o średnicy 270 mm.
Włóka znajdująca się między zębami, a wałem doprawiającym
montowana jest, jako wyposażenie opcjonalne.

Ogumienie 400/60-15,5

U

68

4

Opcjonalna włóka znajduje
się przed wałem

Wersja 5,0 m i 6,0 m
posiada sprężynę
absorbującą obciążenia
ramy

Trzy wały w U 684 PRO zapewniają idealne rozkruszenie i ostateczne zagęszczenie,
w rezultacie najlepsze efekty pod zasiew i uzyskanie najlepszych wschodów
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Kompaktowa, lekka, ciężka lub sadownicza brona talerzowa

Kompaktowa brona
talerzowa U 693

Lekka brona
talerzowa U 622

Ciężka brona
ścierniskowa U 671

Brona talerzowa do
winnic i sadów U 645

Szerokość robocza: 2,7/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 m
-amortyzator gumowy 40 mm
- talerz 510 mm lub 560 mm
- piasta talerza wymagająca konserwacji
lub bezobsługowa
- wersja brony zawieszana lub półzawieszana
- rama sztywna i hydraulicznie składana
- hydropack (opcja)

Szerokość robocza: 2,7/3,0/3,5/4,0 m
-amortyzator sprężynowy 13x100 mm
- talerz 510 mm lub 560 mm
- piasta talerza wymagająca konserwacji
lub bezobsługowa
- wersja zawieszana, rama sztywna
- brak możliwości zamontowania hydropacku

Szerokość robocza: 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 m
- amortyzator gumowy 50 mm
- talerz 620 mm
- bezobsługowa piasta talerza
- wersja zawieszana lub półzawieszana
- rama sztywna i hydraulicznie składana
- brak możliwości zamontowania hydropacku

Szerokość robocza: 1,25/1,5/1,75,2,0 m
-amortyzator gumowy 40 mm
- talerz 510 mm lub 560 mm
- piasta talerza wymagająca konserwacji
lub bezobsługowa
- wersja brony zawieszana
- rama sztywna

Nowoczesne brony talerzowe do różnych zastosowań

więcej na www.rolmako.pl

Podział bron talerzowych ze względu na model

U 622

brona talerzowa
waga maszyny ******
wymagana moc ciągnika ******
dostępne opcje doposażenia ******
prace pożniwne ******
prace przedsiewne ******

U 645

brona do winnic i sadów
waga maszyny ******
wymagana moc ciągnika ******
dostępne opcje doposażenia ******
prace pożniwne ******
prace przedsiewne ******

U 652

U 671 STANDARD

brona talerzowa

ciężka brona ścierniskowa

waga maszyny ******
wymagana moc ciągnika ******
dostępne opcje doposażenia ******
prace pożniwne ******
prace przedsiewne *****

waga maszyny ******
wymagana moc ciągnika ******
dostępne opcje doposażenia ******
prace pożniwne *****
prace przedsiewne ******

U 693

kompaktowa brona talerzowa
waga maszyny ******
wymagana moc ciągnika ******
dostępne opcje doposażenia ******
prace pożniwne ****
prace przedsiewne ******

U 671 PRO

ciężka brona ścierniskowa
waga maszyny******
wymagana moc ciągnika ******
dostępne opcje doposażenia ******
prace pożniwne ******
prace przedsiewne ******
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Nasze propozycje bron talerzowych U 645, U 622, U 693, U 652, U 671 oraz U 671 PRO
wszystkie mają swoje indywidualne cechy charakterystyczne, jak również wspólne.
Każda maszyna ma dedykowane dla siebie przeznaczenie, specjalizację
oraz inny stopień uniwersalności zastosowania.

Brony talerzowe Rolmako można również podzielić
ze względu na rodzaj amortyzacji talerza

Amortyzator sprężynowy 13x100mm,
zastosowany w maszynach U 622

Amortyzator gumowy 40x180mm,
zastosowany w maszynach
U 693, U 645

Amortyzator 3D
ze sprężyną 35x35mm,
zastosowany w maszynach U 652

Niezawodność to wspólna cecha wszystkich bron talerzowych ze znakiem Rolmako

Amortyzator gumowy 50x210mm
zastosowany w maszynach U 671,
U 671 PRO
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Lekka brona talerzowa U 622
Lekka brona talerzowa przeznaczona jest dla małych
i średnich gospodarstw, gdzie do dyspozycji są ciągniki
o mniejszej mocy. Ważną cechą maszyny jest krótka
konstrukcja i niewygórowana cena.

Agregat wyróżnia się zamontowaniem talerzy na sprężynach
wibrujących, jest to idealne rozwiązanie na słabe i średnie
gleby. Agregat bardzo dobrze kopiuje powierzchnię pola
i intensywnie miesza resztki pożniwne z glebą. Maszyna
dostępna w szerokościach 2,5 m., 2,7m oraz 3m. Elementem
roboczym może być talerz o średnicy 510mm lub 560mm.

Standardowa piasta talerza
bazuje na łożyskach stożkowych
FTŁ Kraśnik i wymaga smarowania
co 150 hektarów dla 3 m
szerokości roboczej.
Opcjonalnie zamontowane
mogą być łożyska stożkowe SKF,
które wymagają konserwacji
lub bezobsługowe piasty
talerza FTŁ i SKF.

Parametry techniczne
Szerokość robocza (m)
2,7
3,0
3,5
4,0
Minimalne (KM)
Zapotrzebowanie mocy
85
95
110
120
Liczba talerzy (szt.)
20
24
28
32
Waga (kg)*
1035
1150 1320 1480
Średnica talerzy
510mm lub 560mm
Zabezpieczenie
amortyzator sprężynowy
Piasta talerza
wymagająca konserwacji lub bezobsługowa
Prędkość robocza
7-15 km/h
Maksymalna głębokość robocza
15 cm

Lekka w budowie wytrzymała i solidna w pracy
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Brona niewielkich rozmiarów łączy w sobie wysoką prędkość
płytkiej uprawy z efektywnym zagęszczeniem. Mocna
sprężyna o wymiarach 13mm x 100mm pozwala na
agresywne zagłębianie się talerzy, dopasowanie talerzy do
nierówności terenu oraz zabezpiecza całą konstrukcję przed
uszkodzeniem.

Podczas testów maszyna oparta na 2 rzędach talerzy
zamocowanych na słupicy będącej równocześnie sprężyną
zabezpieczającą okazała się porównywalna pod względem
wykonanej pracy w stosunku do maszyn z zabezpieczeniem
gumowym stosowanym przez firmę od wielu lat.

Lekka brona talerzowa
o szerokości roboczej 3m
w wyposażeniu standardowym
z wałem rurowym 500 mm

Ø 510 mm
Ø 560 mm

Koncepcja:
- zawieszana brona talerzowa
- lekka w udźwigu dla podnośnika,
wytrzymała rama maszyny
- środek ciężkości blisko ciągnika
- sprężynowe zabezpieczenie
- niskie zapotrzebowanie na moc
- konkurencyjna cena zakupu brony
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Agregat talerzowy - U 693
Agregat talerzowy służy do spulchniania i kruszenia gleby.
Ma szerokie zastosowanie, może być wykorzystany
do mieszania z glebą wysiewanego wapna, nawozów
mineralnych oraz rozrzuconego obornika, jak również
podorywki ścierniska. Stosowanie tych agregatów może
z powodzeniem zastąpić orkę. Agregat talerzowy kruszy,
rozrywa oraz spulchnia warstwę gleby. Agregat talerzowy
produkowany jest w szerokościach 2,7 m, 3,0 m, 3,5 m,
4,0 m, 4,5 m, 5,0m oraz 6,0 m. Opcjonalnie producent
montuje na maszynie wysięgnik do siewnika.
Maszyna może współpracować z większością wałów dostępnych
w ofercie. Do dyspozycji są: wał strunowy z listwami prostymi,
wał strunowy z listwami uzębionymi, wał zębaty Packer, wał rurowopierścieniowy, wał Crosskill, wał pierścieniowy, wał sprężynowy,
wał gumowy, wał z pierścieni stalowych OFAS 48-52 HRC,
wał spiralny, wał oponowo-transportowy.
Parametry techniczne
Szerokość robocza (m)
2,7 3,0
Minimalne (KM)
zapotrzebowanie mocy
95 105
Liczba talerzy (szt.)
20
24
Średnica talerzy
Prędkość robocza
Maksymalna głębokość robocza

Elementy robocze agregatu wyposażone są w zabezpieczenie
gumowe, dzięki czemu wykazują większą trwałość i są mniej
podatne na uszkodzenia podczas pracy, zwłaszcza na glebach
zakamienionych.

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

120 130 145 160
28
32
36
40
510mm lub 560mm
7-15 km/h
15 cm

180
48

Konstrukcja piasty talerza
skutecznie zabezpiecza
łożyska przed dostępem
zanieczyszczeń. Zastosowane
wysokiej jakości łożyska
stożkowe, charakteryzują się
wysoką odpornością na
zużycie i występowanie dużych
obciążeń. Talerze wykonane
są ze stali borowej, gwarantują
długą i bezawaryjną pracę.

Rama agregatu talerzowego o szerokości 4,5 m, 5,0 m,
i 6,0 m jest hydraulicznie składana.

Agregat talerzowy
w wersji półzawieszanej
z dyszlem i wózkiem transportowym.

Jedna maszyna wiele zadań

Solidna rama agregatu talerzowego,
stworzona z myślą o pracy w najcięższych warunkach.
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Brona talerzowa U 693 różne warianty zawieszenia i budowy maszyny
Zgrzebło przed wałem
dostępne tylko dla
maszyn z talerzami
o średnicy 510 mm.

Każda maszyna z ramą sztywną jest
przygotowana do rozbudowy maszyny
system sprzęgania z siewnikami
zbożowymi.
Wersja zawieszana ze sprzęgiem do siewnika (hydropack)

Siewniki APV

Wersja półzawieszana

(dyszel + wózek transportowy) ze zgrzebłem sprężynowym pomiędzy talerzami a wałem doprawiającym

Opcja przygotowania pod rozbudowę
o włókę Crossboard pozwala
w dowolnym momencie doposażyć
maszynę z przodu o dodatkowe
narzędzie równające.
Wersja półzawieszana ze sprzęgiem do siewnika

(dyszel + wózek transportowy + sprzęg do siewnika) wyposażona w hydrauliczny dyszel oraz włókę Crossboard

Wózek w wersji wydłużonej LONG pozwala na doposażenie
maszyny w zgrzebło sprężynowe za wałem doprawiającym,
opcja ta jest niedostępna dla maszyn ze standardowym
wózkiem transportowym.
Wersja półzawieszana

(dyszel + wózek transportowy LONG) ze zgrzebłem sprężynowym za wałem doprawiającym

Brony talerzowe U 693 mogą zostać wyposażone
w siewnik APV. Miejsce montażu na maszynie
uzgadniane jest indywidualnie z Klientem.

Aplikator do gnojowicy

Jezdny wał oponowo-transportowy dostępny jest dla maszyn
w wersji z ramą sztywną. Tak skonfigurowana maszyna
wyposażona w sprzęg do siewnika tworzy ekonomiczny
zintegrowany zestaw uprawowo-siewny.
Wersja półzawieszana

(dyszel + wał oponowo-transportowy) wyposażona w sprzęg do siewnika

Na specjalne zamówienie Rolmako montuje na maszynie
uprawowej aplikator do gnojowicy, który pozwala na
połączenie rozlewania gnojowicy z procesem wzruszania
gleby. W ten sposób dwa procesy robocze są ze sobą
wygodnie połączone. Ten proces można przeprowadzić
przy użyciu zarówno urządzenia samojezdnego, jak
również beczkowozu, urządzenia muszą być wyposażone
w sprzęgi do maszyn uprawowych zgodne z normą ISO
730, co pozwoli na bezproblemowe ich łączenie
z maszynami uprawowymi Rolmako.

Większe oddalenie osi jezdnej od ramy maszyny jest
możliwe dzięki zastosowaniu wózka transportowego w wersji
wydłużonej LONG, co pozwala na osadzenie w bronie
talerzowej U 693 dostępnych w ofercie wałów podwójnych
(tandem).
Wersja półzawieszana

(dyszel + wózek transportowy LONG) z wałem tandem U-ring
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Szeroki program bron talerzowych Rolmako obejmuje maszyny z ramą sztywną i hydraulicznie składaną,
w wersji zawieszanej lub półzawieszanej o szerokościach roboczych od 2,7 m do 6 m.
Liczne możliwości wyposażenia, elastycznie dostosowują brony do wymagań oraz warunków w miejscu ich pracy.
Mnogość dostępnych konfiguracji maszyny sprawia iż, znajdzie ona zastosowanie
w małych, średnich i dużych gospodarstwach, jak również w firmach usługowych.
Kompaktowa brona talerzowa sprawdza się przy płytkiej
oraz intensywnej uprawie mieszającej glebę na ścierniskach,
bezproblemowo radzi sobie przy dużych ilościach słomy.
Duże możliwości wykorzystania maszyny obejmują obróbkę słomy
z kukurydzy, likwidację użytków zielonych i ugorów,
przygotowanie gleby do siewu oraz mieszanie gnojowicy z glebą.

więcej na www.rolmako.pl

Sposób obsługi maszyny - konserwacja, ustawienia, składanie to rozwiązania przyjazne dla użytkownika

Szeroka gama możliwości użycia maszyny w ciągu całego sezonu,
pozwala na maksymalne wykorzystanie zainwestowanych środków

Markowe komponenty stosowane do budowy maszyn
wyróżniają nasze produkty spośród oferty konkurentów
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Solidny Partner współczesnego rolnictwa
www.pinterest.com/rolmako

www.flickr.com/rolmako

Wał Crosskill
Ø 500

Wał sprężynowy
Ø 550

Przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem w handlu międzynarodowym,
zdobytym przez lata obecności na wielu rynkach eksportowych
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Hamulec w kompaktowej bronie U 693 montowany jest jako opcja

Maszyny uprawowe Rolmako sprzedawane są na całym
świecie, wszędzie tam gdzie hamulec jest wymagany do
przemieszczania po drogach publicznych ze względu na wagę
urządzenia - maszyny muszą być zamawiane z opcjonalnym
hamulcem, w przeciwnym razie obowiązuje zakaz
przemieszczania się maszyną po drogach publicznych.

Każdy hamulec pneumatyczny wyposażony jest w regulator
siły hamowania, co umożliwia dostosowanie siły hamulca
w zależności od doposażenia maszyny (wagi całkowitej).

Maszyny rolnicze, których właściciele zamierzają
przemieszczać się po drogach publicznych, a ich urządzenia
przekraczają dopuszczalną / przepisową w kraju użytkownika
wagę, muszą być zamawiane obowiązkowo z hamulcem

Jedno / dwuobwodowy pneumatyczny hamulec lub hydrauliczny
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Praca agregatem talerzowym Rolmako z dużą prędkością
pozostawia równą powierzchnię pola z bardzo dobrym
wymieszaniem resztek pożniwnych na całej szerokości
maszyny. Gleba jest idealnie przygotowana do technologii
siewu uproszczonego - brak śladu nierówności na
powierzchni pola po kolejnych przejazdach.

Kompaktowa brona talerzowa w wersji
zawieszanej lub półzawieszanej

Regulacja
dyszla odbywa
się za pomocą
śruby napinającej
M56, umożliwia
takie ustawienie
punktu ciągu, aby
moc ciągnika była
najlepiej wykorzystana.

Dyszel agregatu talerzowego
pozwala na pracę z ciągnikami
o dużej mocy, zapewnia
odpowiednie dociążenie ciągnika
oraz mały promień skrętu.

Talerze tnące
Ułożone w dwóch rzędach, skośnie ustawione talerze
wykonane są ze stali borowej o dużej twardości. Maszynę
można wyposażyć w talerz o średnicy 510 mm lub 560 mm.
Standardowy talerz posiada twardość 45HRC, opcjonalnie
montowane są talerze OFAS o twardości 48-52HRC.
Zastosowano agresywny kąt zamontowania talerzy, aby
zapewnić dobrą penetrację gleby, nawet w trudnych
warunkach. Każdy talerz jest niezależnie montowany do
ramy przy użyciu amortyzatora gumowego, zapewniającego
stałe utrzymanie głębokości roboczej, agresywne działanie
uprawowe oraz działa, jako zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Mocna i wytrzymała centralna rama główna o profilu
200x100x10 mm, zapewnia bezproblemową i pewną pracę
nawet w najcięższych warunkach glebowych. Elementy
robocze chroni przed uszkodzeniem amortyzator gumowy,
zabezpieczenie skutecznie i bezpiecznie przejmuje siły
oddziałujące na maszynę.

Zoptymalizowany kąt natarcia jest identyczny
dla obu rzędów talerzy, dzięki czemu
maszyna doskonale podąża za ciągnikiem

Zastosowanie bocznych osłon niwelujących wraz ze
skrajnym talerzem zapobiega wyrzucaniu ziemi oraz mas
resztek pożniwnych. Pozwala to na zachowanie ciętej
i mieszanej słomy wewnątrz agregatu, nie dopuszczając
do powstawania pagórków i kolein podczas następnych
przejazdów.

Zastosowanie opcjonalnego wózka za sprzęgiem zwiększa
znacznie zakres zastosowań dla ciągników o mniejszej klasie
udźwigu. Siewnik jest podnoszony na niezależnym od ciągnika
podwoziu. Bezpieczny transport agregatu i połączonego z nim
siewnika jest możliwy dzięki szerokiemu rozstawowi kół.
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Jedyne takie rozwiązanie dopasowane do każdej uprawy

talerz gładki
przeznaczenie:
średnica:
piasta:
grubość:
uwagi:

uprawa przedsiewna
510mm lub 560mm
obsługowa lub bezobsługowa
4mm
na zamówienie.

talerz z drobnym zębem

przeznaczenie:
średnica:
piasta:
grubość:
uwagi:

uprawa przedsiewna i podorywkowa
510mm lub 560mm
obsługowa lub bezobsługowa
4mm
na zamówienie.

talerz z agresywnym zębem
przeznaczenie:
średnica:
piasta:
grubość:
uwagi:

uprawa przedsiewna i podorywkowa
510mm lub 560mm
obsługowa lub bezobsługowa
4mm
najbardziej uniwersalne zastosowanie
standardowy talerz dla bron Rolmako.

talerz ALFA
przeznaczenie:
średnica:
piasta:
grubość:
uwagi:

uprawa podorywkowa
560mm
bezobsługowa SKF
5mm
zalecany do obróbki pożniwnej
po zbiorach kukurydzy na ziarno,
zapewnia lepszy efekt cięcia.
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Najkorzystniejszy w branży wskaźnik
relacji jakości maszyny do ceny

Brony talerzowe hydraulicznie składane do transportu po
drogach publicznych muszą być wyposażone w oświetlenie
(ramiona maszyny zasłaniają całkowicie lampy ciągnika).

Wał gumowy ugniata glebę pasmowo. Bardzo dobrze równa
górną warstwę gleby, ugniatanie odbywa się co 12,5cm.
Gleba w ugniecionych pasmach jest zwarta, co prowadzi do
stworzenia idealnych warunków do kiełkowania i wschodów
roślin. W miejscach nie ugniecionych woda szybko wsiąka w
glebę - nawet na polach wrażliwych na ugniatanie.

Maszyny rolnicze Rolmako pomyślnie przeszły liczne sprawdziany w różnych
krajach, z powodzeniem są eksportowane do wielu państw m.in. do Niemiec,
Czech, Finlandii, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Litwy, Rosji, Anglii, Irlandii oraz USA

Dołącz do grona rolników, którzy zdecydowali się na maszynę ze znakiem Rolmako,
dzisiaj czerpią z szeregu korzyści wpływających na ograniczenie kosztów uprawy
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Cylindry hydrauliczne można wyposażyć
w hydrauliczny zamek, który jest
odpowiedzialny za pracę ramion brony
talerzowej na równej głębokości.

Wał oponowo-transportowy dzięki dużej średnicy i doskonałych
właściwościach tocznych swobodnie pracuje na luźnej glebie,
dbając o odpowiednie do wymagań, równomierne i głębokie
ugniatanie gleby przed siew. Solidne koła o bieżniku ciągnikowym
są niewrażliwe na zakamienione warunki, umożliwiają
bezproblemową pracę w wilgotnych warunkach. Głównym celem
pracy wału oponowego jest zagęszczenie gleby poprawiające
podsiąkanie wody glebowej.

Maszyna wyposażona w wał rurowo-pierścieniowy, który łączy
w sobie zalety wału rurowego z bardziej agresywnymi wałami
poprzez zastosowanie gęsto osadzonych pierścieni tnących.

Oświetlenie i tablice ostrzegawcze mogą być zamontowane na
każdej maszynie uprawowej.

W bronie talerzowej bez hydropacku zgrzebło sprężynowe może
być zamontowane za wałem doprawiającym, stanowi doskonałe
uzupełnienie w uprawie, zapewnia lepsze warunki startowe
wysiewanym roślinom. Zgrzebło zabezpieczone jest przed
uszkodzeniem za pomocą uchylnego ramienia.

Systemy transportowe odpowiadają za to,
by napęd podnośnika oraz oś tylna ciągnika
nie zostały przeciążone
W maszynie wyposażonej w wał oponowo-transportowy standardem
jest płynna regulacja głębokości pracy talerzy za pomocą siłowników
hydraulicznych. Głębokość robocza jest regulowana za pomocą
dystansów klipsowych. Zamiana parametrów pracy maszyny jest
szybka i wygodna. Siłowniki hydrauliczne unoszą kultywator do
pozycji transportowej.

Brona talerzowa w wersji półzawieszanej z dwu-siłownikowym
sprzęgiem do siewnika nabudowanym na osi transportowej.
Opcjonalna hydrauliczna regulacja głębokości znaczenie ułatwia
czynności związane z ustawieniem tego parametru pracy. Łatwa
i przyjazna dla operatora hydrauliczna regulacja głębokości pracy
jest przeprowadzana za pomocą dystansowych klipsów na
siłownikach.

Wały uprawowe dla maszyn o szerokości powyżej 3m są
wykonane zawsze w wersji dzielonej.

więcej na www.rolmako.pl

Ekstremalnie małe wymogi konserwacyjne oraz wyjątkowo niskie zużycie części

Wózek transportowy brony półzawieszanej
Półzawieszane brony talerzowe wyposażone są w
hydrauliczny układ jezdny, który na czas uprawy jest
podniesiony zapewniając dodatkowe dociążenie bronie
talerzowej. Oś jezdna w zależności od wagi maszyny
może być wyposażona w różne rozmiary opon. Dla
ciężkich bron stosowane jest ogumienie szerokie na
400mm lub 500mm. Pneumatyczny hamulec montowany
jest jako opcja.

Flagowy model
brona talerzowa 6,0m
sprawdzi się tam,
gdzie w krótkim
czasie trzeba uprawiać
dużą powierzchnię
- pozwoli to na
dużą prędkość
roboczą sięgającą 15 km/h
oraz wydajność
przekraczającą
8 ha na godzinę.

Włóka przednia (Crossboard)
Włóka zbudowana jest z hartowanych sprężyn oraz
wygiętych nakładek roboczych. Dzięki zastosowaniu tego
narzędzia przed sekcją talerzową bryły zostaną rozbite a
pole wyrównane. Włóka tworzy optymalną powierzchnię
przed siew. Włóka z powodzeniem sprawdza się na
zakamienionych polach ponieważ nie wyciąga kamieni
na powierzchnię. Włókę można całkowicie podnieść tak,
aby nie brała udziału w uprawie. Opcja dostępna tylko
dla maszyn półzawieszanych.

Zawór przeciążeniowo-blokujący
Ciężkie, hydraulicznie składane brony talerzowe
wyposażone są w zawór, który zapewnia
bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia przewodu
hydraulicznego. Gdy dochodzi do awarii zawór zamyka
przepływ oleju zabezpieczając cylinder hydrauliczny
przed otwarciem. Dodatkową funkcją jest regulacja
prędkości rozkładania i składania ramion maszyny.
Zawór podczas pracy utrzymuje ramiona brony na
zadanej głębokości roboczej.

Tnący wał blaszany (średnica 600mm)
Wał zbudowany z pierścieni stalowych o agresywnym
profilu, przecina glebę oraz kruszy bryły - odpowiednio
doprawia gleby średnie i ciężkie. Wał ugniata pasmowo,
dając w ten sposób dobry dopływ wody oraz aktywną
wymianę powietrza w glebie. Wał wyposażony jest
w skrobaki ze stali Hardox, co pozwala na pracę w
trudniejszych warunkach, idealny na gleby z dużą
ilością masy organicznej.

Brona talerzowa o szerokości roboczej 6 m,
wersja półzawieszana, talerze Ofas 560 mm,
wał gumowy o średnicy 500 mm, waga 5500 kg.
Dzięki dużej szerokości roboczej
i wysokiej szybkości osiągną Państwo
optymalne wydajności robocze.

Niebieska brona talerzowa Rolmako
stworzy udany zestaw z Twoim modelem ciągnika
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Automatyczne zabezpieczenie na czas transportu
Standardowo brona U 693
hydraulicznie składana
wyposażona jest
w mechaniczną belkę
bezpieczeństwa, którą
operator musi zamocować
w gniazda znajdujące się
na tłokach. Wygodna
hydrauliczna blokada
zabezpieczająca ramiona
podczas transportu to opcja
wyposażenia. Blokada
po złożeniu odbywa się
automatycznie, natomiast
zwolnienie blokady
sterowane jest hydraulicznie
z kabiny ciągnika.

Wprowadzenie do oferty wózka transportowego LONG dla brony
U 693 zwiększa możliwości rozbudowy maszyny półzawieszanych
o wał U-Ring 540 mm tandem lub zgrzebło sprężynowe za wałem.
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Błotniki i oświetlenie
Maszyny uprawowe Rolmako w wersji półzawieszanej
wyposażone są w chlapacze na kołach, które zabezpieczają
maszynę przed zabrudzeniem.
Oświetlenie tylne składa się z lampy LED, trójkąta ostrzegawczego
oraz tablic odblaskowych o wymiarach 423 mm x 423 mm.

W uprawie ziemi wybór narzędzi znajdujących się za talerzami jest czynnikiem w dużej mierze
warunkującym, czy uprawa będzie przebiegała płynnie oraz czy osiągnięty będzie zamierzony rezultat
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Konfiguracja do konkretnych warunków uprawy

Hydrauliczny dyszel
z uchem Scharmüller

agricultural-machinery.eu

Maszyna U 693
to najlepiej
sprzedająca się
brona talerzowa
z oferty Rolmako,
wyróżnia ją
uniwersalność
zastosowania,
na którą pozwala
bardzo bogata lista
opcji doposażenia

Talerze ALFA 560 mm x 5 mm
oraz włóka 80 mm x10 mm
więcej na www.rolmako.pl

Wysoka prędkość robocza i niskie zapotrzebowanie na moc

Wydźwig siewnika bron o szerokości powyżej 3m
wyposażony jest w dwa solidne siłowniki hydrauliczne.
Dla maszyn o szerokości 2,7 m i 3,0 m wzmocniony
hydropack montowany jest za dopłatą.
Agregat talerzowy o szerokości 3m wyposażony jest w
składane skrajne talerze, maszyna na czas transportu
nie przekracza 3 m szerokości transportowej i może
poruszać się po drogach publicznych.

Podpory pod koła siewnika są standardowym
wyposażeniem dla maszyn ze sprzęgiem do siewnika.
W czasie transportu koła siewnika opierają się o stabilne
podpory, siewnik jest sztywno podniesiony na hydropacku,
co umożliwia bezpieczne przejazdy nawet po bardzo
nierównym podłożu.

Niezależne podwozie może zostać zastąpione przez
wał oponowy. Dzięki temu rozwiązaniu znacząco
skrócono długość maszyny. Efektem jest lepsza
skrętność agregatu.
Agregat talerzowy w wersji półzawieszanej
z wałem oponowo-transportowym w połączeniu
z hydrauliczną regulacją głębokości roboczej jest
maszyną dobrze przygotowaną do współpracy
z siewnikiem zbożowym w wersji nabudowanej.

Konstrukcja piasty oraz ramie talerza zdolne jest
przenosić ciężkie naprężenia wzdłużne i boczne.
Obudowa, w której znajdują się stożkowe łożyska
rolkowe oraz sprawdzone systemy uszczelnienia są
gwarantem długiej żywotności. Specjalny zamknięty
profil ramion talerza z agresywnym kątem natarcia
zapewnia dobry przepływ masy pożniwnej.
.

Brona talerzowa Rolmako
uzyskała najlepszy współczynnik
przykrycia resztek pożniwnych
w grupie 7 maszyn podczas testu
organizowanego przez
miesięcznik "top agrar Polska".

Polska

Wytrzymałe maszyny półzawieszane,
pewność i komfort użytkowania
W następstwie wysokiej prędkości roboczej wydajność zwiększa się o 30%
w stosunku do konwencjonalnych bron talerzowych

Talerze są ustawione skośnie do kierunku jazdy i skośnie do
podłoża. Takie ustawienia zapewnia najlepsze „wejście” w
glebę. Niewielki odstęp talerzy, wynoszący 12,5 cm, pozwala
na efektywną pracę 8 talerzy na metr szerokości roboczej.
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Brona talerzowa w wersji
półzawieszanej z zaczepem
na górny układ transportowy
ciągnika wyposażona w
bezobsługowe piasty talerza
oraz wał gumowy 500mm

Nawroty na wałach uprawowych są możliwe dzięki
hydraulicznej regulacji dyszla, opcja jest bardzo przydatna
na polach o małej powierzchni, gdzie znacząco wpływa to na
czas pracy. Szybkie nawracanie pozwala na uzyskanie
maksymalnej wydajności.

Jakościowa stal wykorzystywana przy produkcji bron talerzowych, najwyższej klasy włoskie talerze OFAS,
wytrzymałe piasty talerzy oraz inne światowej klasy podzespoły od renomowanych dostawców - wszystko
to przy uwzględnieniu korzystnej relacji jakości do ceny wyróżnia nasze maszyny spośród oferty konkurencji
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www.pinterest.com/rolmako

Konstruktorzy brony talerzowej do budowy ramy, dyszla oraz
wózka transportowego wykorzystali tylko grubościenne profile
o przekroju 200x100x10, 200x100x8 oraz100x100x8. Wał
blaszany w całości wykonany jest ze stali borowej 45-48 HRC,
skrobaki czyszczące produkowane są ze stali Hardox.
Prezentowana na zdjęciach maszyna waży ponad 6000 kg.

www.flickr.com/rolmako
Masywny cylinder hydrauliczny na dyszlu brony jako opcja
zastępuje standardową regulacyjną śrubę M56.

Maszyna rolnicza z prawem ochronnym wydanym przez Urząd Patentowy
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Standardowe ułożyskowanie
Właściwa konstrukcja piasty talerza zbudowana z wysokiej
jakości dwóch łożysk stożkowych osadzonych na hartowanym
wałku f 35 mm (ułożyskowanie FŁT Kraśnik lub opcjonalnie
Timken). Całkowite uszczelnienie piasty, eliminuje ryzyko zatarcia
łożysk, pozwala na długotrwałą i bezawaryjną eksploatację, przy
zachowaniu odpowiedniej częstotliwości smarowania (maszyna
o szerokości 3m wymaga uzupełnienia smaru co 150 ha).

Le
m piej
wy ieć
bó
r!

Bezobsługowe zabezpieczenie
przeciążeniowe
Gumowe elementy sprężynujące
umożliwiają optymalne dopasowanie
wgłębionych talerzy do konturów
uprawianej gleby. Gumowe wałki
poprzez długą drogę amortyzowania
zapobiegają gwałtownym
uderzeniom. Zapewnia się
w ten sposób bezpieczeństwo
ramie brony talerzowej oraz
absolutną bezobsługowość
zabezpieczenia
przeciążeniowego
z zachowaniem
zadanej głębokości
roboczej.
Amortyzatory
są zabezpieczone
przed przesunięciem,
tłoczenia na górnej
i dolnej obejmie
utrzymują wałki
na swoim miejscu.

1 hartowana ośka
f 35 mm razem
z pokrywą
uszczelniającą

Standardowe
ułożyskowanie

Bezobsługowe
ułożyskowanie

(smarowanie co 150 ha
dla brony talerzowej 3m)

(nie wymaga konserwacji)

2 uszczelnienie typu
simmering

dwa łożyska

3 stożkowe,

fabrycznie
wypełnione
smarem
smarowniczka

4 - miejsce

uzupełniania
smaru
nakrętka łożyskowa

5 z podkładką
koronkową

uszczelnienie

Duża wytrzymałość talerzy OFAS
Talerze gładkie lub uzębione o średnicy 510 lub 560 mm
wykonane specjalną metodą obróbki cieplnej dla osiągnięcia
maksymalnej wytrzymałości, standardem tej technologii jest
uzyskanie twardości 48HRC ÷ 52HRC. Jakość stali i
doświadczenie zdobyte przez wieloletnią produkcję włoskiej
firmy OFAS, gwarantuje najwyższej jakości produkt, który
został już zaaprobowany na całym świecie.

Piasta talerza
Podczas budowy konstrukcji agregatu szczególną uwagę
poświęciliśmy piaście talerza, odpowiedniemu ułożyskowaniu
oraz skutecznemu uszczelnieniu. Mając na względzie różne
oczekiwania rolników, oferujemy możliwość wyboru pomiędzy
piastą talerza wymagającą regularnego smarowania a
bezobsługową nie wymagającą konserwacji. Niezależnie na jakie
rozwiązanie się zdecydujemy mamy gwarancję markowych
wysokiej jakości łożysk, dzięki czemu piasta jest w stanie
przenosić bardzo duże i długotrwałe obciążenia, uszczelnienia
chronią piastę przed dostępem zanieczyszczeń.

Szczególną uwagę
zwrócono na dobór
odpowiednich łożysk
stożkowych, które
skutecznie wytrzymają
naprężenia powstałe
podczas pracy.
Łożyska stożkowe
pracujące w parze oraz
dwurzędowe skośne
łożysko kulkowe zostało
zaprojektowane do
przenoszenia
promieniowych i
osiowych obciążeń
udarowych
powstających w trakcie
eksploatacji bron
talerzowych.

6 O-ring

Piasta wymagająca regularnego smarowania
lub piasta bezobsługowa. Wybierz właściwą wersję
ułożyskowania dla Twojej brony talerzowej.

Bezobsługowe ułożyskowanie (opcja)
Jako łożyskowanie talerza wykorzystano dwurzędowe skośne
łożyska kulkowe. Wzajemne ustawienie kulek powoduje, że lepiej
przenoszone są promieniowe i osiowe obciążenia udarowe.
Łożysko jest wypełnione smarem, który wystarczy na cały czas
eksploatacji, piasta nie wymaga konserwacji. Najwyższej klasy
wewnętrzne uszczelnienie kasetowe, gwarantuje optymalne
zamknięcie łożysk wobec dostępu kurzu i wilgoci.

1 nakrętka

dociągająca
łożysko
pokrywa

2 uszczelniająca

Elementy robocze agregatu talerzowego

3

hartowana ośka
f 35mm

4 hartowana tulejka
45 HRC

uszczelnienie

5 kasetowe

dwurzędowe

6 skośne łożyska
kulkowe

7 pierścień segera
8 uszczelnienie
O-ring

Talerz roboczy

Talerz obrysowy
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Kompaktowa brona
talerzowa pozwala na pełne
wykorzystanie możliwości
ciągnika. Do współpracy
z prezentowaną broną
talerzową 3,0m wraz z
podpiętym na hydropacku
dowolnym siewnikiem
wystarczy ciągnik o mocy
105 KM (waga zestawu agregat talerzowy z
siewnikiem zbożowym to ponad 3000 kg).

Kompaktowe konstrukcje
maszyn rolniczych

Jeszcze bardziej kompaktowa brona talerzowa
z wałem oponowo-transportowym i hydropackiem
Agregat talerzowy Rolmako
posiada wszystkie cechy
kompaktowej maszyny
uprawowej, cechuje go
krótka konstrukcja, niskie
zapotrzebowanie na moc,
szerokie zastosowanie
maszyny od różnych prac
uprawowych, możliwość
sprzęgania z siewnikami
różnych producentów.
Wał oponowo-transportowy
stanowi centralny element
nośny maszyny. Duże koła
z bieżnikowanymi oponami
zapewniają doskonałe
właściwości toczne w
każdych warunkach.

Sprzęg do siewnika w maszynach półzawieszanych występuje
w dwóch wersjach, do wyboru pozostaje opcjonalny wózek ze
sprzęgiem do siewnika lub maszyna z wałem oponowotransportowym wyposażona w hydropack.

Brony talerzowe Rolmako to produkty wiarygodne, zdolne
zaspokoić wysokie wymagania nowoczesnego rolnictwa.

Duży prześwit transportowy
kompaktowych bron
talerzowych Rolmako
pozwala na bezproblemowe
dotarcie do wszystkich
miejsc uprawy.

Wygodne i bezpieczne systemy transportowe

Francuski siewnik poplonu Delimbe SP 5 opcjonalnie
montowany jest na bronie talerzowej Rolmako. Nabudowany
na maszynie przy użyciu specjalnie przystosowanych do tego
celu elementów montażowych zwiększa funkcjonalność
agregatu o wysiew nasion poplonu w jednym cyklu roboczym.
Na życzenie Klienta Delimbe SP 5 może zostać zastąpiony
innym siewnikiem dowolnego producenta.

Profilowane talerze ALFA z wyraźnie wyższym skutkiem cięcia i mieszania
w porównaniu do klasycznych kształtów elementów roboczych

Wielokrotnie wyprofilowane
ostrza talerza zapewniają
podwyższony efekt cięcia

Wzmocniona włóka Crossboard

Kompletnie wyposażona
brona talerzowa to niezastąpione
narzędzie uprawowe
(przedsiewne i pożniwne) każdego
gospodarstwa

(sprężyna 80x10 mm, płoza 150 mm)

Maszyny Rolmako
dowolny kolor
w kolorze RAL 5010 z palety RAL
lub innym dopasowanym
do Twoich wymagań

Naszą ofertę
wyróżnia indywidualne
podejście do każdego
zamówienia
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Brony talerzowe w wersji zawieszanej
Hydropack do agregatu zawieszanego na trzypunktowym
układzie zaczepu ciągnika umożliwia agregowanie
z dowolnym siewnikiem zbożowym. Ta wersja sprzęgu do
siewnika może być zamontowana na maszynie o szerokości
2,7m, 3,0m, 3,5m oraz 4,0m w wersji sztywnej.
Większe maszyny hydraulicznie składane mogą być
sprzęgane z siewnikami tylko w wersji półzawieszanej, gdzie
na wózku jezdnym może zostać zamontowany hydrauliczny
sprzęg do siewnika.

Dwa rozmiary rolek amortyzujących
Każdy talerz mocowany jest do ramy za pomocą
odpowiednich wyprofilowanych zacisków, w których
umieszczone są po cztery rolki gumowe. Amortyzator
gumowy uważany jest za najbardziej trwałe mechaniczne
zabezpieczenie przed kamieniami. Standardowy amortyzator
o rozmiarze rolki 35 mm x 210 mm pozwala na wychylenie
talerza w górę ponad 15 cm. Opcjonalny amortyzator
o wymiarach 40 mm x 210 mm został wprowadzony z myślą
o rynkach gdzie uprawa jest najtrudniejsza, pozwala na
podbicie talerza przy uderzeniu w górę ponad 20 cm.

Wzmocniony amortyzator gumowy (40 mm x 210 mm)
z myślą o glebie, która jest ekstremalnie trudna w uprawie
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Wszechstronna maszyna do uprawy gleby na najwyższym poziomie

Dyszel agregatu talerzowego
Maszyna półzawieszana sprzęgana jest z podnośnikiem
ciągnika za pomocą masywnego zaczepu z hartowanymi
końcówkami.
Wszystkie sworznie maszyny zabezpieczone są przed
obróceniem w celu zwiększenia trwałości ważnych
elementów konstrukcyjnych maszyny.

Talerze uzębione
Kompaktowa brona Rolmako z talerzami uzębionymi
wyróżnia się przede wszystkim przy pracy na polach
z dużą ilością słomy. Idealne do uprawy wysokich
ściernisk po kukurydzy oraz likwidacji nieużytków. Zęby
talerza pozwalają na łatwiejsze zagłębienie maszyny w
ciężkich suchych warunkach. Talerze są dostępne w
dwóch średnicach 510mm lub 560mm.

Transport maszyny na pole
Wersja półzawieszana przeznaczona jest dla rolników
planujących duże przebiegi z broną talerzową po
drogach publicznych. Bezpieczny transport dzięki funkcji
hydraulicznie składanych ramion (szerokości 4,0m,
4,5m 5,0m i 6,0m). Duży rozstaw osi, szerokie ogumienie
oraz masywny dyszel pozwala na szybkie przejazdy
maszyną do miejsca przeznaczenia.

Gładkie talerze
Podobnie jak talerze uzębione dostępne są w dwóch
rozmiarach, sprawdzają się dobrze przy precyzyjnej,
ekstremalnie płytkiej uprawie, intensywnie
mieszającej glebę na ścierniskach przy zachowaniu
głębokości roboczej 3 cm do 5 cm. Tworzą się
wtedy doskonałe warunki do wschodów roślin oraz
rozkładu resztek słomy.

Brona talerzowa z siewnikiem w wersji nabudowanej
Na życzenie Klienta istnieje możliwość zamontowania
siewnika na maszynie Rolmako. Na zdjęciu siewnik
zbożowy Amazone nabudowany na bronie talerzowej.
Taki zestaw uprawowo-siewny odznacza się kompaktową
budową, dzięki zamontowaniu siewnika na wale
zagęszczającym - środek ciężkości jest blisko ciągnika.
Dzięki nabudowaniu siewnika na narzędziu uprawowym
polepsza się sterowność i mobilność ciągnika oraz
zwiększa się dokładność pracy maszyny uprawowej.

Dlaczego warto wybrać bronę talerzową Rolmako?
- Masywna konstrukcja, która budzi zaufanie
- Nie wymagające konserwacji gumowe zabezpieczenie
przed kamieniami Non-Stop
- Piasta talerza wykonana z żeliwa sferoidalnego
- Łożyska stożkowe marki FŁT Kraśnik lub Timken
- Talerze renomowanego producenta OFAS
- Pełna oferta wyposażenia opcjonalnego
- Niewielkie koszty uprawy w przeliczeniu na 1 ha
- Gwarancja na wszystkie podzespoły maszyny.

Zwarta budowa brony talerzowej Rolmako gwarantuje
spokojne prowadzenie maszyny do miejsca uprawy
więcej na www.rolmako.pl

Brona talerzowa wyposażona w opcjonalny hydrauliczny dyszel posiada dodatkową
funkcję umożliwiającą szybkie i łagodne zawracanie na polu z wykorzystaniem
wałów uprawowych bez konieczności użycia kół jezdnych maszyny

Brony talerzowe Rolmako - precyzja i szybkość uprawy

Kilkanaście wariantów tylnych wałów uprawowych do bron talerzowych
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John Deere o mocy 105 KM doskonale radzi sobie z 3,0 m zestawem uprawowo-siewnym,
klasyczne maszyny zawieszane ze sprzęgiem do siewnika wymagają znacznego dociążenia
przedniej osi oraz dużo większych możliwości układu podnośnika ciągnika

Brony talerzowe w wersji zawieszanej, które są sprzęgane z
siewnikami zbożowymi mają większe zapotrzebowanie na siłę
udźwigu. Maszyny muszą być agregowane z większymi
ciągami rolniczymi. Pracownicy z firmy Rolmako pomogą w
wyborze właściwej maszyny do odpowiedniej klasy ciągnika.

Podczas przejazdu po drogach publicznych siewnik unoszony
jest na hydraulicznym podnośniku co znacznie skraca długość
całego zestawu i poprawia jego zdolności manewrowania.

Brona talerzowa w wersji półzawieszanej
ze sprzęgiem do siewnika zbożowego

Połączenie uprawy i siewu w jednym przejeździe ciągnika oraz niskie zapotrzebowanie
na moc w znaczący sposób pozwala na ograniczenie kosztów uprawy gleby
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Włóka przednia
Crossboard

Włóka przednia do brony talerzowej to przydatne uzupełnienie
maszyny zwłaszcza do równania gleby po pracy pługiem*

więcej na www.rolmako.pl
*opcja dostępna dla bron półzawieszanych

Kompaktowa brona talerzowa Rolmako to specjalista
w intensywnej, powierzchniowej uprawie gleby. Ułożyskowanie
poszczególnych talerzy na elastycznych, gumowych elementach
sprężynujących, umożliwia optymalne dopasowanie do gleby.

Amortyzatory gumowe
Dzięki wytrzymałym amortyzatorom gumowym, brony
talerzowe pracują bez ryzyka zapychania się - kamienie
nie mają wpływu na ich pracę. Bezobsługowe, niezwykle
trwałe zabezpieczenie chroni elementy robocze przed
uszkodzeniem. Amortyzator gumowy zapewnia
wyjątkową skuteczność penetracji w suchych warunkach,
co ułatwia przykrywanie rozdrobnionej słomy czy nawozu
zielonego.
.

600mm

80mm

Pierścienie OFAS do ciężkich zadań (Made In Italy)
Pierścień wału blaszanego składa się z dwóch talerzy
o średnicy 600 mm, połączone ze sobą tworzą
wyjątkowo trwały i efektywny element roboczy do pracy
w ściernisku odporny na zużycie w bardzo
wymagających warunkach. Twardość pierścieni
sięgająca 52 HRC uzyskano dzięki zastosowaniu tych
samych gatunków stali i rodzaju obróbki cieplnej
właściwych dla produkcji elementów roboczych do bron
talerzowych zgodnie z technologią firmy OFAS z Włoch.
Żywotność wału przewidziano na kilka tysięcy hektarów.

Zalety bron talerzowych w wersji półzawieszanej
Wózek transportowy unosi bronę talerzową, dzięki
czemu na mechanizmie podnośnikowym ciągnika
spoczywa mniejszy ciężar, co odciąża i chroni ciągnik.
W porównaniu z zawieszanymi bronami talerzowymi, do
pracy wystarczą tu niewielkie ciągniki, gdyż
wyeliminowano czynnik ograniczający, którym była duża
masa maszyny. Na zdjęciu maszyna półzawieszana
wyposażona w dyszel oraz wózek transportowy z
ogumieniem szerokim na 500 mm.

Wał spiralny (Made in Germany)
Do produkcji spirali wału wykorzystano najwyższej
jakości stal sprężynową. Wał wykonuje właściwą pracę
pod względem równania i zagęszczenia gleby na całej
szerokości roboczej. Dla lepszego efektu uprawy spirala
wału skręcona jest w dwóch kierunkach. Sprawdza się
w trudnych warunkach, na glebach z dużą ilością kamieni.
Istotną zaletą dla maszyn zawieszanych wyposażonych
w wał spiralny jest jego niewielka waga.
Wały produkowane są w Niemczech.

Jeden dyszel do wszystkich maszyn
Brony talerzowe Rolmako w wersji półzawieszanej
proponowane są w różnych konfiguracjach.
W zależności od wymagań Klienta maszyna może być
wyposażona w standardowy wózek transportowy, wózek
ze sprzęgiem do siewnika lub podwozie z wałem
oponowo-transportowym. Wszystkie maszyny
wyposażone są w ten sam masywny i mocny dyszel
z regulacją w stosunku do ramy głównej.
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Maszyna Rolmako w dowolnym
wybranym przez Ciebie kolorze RAL
Od samego początku produkcji maszyny Rolmako
zawsze były kojarzone z kolorem niebieskim. Wychodząc
naprzeciw życzeniu naszych Klientów, uruchomiliśmy
nową linie do malowania proszkowego.
Trzy funkcjonujące w firmie lakiernie,
duże możliwości produkcyjne,
pozwoliły nam na uruchomienie nowej
usługi - malowanie maszyn na kolor
narzucony przez Klienta.

dowolny kolor
z palety RAL

Skrajny lewy talerz każdego agregatu posiada własną
regulację głębokości pracy. Talerz ten jest ustawiony wyżej
od pozostałych elementów roboczych, co wpływa pozytywnie
na jakość uprawy.

Otwory narażone na rozbicie podczas eksploatacji maszyny
wykonane są ze stali odpornej na zużycie dzięki ulepszaniu
cieplnemu. Wszystkie ważne elementy maszyny wykonane są
z hartowanej stali C45.

Nakładki na skrobaki czyszczące do wałów uprawowych
wykonane są ze stali trudnościeralnej Hardox/Raex lub stali
borowej hartowanej.

Hydropack niezależnie od wybranej wersji zdolny jest
podnosić ciężkie siewniki mechaniczne.

Standardowa mechaniczna regulacja głębokości pracy jest łatwa
w obsłudze - odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi.
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Asortyment produktów firmy Rolmako obejmuje całościowe
rozwiązania dopasowane do wymagań klimatyczno-glebowych
SKF Agri Hub to bezobsługowe
ułożyskowanie sekcji roboczych
dopasowane do kompaktowych
bron talerzowych Rolmako.

Wykonana w 100 % ze stali
łożyskowej piasta pozwala
na optymalizację czasu pracy
maszyny bez przestoju, ogranicza
koszty serwisowania maszyn rolniczych.

Siewniki poplonów
Siewniki APV to w pełni profesjonalne maszyny do
wysiewu poplonów oraz uprawy roli w trakcie
jednego procesu roboczego. Pojemność do 800 l
gwarantuje wystarczającą wydajność pneumatycznego
siewnika, natomiast jego użytkownik oszczędza czas
i pieniądze, ponieważ montowany jest na maszynie
uprawowej Rolmako.

Wał T-Ring z włóką sprężynową
T-Ring zapewnia optymalne zagęszczenie gleby za
talerzami uprawowymi i tym samym dobry kontakt
resztek pożniwnych z glebą, stwarzając w ten
sposób idealne warunki dla przebiegu procesów
rozkładu materii organicznej. Wał ten sprawdził się
w praktyce i ma zastosowanie prawie we wszystkich
maszynach firmy Rolmako.

Piasty SKF Agri Hub (opcja)
SKF Agri Hub to w pełni zintegrowany system
ułożyskowania talerza, nasmarowany i uszczelniony
na cały okres eksploatacji piasty.
Globalna obecność firmy SKF na rynkach eksportowych
zaowocowała wprowadzeniem do oferty piast talerza tej
szwedzkiej renomowanej marki. Opcja dostępna tylko
dla maszyn z talerzami o średnicy do 560 mm.

Wał pierścieniowy z włóką sprężynową
Pierścienie w kształcie profilu „U” wypełniają się
glebą w taki sposób, że gleba zagęszcza glebę.
Rozwiązanie to charakteryzuje się niskim stopniem
zużycia części roboczych i dobrą funkcjonalnością
nawet na stosunkowo wilgotnych glebach.
Włóka znajduje się między pierścieniami wału i chroni
go przed zapychaniem resztkami pożniwnymi.

Bezobsługowa piasta talerza SKF Agri Hub
Najlepszym sposobem aby zapoznać się z maszyną
rolniczą, jest przetestowanie tego urządzenia w pracy.
Wychodząc naprzeciw Klientom organizujemy pokazy
maszyn rolniczych w pracy oraz dajemy możliwość
wypożyczenia maszyny przez rolnika.

Technika najwyższej klasy po przystępnej cenie i doskonały serwis sprawiają,
że firma Rolmako będzie również w przyszłości Państwa kompetentnym partnerem
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Na zdjęciu maszyna 4m w wersji składanej na
czas transportu po drogach publicznych

Uczestniczyć w ruchu drogowym mogą maszyny nie
przekraczające 3m szerokości transportowej, wymagania
te spełniają wszystkie brony talerzowe Rolmako z ramami
składanymi hydraulicznie.
Znając zróżnicowane potrzeby rolników, produkujemy
maszyny uprawowe pod określone wymagania naszych
Klientów, jednocześnie pozostajemy otwarci na nowe
wyzwania mające na celu dotarcie do szerszej grupy
odbiorców.

www.rolmako.pl
Wał spiralny
o średnicy
f 455 mm

Przemyślany wał doprawiający to czynnik mający duży wpływ
na zadowolenie Klienta z efektów uprawy gleby. Proponujemy
profesjonalne doradztwo, pozwalające na odpowiednie
skonfigurowanie maszyny zgodnie z oczekiwaniami rolników.

Opcjonalny hydrauliczny
dyszel z uchem Scharmüller

Brony talerzowe Rolmako dostarczane są do kilkunastu krajów świata, ofertę wyróżnia duża ilość
dostępnych opcji wyposażenia, do wyboru Klient otrzymuje kilkanaście wałów doprawiających,
różne wersje elementów roboczych (gładkie oraz uzębione o różnej średnicy), sprzęgów do
siewnika, piasty bezobsługowe i wymagające konserwacji oraz wiele innych możliwości
doposażenia maszyny (m.in. zgrzebło sprężynowe, obciążniki, hydrauliczna regulacja głębokości
pracy, czy siewnik poplonu). Wersja półzawieszana maszyny proponowana jest z różnymi
wersjami dyszla oraz wózka transportowego, opcjonalnie maszyna może być wyposażona
w włókę przednią mechaniczną lub hydrauliczną oraz hamulec pneumatyczny.

Standardowy system sprzęgania z ciągnikiem rolniczym. Dyszel maszyny wyposażony w belkę zaczepową z hartowanymi
bolcami o twardości 45 HRC. Do regulacji pozycji dyszla służy potężna śruba M56, opcjonalnie cylinder hydrauliczny.

Brona talerzowa wyposażona w dyszel
z hydraulicznym nastawieniem pozwala
na płynne i dokładne ustawienie maszyny
oraz lepsze wykorzystanie mocy ciągnika.
Cylinder hydrauliczny zaopatrzony jest w
klipsy ułatwiające jego regulację.

Systemy sprzęgowe
Odporne na przeciążenia zaczepy rolnicze
do pracy z dużymi prędkościami roboczymi

Włóka przednia jako opcja może być elementem składowym
półzawieszanych bron talerzowych. Sterowanie włóką
odbywa się mechanicznie śrubą napinającą lub hydraulicznie.
Sprawdza się przy rozbijaniu brył ziemi i równaniu pola przed
pracą elementów talerzowych.

W maszynie zastosowano trzysekcyjny dzielnik strumienia
dla prawidłowej pracy włóki Crossboard. Zmiana położenia
trzech segmentów włóki jest płynna i precyzyjna.

Talerz dzięki profilowanemu kształtowi
wyciąga więcej gleby i powoduje lepsze
przemieszanie i przykrycie resztek roślinnych.
Duża ilość ostrzy umożliwia pocięcie ścierniska
na małe części, co sprawia iż dalsze prace agrotechniczne są łatwiejsze.

Talerze ALFA Lepsza jakość pracy

Doskonały końcowy wynik, ściernisko po kukurydzy zebranej na ziarno
uprawione dwa razy talerzami ALFA pozwala całkowicie wyeliminować orkę
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Brona talerzowa Rolmako to efekt wielu lat pracy i badań
nad osiągnięciem właściwego kąta natarcia sekcji roboczych
oraz doboru odpowiednich materiałów i podzespołów właściwych, aby maszyna mogła obrabiać wiele hektarów w
krótkim czasie, a praca była wykonana bez problemów
zgodnie z założeniami rolników. Wieloletnie doświadczenie
firmy Rolmako pozwoliło na optymalizację
trwałości różnych komponentów,
gwarantując wysokie osiągi i minimalne
koszty uprawy. Kompaktowa
brona talerzowa Rolmako
wyróżnia się na rynku
maszyn rolniczych,
dzieje się tak dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technik produkcji, skutecznego
doboru odpowiedniej stali oraz wysokiej estetyce wykonania.
Wszystkie maszyny Rolmako produkowane są bez
kompromisów z dbałością o szczegóły zgodnie z normą ISO
9001:2008 oraz certyfikacją CE.

Kompaktowe brony talerzowe wykonane przez Rolmako
są lekkie w uciągu, dają dużą wydajność powierzchniową,
wykonując przy tym ekonomiczną uprawę najwyższej jakości

Wybrane wały tylne dostępne są w różnych średnicach.
Do maszyn współpracujących z siewnikami proponowane
są wały o mniejszej średnicy, uwarunkowane jest to chęcią
uzyskania krótkiej konstrukcji, tak aby siewnik zbliżył się
maksymalnie blisko ciągnika. Dla maszyn ścierniskowych
zalecane są wały o większych średnicach.

Talerze z drobnym
wielokrotnym uzębieniem

Przemieszczanie maszyny do miejsca przeznaczenia może
odbywać się na komfortowym wale oponowym, ta wersja
maszyny jest łatwa w obsłudze - zwrotna na polu i na drodze.

Standardowy element roboczy z agresywnym
uzębieniem może zostać zastąpiony talerzem
z drobnym wielokrotnym uzębieniem o średnicy 510mm lub 560 mm.
Standardowy uniwersalny talerz przedsiewno - podorywkowy to najlepszy
wybór dla brony talerzowej, pozwala na łatwe zagłębienia maszyny
oraz najlepszy efekt podcinania oraz mieszania. Na zamówienie Klienta
agregat może mieć zamontowane talerze gładkie.
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Niezaprzeczalnie niskie koszty eksploatacji w przeliczeniu
na 1/ha uprawy przy zachowaniu najkorzystniejszych
warunków dla wzrostu i rozwoju roślin

Wysokiej jakości materiały stosowane do produkcji (twarde stale laserowe, stal węglowa C45, stal borowa,
trudnościeralne stale Hardox i Raex) przekładają się na dłuższy okres użytkowania maszyny,
mniejsze zużycie elementów konstrukcyjnych i oszczędność kosztów eksploatacji

Szeroka gama opcji dostępnych do bron talerzowych pozwala na konfigurację
właściwej maszyny uprawowej, odpowiedniej dla Twojego gospodarstwa
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Walec finalizuje całą operację roboczą,
ważne aby odpowiednio dobrać go
do warunków glebowych
i klimatycznych

Brona talerzowa 3,0 m w wersji zawieszanej. Maszyna
wyposażona jest w wał gumowy oraz sprzęg do siewnika.
W takiej konfiguracji agregat waży 1900 kg.

Większość funkcji bron talerzowych oparta jest na układach
hydraulicznych.

Tylne wały do bron talerzowych
dostępne są w różnych średnicach.
Na zdjęciu wał daszkowy oferowany
w rozmiarze 500 lub 600 mm.

Od lewej: wał spiralny 455mm, wał Packer 550mm,
wał oponowy 600mm, wał sprężynowy 550 mm
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48 agresywnie ustawionych
talerzy uprawowych

Dyszel wyposażony w stopę podporową to standardowe
wyposażenie bron talerzowych hydraulicznie składanych.
Maszyny po wykonaniu swojej pracy mogą być składowane
bezpiecznie w pozycji złożonej nie przekraczając 3 m
szerokości, pozwala to na zaoszczędzenie miejsca
potrzebnego na przechowywanie agregatu.

Brona na czas postoju opiera się o stopę podporową oraz
koła wózka transportowego sterowanego hydraulicznie.

Brony talerzowe Rolmako przeznaczone są do
współpracy z ciągnikami o mocy 95KM ÷ 350KM

Mocne argumenty: duża wytrzymałość i trwałość spawanej ramy nośnej oraz
żywotność elementów roboczych nawet w najcięższych warunkach glebowych
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Glina lub piasek, gleba sucha
lub bardzo wilgotna,
uprawa wiosną lub jesienią...

Wszystkie maszyny posiadają certyfikat CE, badania nad
wszystkimi produktami prowadzone są przez Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Technika laserowa pozwala na osiągnięcie wysokiej precyzji,
podobnej parametrami wymiarowymi do klasycznej obróbki
mechanicznej. Produkcja podzespołów maszyn rolniczych z
wykorzystaniem tej technologii, pozwala nam na wysoce
dokładne spasowanie elementów co wpływa znacząco na ich
trwałość podczas eksploatacji.

Wszystkie elementy robocze maszyn uprawowych (zęby
kultywatorów, talerze bron, wały uprawowe) malowane są w
lakierniach proszkowych.

...co roku nasza ziemia uprawowa stawia
nowe warunki, dlatego dobrym wyborem
są uniwersalne brony talerzowe Rolmako

Maszyna doskonale sprawdzi się w pracy po orce, jak i w uprawie
bezorkowej, w tym również na glebach ciężkich i zakamienionych
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Rolmako współpracuje z renomowaną firmą APV. Kultywatory uprawowe oraz brony talerzowe mogą współpracować
z siewnikami poplonów austriackiego producenta. W swojej ofercie na zamówienie proponujemy indywidulne
wykonanie elementów mocujących oraz montaż na maszynach uprawowych. Szczegółowa oferta siewników
poplonu znajduje się na stronie www.apv.at, zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Wysiew nasion poplonu następuje przed
wałem doprawiającym, w tym celu przed
wałem zainstalowano dodatkową belkę

Montaż na zawieszanych bronach
talerzowych U 693 odbywa się za pomocą
specjalnie zaprojektowanych uchwytów

Dzięki połączeniu etapów roboczych poprzez zastosowanie siewników do międzyplonów APV na maszynach uprawowych
Rolmako, np. na kultywatorach lub bronach talerzowych, ogranicza się niepotrzebne przejazdy. Urządzenia APV zapewniają
możliwość precyzyjnego rozsiewania międzyplonów i podsiewów nawet w najmniejszych dawkach.
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Solidna uprawa ścierniska i przygotowanie gleby do siewu

Krótka konstrukcja stanowi ważną cechę brony talerzowej.
Pierwszy rząd talerzy jest umieszczony bardzo blisko
ciągnika, drugi rząd jest przesunięty optymalnie względem
pierwszego, gwarantuje to wysoce efektywną uprawę na całej
szerokości roboczej maszyny. Ustawienie kąta obu rzędów
narzędzi jest identyczne, co znacznie zmniejsza ściąganie na
boki. Tak zwarta budowa gwarantuje spokojne i stabilne
prowadzenie maszyny za ciągnikiem rolniczym.

Wyposażenie brony talerzowej w dyszel
z wózkiem transportowym poprawia stabilność
agregatu podczas transportu, a podczas pracy
dodatkowo zwiększa nacisk na elementy robocze
Hydrauliczna regulacja głębokości zapewnia optymalny
komfort użytkowania, nastawianie jest szybkie i precyzyjne
dzięki zastosowaniu klipsów dystansowych. Wybór tej opcji
jest uzasadniony, gdy wymagana jest częsta zmiana
głębokości pracy elementów roboczych maszyny.

Kompaktowa brona talerzowa, która sprosta Twoim oczekiwaniom
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Brona talerzowa 5,0m z wałem oponowym oraz włóką przednią

Kompaktowa
w każdym calu

W ofercie Rolmako
każdy rolnik znajdzie
bronę talerzową właściwą
dla swojego godpodarstwa

Zapraszamy do skonfigurowania maszyny według własnych wymagań
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Rolmako proponuje do swoich bron różne rodzaje zaczepu
do ciągnika. Standardem przy bronach półzawieszanych
jest skrętna belka na TUZ ciągnika. Jako opcję Klient może
wybrać ucho lub zaczep kulowy Scharmüller.

Rama główna - centralny punkt maszyny uprawowej
Najważniejszym elementem maszyn uprawowych jest rama
główna, to do niej montowane są różne narzędzia uprawowe.
Konstruktorzy Rolmako poświęcają dużo czasu na rozwój
i wzmacnianie ramy agregatów.

Brony talerzowe wykonują właściwą uprawę tylko przy
dużych prędkościach roboczych, dlatego należy zwrócić
szczególną uwagę na dobór maszyny do odpowiedniej mocy
ciągnika. Podawana w parametrach technicznych minimalne
zapotrzebowanie na moc rośnie wraz z narzędziami
towarzyszącymi np. włóka przednia, zgrzebło sprężynowe.

Zarówno mechanicznie jak i hydraulicznie regulowany
dyszel daje dużą stabilność podczas pracy uprawowej oraz
w trakcie przejazdów na pole.

Wszystkie brony zawieszane 3,5m i większe są przygotowane
do rozbudowy o dyszel i wózek transportowy, całość elementów
do bron półzawieszanych wykonana jest z masywnych profili.

Wał rurowy to podstawowe, zarazem najbardziej uniwersalne
wyposażenie maszyn uprawowych Rolmako. Wał o średnicy
450 mm i 500 mm składa się z 12 skośnych strun.

Charakterystyczne zwarte wymiary, znacznie
ułatwiają manewrowanie maszyną na polu
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Wykorzystanie ciągnika o niższej mocy ma znaczący wpływ na
ograniczenie kosztów związanych z pracami uprawowo-siewnymi

Małe wymagania względem mocy ciągnika, duża wydajność
robocza oraz małe gabaryty zapewniające łatwy transport to
cechy agregatu uprawowo-siewnego, które ułatwiają pracę
rolnika.

Wał oponowy charakteryzuje się najmniejszym ryzykiem
zapychania, nawet w wilgotnych warunkach. Jest to właściwy
wybór zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużą mozaiką gleb.

Podczas nawrotów maszyną nie ma konieczności używania hydropacku, cała maszyna
wraz z siewnikiem podnoszona jest na hydraulicznie sterowanym podwoziu

Najlepsza z możliwych opcja dla ciągników o mniejszym udźwigu
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Uprawiana gleba nie jest równa, w zależności od typu gleby,
firma Rolmako oferuje szeroki program narzędzi towarzyszących

Od wielu lat eksportujemy nasze maszyny na różne rynki świata,
wymiana doświadczeń z zagranicznymi Klientami umożliwia nam
zaproponowanie rozwiązań, które sprostają Państwa wymaganiom

Kompaktowa brona talerzowa gwarantuje niskie koszty uprawy
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Sprzęganie brony talerzowej z TUZ-em ciągnika lub zaczepem transportowym
Pneumatyczny hamulec
Wszystkie maszyny rolnicze powyżej 3,5 tony wagi
całkowitej, których użytkownicy zamierzają poruszać się
po drogach publicznych, zgodnie z przepisami muszą
być wyposażone w hamulec. Firma Rolmako jako opcja
montuje w bronach talerzowych hamowne tylne osie.

Obciążniki
Dodatkowe obciążniki, które można zastosować
w modelach z ramą sztywną 3,0m, 3,5m oraz 4,0 pozwalają
uzyskać podobną wagę na metr szerokości roboczej, jak
w większych składanych hydraulicznie półzawieszanych
bronach talerzowych Rolmako. Pomocne w trudnych
warunkach, gdy gleba jest mocno zbita i sucha.

Opcjonalne systemy zaczepu
Dla Klientów którzy chcą odciążyć TUZ ciągnika
proponujemy dyszel z regulacją hydrauliczną, który
zapewnia optymalny docisk maszynie oraz umożliwia
dokonywania nawrotów na polu bez konieczności użycia
osi jezdnej. Opcjonalny dyszel zakończony jest okiem
fi 50 lub zaczepem kulowym K80 firmy Scharmüller.

Oświetlenie transportowe
Każda maszyna uprawowa może zostać wyposażona w
opcjonalną belkę z oświetleniem. W jej skład wchodzą
lampy tylne zespolone, lampy obrysowe, trójkąty
ostrzegawcze oraz tablice ostrzegawcze.

Hamulce bębnowe, odporne na wilgoć i zabrudzenia.
Przeznaczone dla ciężkich bron przy dużym obciążeniu
osi, niezbędne na drogach publicznych dla bron
talerzowych o wadze powyżej 3,5 tony.

Opcjonalne zakończenie dyszla uchem fi 50 mm.

Standardowy dyszel maszyny zakończony jest
wahliwą belką zaczepową agregowaną w dwóch
punktach z TUZ-em ciągnika.
Zaczep Kat. III - 36,6 mm.

Opcjonalny dyszel z okiem fi 50 daje bardzo bliskie
umocowanie obok i poniżej osi tylnej traktora.
Gwarantuje bardzo korzystny punkt pociągowy
oraz lepsze przekazanie energii.

Pneumatyczny hamulec posiada regulacje siły hamowania.

Centralna rama zbudowana z profilu 200 x 100 x 10 mm
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Najbardziej kompletna oferta kompaktowych bron talerzowych
Przednia włóka
hydrauliczna (Crossboard)

Regulacja hydrauliczna
głębokości pracy

Narzędzie wykorzystywane
w systemach uprawy
bezorkowej oraz na polu po
orce. Zęby włóki niwelują
nierówności na polu przy
pracach podorywkowych lub
rozbijają grudy ziemi i
wyrównują bruzdy po orce.
Włóka dostępna również z
mechanicznym systemem
regulacji głębokości pracy.

Wygodne sterowanie z kabiny
ciągnika głębokością pracy agregatu,
przydatne głównie przy zmiennej
strukturze gleby. Opcja dostępna
również dla maszyn hydraulicznie
składanych (5 punktów regulacji).
Do ciągnika podłączone są dwa
przewody hydrauliczne, dzielnik
strumienia steruje pięcioma
cylindrami hydraulicznymi.

Wał oponowy
Waga 210kg/m.
Szczególnie przydatna na miękkiej
glebie o niskiej nośności. Dzięki
specjalnemu profilowi opony pozostawia
bardzo dobrą powierzchnię gleby
zmniejszającą erozję. Nie zaleca się
stosowania na kamienistej glebie.

Wał z pierścieni
stalowych OFAS
48-52 HRC
Waga 190kg/m.
Ciężki wał z hartowanych stalowych
pierścieni, zapewnia optymalną
konsolidację ciężkiej, suchej gleby.
Bardzo dobry efekt cięcia. Szczególnie
sprawdza się na kamienistej glebie.

Wał spiralny
Waga 80kg/1m.
Specjalnie wyprofilowana
spirala wału zapewnia optymalne
doprawienie gleby. Konstrukcja pozwala
na skuteczne amortyzowanie uderzeń,
co owocuje długą żywotność oraz czyni
ten wał odpowiednim na trudne warunki.
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Perfekcyjnie pocięte i wymieszane resztki ścierniska,
zgodnie z oczekiwaniami najbardziej wymagających rolników

Zapraszamy do odwiedzenia nas na portalach:

www.facebook.com/rolmako
www.twitter.com/rolmako
www.youtube.com/rolmako

więcej na www.rolmako.pl

Rolmako to firma charakteryzująca się
szybkim i nieustannym rozwojem,
co roku wprowadza nowe rozwiązania
zorientowane na potrzeby Klientów

Agregat talerzowy w wersji sadowniczej
Niewielkie gabaryty maszyny pozwalają na komfortową
pracę w warunkach sadowniczych. Szerokość robocza 2m,
dwie sekcje talerzy i wał strunowy czynią z tej maszyny w
pełni funkcjonalny agregat talerzowy, który po sprzężeniu z
siewnikiem z powodzeniem tworzy maszynę uprawowosiewną przeznaczoną do pracy w sadzie.

Zgrzebło sprężynowe
Producent opcjonalnie montuje za sekcją talerzową belkę ze
zgrzebłem sprężynowym, które rozciąga słomę po powierzchni
pola nie pozostawiając miejsc, gdzie duże nagromadzenie
słomy uniemożliwia prawidłową uprawę.

Agregat talerzowy półzawieszany
Agregat talerzowy półzawieszany wyposażony jest w dyszel
oraz wózek transportowy. Dostępne szerokości robocze to
3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m i 6,0m. Trzy ostatnie maszyny
są składane hydraulicznie. Wózek jezdny występuje w dwóch
wersjach ciężkiej i lekkiej. Producent może wyposażyć wózek
w dwu-siłownikowy sprzęg do siewnika.

Wały uprawowe na każdą glebę

Siewnik poplonu do maszyn uprawowych
Dzięki zastosowaniu tego urządzenia na maszynie uprawowej
uzyskujemy za jednym przejazdem uprawę gleby i wysiew
nasion poplonu. Do mocowania siewnika na ramie maszyny
uprawowej służy dodatkowy uchwyt. Siewnik pozwala w prosty
sposób regulować dawkę wysiewu dzięki precyzyjnej skali.
Szerokość pracy może być regulowana w zależności od
wymagań, maksymalna szerokość robocza to 6m dla ziaren
gorczycy. Siewnik poplonu idealnie nadaje się do współpracy
z kultywatorami podorywkowymi oraz agregatami talerzowymi.

Agregat talerzowy 4,5m/5,0m/6,0m
Agregat talerzowy o szerokości roboczej 4,5 m, 5,0 m
i 6,0 m jest maszyną składaną hydraulicznie. Po złożeniu
ramion agregat nie przekracza szerokości transportowej
3m, w związku z tym dopuszczony jest do ruchu po
drogach publicznych. Agregaty składane hydraulicznie
występują w wersji zawieszanej i półzawieszanej z
dyszlem i wózkiem transportowym.
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Najbardziej agresywnie ustawiona kompaktowa brona talerzowa
Crossboard z płozą 150 mm

Talerze ALFA
560 mm x 5 mm

Talerz z drobnym
uzębieniem
Komponenty maszyn pochodzą od renomowanych dostawców

Włóka przednia Crossboard
ze wzmocnioną sprężyną.

Koło BKT w rozmiarze 500/50 -17.

Wał z hartowanej stali borowej.
Trwałość przekraczająca oczekiwania klientów.

Innowacyjny talerz ALFA 560mmx5mm.
Perfekcyjne pocięcie resztek żniwnych.

Trzysekcyjny dzielnik strumienia.
Zapewnia płynną i równą pracę włóki.

Hydrauliczny dyszel z uchem na dolny zaczep ciągnika.
Zwiększenie docisku każdego talerza.

Piasta bezobsługowa SKF.
Najdłuższa żywotność
ułożyskowania talerza.

więcej na www.rolmako.pl

Poniższe informacje pomogą
w wyborze odpowiedniej maszyny.
- szerokość robocza 2,7m/3,0m/3,5m/4,0m/4,5m/5,0m/6,0 m
- brona talerzowa 4,0m występuje w wersji sztywnej
lub hydraulicznie składanej
- maszyny o szerokościach roboczych 4,5m/5,0m/6,0m
są składane hydraulicznie
- dostępna wersja maszyny zawieszana lub półzawieszana
- Wózek transportowy brony na wąskich lub szerokich kołach
- sprzęg do siewnika na ramie maszyny w wersji zawieszanej
lub na podwoziu jezdnym brony półzawieszanej
- talerze gładkie lub uzębione o średnicy 510 mm lub 560 mm,
produkowane w Polsce lub włoski OFAS
- piasta talerza wymagająca regularnego smarowania
lub bezobsługowa bez punktów smarowniczych
- do wyboru kilkanaście wałów uprawowych tylnych
- regulacja głębokości pracy mechaniczna lub hydrauliczna.

Wybierając bronę talerzową Rolmako
pomyśl o wyposażeniu opcjonalnym
dopasowanym do Twoich wymagań

Inne elementy wyposażenia
dodatkowego:
zgrzebło zamontowane przed
lub za wałem doprawiającym,
ekrany boczne, siewnik
poplonu, włóka przednia
dostępna dla agregatów
półzawieszanych, wózek
transportowy z hamulcem
pneumatycznym, oświetlenie.

www.rolmako.pl

Przy wyborze wału tylnego
do maszyny uprawowej
należy zwrócić uwagę na
warunki w jakich będzie
pracowała - trzeba również
wziąć pod uwagę wagę wału,
która w znaczący sposób
wpływa na całkowity ciężar
maszyny. Standardowe wagi
podawane są dla maszyn
z wałami rurowymi.

Wał spiralny (Made in Germany)

Wagi podano dla 1m wału, tabela pomaga
w wyliczeniu przybliżonej wagi maszyny.
średnica mm waga kg/1m
wał strunowy z listwami prostymi
460
65
wał strunowy z listwami uzębionymi 460
60
wał rurowy
500
70
wał rurowy
600
90
wał zębaty Packer
460
125
wał zębaty Packer
650
180
wał rurowo-pierścieniowy
450
95
wał Crosskill
400
170
wał pierścieniowy
500
100
wał pierścieniowy
600
120
wał sprężynowy
470
90
wał gumowy
500
180
wał gumowy
700
275
wał z pierścieni stalowych OFAS
600
190
wał spiralny
455
80
wał Twin Disc
470
200
wał oponowy
600/670
210

W zależności od warunków glebowych i stosowanego systemu uprawy
brony talerzowe dostępne są w różnych konfiguracjach wyposażenia

10-15 km/h to optymalna prędkość przejazdów roboczych dla brony talerzowej Rolmako,
efektem jest duża wydajność i redukcja czasu do niezbędnego minimum. Decydujące dla sukcesu
ekonomicznego jest niskie zużycie paliwa oraz niewielkie dzięki amortyzatorom gumowym zużycie
elementów roboczych.

Zalety
kompaktowych
agregatów
talerzowych
Rolmako

● uniwersalne zastosowania w przygotowaniu
gleby pod siew, także do siewu poplonu
i mieszania gnojowicy z glebą
● zredukowane koszty pracy przy maksymalnej
wydajności
● wysoka prędkość robocza oraz niskie
zapotrzebowanie na moc
● maksymalny komfort obsługi, prosta regulacja
parametrów pracy maszyny
● wysoka stabilność ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed kamieniami
● praca bez zapychania się maszyny nawet przy
dużych ilościach słomy
● dokładne kopiowanie terenu oraz precyzyjne
utrzymanie zadanej głębokości roboczej
w zakresie do 15 cm
● długi okres pracy na jednych elementach
roboczych
● bogate wyposażenie opcjonalne, umożliwia
elastyczne dopasowanie maszyny do potrzeb
Klienta, pozwala na pracę wszędzie i w każdych
warunkach.
Waga bron talerzowych z ramą sztywną (kg)*
Szerokość robocza
2,7m
3,0m
3,5m
4,0m
wersja maszyny
1180
1340
1580
1750
zawieszana
2140
2380
2550
wersja maszyny
półzawieszana (dyszel+wózek transportowy)
wersja maszyny
2560
2800
2970
półzawieszana (dyszel+wózek transportowy+sprzęg do siewnika)

Waga bron talerzowych hydraulicznie składanych (kg)*
Szerokość robocza
4,0m
4,5m
5,0m
6,0m
2550
2750
2940
3300
wersja maszyny
zawieszana
3550
3750
3940
4300
0
wersja maszyny
półzawieszana (dyszel+wózek transportowy)
3970
4170
4360
4720
wersja maszyny
półzawieszana (dyszel+wózek transportowy+sprzęg do siewnika)
*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Elastyczność zastosowania, większa prędkość, redukcja kosztów
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Szerokość 1,5 m,12 talerzy,
wał rurowy Ø500

Brona talerzowa - U 645

U 645 to brona zbudowana z myślą o pracy w winnicach i
sadach. Lekka dla ciągnika i krótka w budowie są to ważne
cechy pozwalające używać maszynę wszędzie tam, gdzie nie
ma miejsca na manewrowanie i pracę większymi maszynami.

Brona U 645 posiada wszystkie cechy kompaktowych bron
talerzowych U693, które wyposażone są w ten sam amortyzator
gumowy, kąt natarcia oraz ułożyskowanie talerza itd.

Brona talerzowa
do winnic i sadów

Wał T-ring

Dla optymalnego ustawienia maszyny do warunków pracy brona talerzowa w wersji
do winnic i sadów wyposażona jest w przesuwną przednią i tylnią belkę z talerzami
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Małe brony do prac
sadowniczych

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
LICZBA
ZAPOTRZEBOWANIE
WAGA
ROBOCZA
TALERZY
MOCY (KM)*
(kg)**
1,25 m
10
40
620
1,50 m
12
50
675
1,75 m
14
60
750
2,00 m
16
70
825
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od
wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Brona U 645 przeznaczona jest do spulchniania gleby i
usuwania chwastów między rzędami ogrodów. Dodatkowo
Rolmako na specjalne życzenie może dostarczyć maszyny
specjalnie przystosowane parametrami do konkretnych prac
zgodnie z oczekiwaniem sadownika.

Podstawę dla budowy maszyny stanowiła kompaktowa brona
talerzowa, dostosowana została kategorią zaczepu oraz
wielkością do współpracy z ciągnikami sadowniczymi.

Maszyny pod różne uprawy,
dostosowane do wymagań Klientów

1.25 m

1.50 m

1.75 m

2.00 m

Rolmako poza standardowymi produktami oferuje maszyny do sadów dostosowane
wymiarami do konkretnych warunków pracy. Zapraszamy do składania zapytań.
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Brona talerzowa U 652 z amortyzacją 3D
Maszyna U 652 to uzupełnienie obszernej
oferty bron talerzowych od Rolmako, wypełnia
lukę i plasuję ją pomiędzy broną talerzową
U 693 i U 671. Brona z odstępem między
talerzami 90 cm i amortyzatorem 3D
ze sprężyną ślimakową 35 mm x 35 mm
standardowo wyposażona jest w talerze
OFAS 560 mm, bezobsługowe piasty
oraz hydrauliczną regulację głębokości.
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Każdy talerz jest indywidualnie chroniony
przed przeciążeniem amortyzatorem 3D.
Nowy system ochrony talerza i ramy
maszyny omijając przeszkody może
wykonać ruch we wszystkich kierunkach.
System przeciążeniowy (drgania podczas
pracy) zapewnia najlepszy efekt
penetracyjny.
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Duży odstęp pomiędzy talerzami oraz amortyzator z właściwościami
wibracyjnymi powodują, że maszyna świetnie sprawdza się przy
obróbce resztek pożniwnych pracując bez ryzyka zatoru. Maszyna
doskonale spełnia swoją rolę nie tylko w pracach ścierniskowych,
doskonale sprawdza się w przygotowaniu gleby przed siew.

Nowość!

Brona talerzowa U 652 to brona podorywkowa doskonale wykonująca prace następujące po żniwach, maszyna
wyposażona jest w najlepszej jakości talerze oraz amortyzatory spełniające wysokie wymogi eksploatacyjne
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Brona talerzowa U 652

Brona talerzowa U 652 to uniwersalna maszyna
do upraw przedsiewnych i podorywkowych
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Zabezpieczenie 3D przed kamieniami. Sprężyna optymalizuje
uprawę dzięki efektowi wibracyjnemu, zapewnia czyszczenie
talerzy, sprzyja regularnej pracy.

Bron

Talerze ALFA wykonano z blachy o grubości 5 mm. Sprawdzony
wybór dla rolników, którym zależy na jak najlepszym efekcie
cięcia i mieszania. Zalecane na wszystkie uprawy pożniwne,
zwłaszcza po zbiorach kukurydzy na ziarno.
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Doskonała jakość mieszania dzięki talerzom umiejscowionym pod optymalnym kątem,
odległość między tylną a przednią belką 90 cm umożliwia swobodny przepływ ziemi
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Gdy kombajny słabo rozprowadzają resztki pożniwne, wtedy
bardzo przydatne będzie opcjonalne zgrzebło sprężynowe
montowane za wałem brony talerzowej. Jest to ważny zabieg,
gdyż niewłaściwe rozłożenie słomy na szerokości uprawy,
w efekcie prowadzi do nierównych wschodów następnej rośliny
uprawowej.

Zgrzebło palcowe pracuje bez kontaktu bezpośredniego
w ziemi, zatrzymuje glebę, pozwalając tylnej sekcji talerzowej
na swobodną pracę problemów z przerobieniem dużej ilości
ziemi.

Większe odległości pomiędzy talerzami
pozwalają na zastosowanie opcjonalnej amortyzacji 3D

Brona talerzowa U 652 wyposażona jest w te same elementy robocze,
co krótsza wersja kompaktowej brony talerzowej U 693
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Brona talerzowa U 652 znajduje się po środku w ofercie Rolmako.
Parametry techniczne tj. waga, prześwity, odległości między narzędziami
roboczymi, najbliżej konstrukcją jest jej do ciężkiej brony talerzowej U 671.

Wszystkich zainteresowanych, chcących zapoznać się na żywo z bronami talerzowymi
Rolmako zapraszamy na wystawy rolnicze z udziałem naszych maszyn rolniczych
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facebook.com/rolmako

Większość produkowanych maszyn zostaje
wyposażona w opcjonalne ekrany boczne

Przy dużych maszynach producent
zaleca wyposażenie maszyny
w opcjonalne koła podporowe
dla lepszego utrzymania głębokości roboczej

Rolmako U 652 może zostać wyposażona we wszystkie narzędzia pozwalające na szybką

i jakościową uprawę. Maszynę można rozbudować o zgrzebło palcowe między talerzami,
zatrzymujące ściernisko, aby przeciwdziałać zatorom oraz zgrzebło sprężynowe tylne,
które rozciąga słabo rozproszoną po kombajnie słomę na całej szerokości uprawy.

Zaufaj specjalistom z wieloletnim doświadczeniem w konstruowaniu bron talerzowych
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Maszyna U 652 najczęściej konfigurowana jest przez naszych
Klientów w wyposażeniu ze sprawdzonym w innych bronach
talerzowych amortyzatorem gumowym. Wytrzymała
konstrukcja, system ochrony ramy maszyny i elementów
roboczych, w połączeniu z niespotykanie mocną słupicą
talerza, czyni z tej brony narzędzie do uprawy na długie lata
eksploatacji.

Maszyny na życzenie Klienta wyposażane są w opcjonalne
oświetlenie, w skład którego wchodzi lampa LED, trójkąt
odblaskowy oraz atestowana tablica odblaskowa o wymiarach
423 mm x 423 mm.
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Rolmako U 652
wyposażony w zgrzebło
do słomy, nie tylko tnie resztki
pożniwne, ale podczas tego samego
przejazdu dokładnie je rozprowadza.
Staranne rozprowadzenie słomy ma wielkie
znaczenie, ponieważ kolejnej roślinie uprawowej
zapewnia się te same warunki rozwoju na całej powierzchni pola.

Projektując U 652 mieliśmy okazję skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w budowaniu
bron talerzowych, skupiając w jednej maszynie wszystkie najlepsze wypróbowane wcześniej rozwiązania
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Nasi specjaliści od sprzedaży maszyn uprawowych doradzą i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie
spełniające Państwa oczekiwania pod względem wydajności pracy, czy możliwości finansowych

Trwałe i niezawodne maszyny rolnicze, sprawdzone i docenione
w Europie i innych regionach świata. Tysiące sprzedawanych
maszyn rolniczych oraz zadowoleni Klienci to nasza wizytówka
pozwalająca na dalszy rozwój rynków eksportowych.

Inny wzór skrajnego talerza pozytywnie wpływa na jakość
obróbki ziemi. Dodatkowo jeden z talerzy posiada regulacje
głębokości pracy, pozwalającą pracować wyżej od pozostałych,
w efekcie ziemia nie przedostaje się na doprawioną przez wał
w poprzednim przejeździe część pola.

Oś jezdna wyposażona jest
w koła o rozmiarze 520/50-17,
opcjonalne koła podporowe
w ogumienie 400/60-15,5.
Bieżnik samoczyszczący
pozwala na bezproblemową
pracę w wilgotnych warunkach.

Projektując maszynę U 652
wykorzystaliśmy wiele
podzespołów od większej
i cięższej brony talerzowej
U 671. Najważniejsze różnice
to średnica i kąt pochylenia
talerzy, odległości od sekcji
roboczych, przekroje profili,
grubości blach, co za tym
idzie mniejsza waga maszyny.
Koncepcja budowy ramy
i rozkładu masy na maszynie
została niezmieniona.

Renomowani partnerzy

Maszyny uprawowe wytwarzane przy użyciu
sprawdzonych komponentów najwyższej jakości

Szerokie przednie koła podporowe zapewniają doskonałą kontrolę głębokości roboczej.
Duża średnica kół pozwala na płynną pracę nawet na nierównym polu.
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Aby zapewnić operatorowi pełną kontrolę nad pracą maszyny,
umożliwiono zmianę głębokości roboczej z kabiny ciągnika
za pomocą układu hydraulicznego. Pozwala to uzyskać precyzję
uprawy, a także szybką możliwość dostosowania do różnych
warunków glebowych. Głębokość roboczą zmienia się z łatwością
bez konieczności regulacji cięgła górnego.

Przednia belka z talerzami posiada regulację przesuwu, zmiana
tego parametru pracy pozwala na przestawienie pozycji talerza
względem tylnej sekcji roboczej. Możliwość korekty ustawień
talerza jest bardzo przydatna w późniejszym etapie eksploatacji
maszyny, gdy talerze po wielu hektarach uprawy zmniejszają
swoją średnice, zmiana ustawienia talerzy względem siebie
pozwala na zachowanie dobrych parametrów pracy, nawet
przy przytartych talerzach.

Klient przy zamówieniu maszyny wybiera rodzaj amortyzacji
talerza pomiędzy sprawdzonym amortyzatorem gumowym
oraz opcjonalnym nowym systemem amortyzacji 3D.

Niezależnie od wariantu maszyny zawsze w standardzie maszyna
pozwala na wygodną kontrole nad głębokością pracy z kabiny ciągnika

Brona talerzowa U 652 to odpowiedź firmy na najnowsze trendy w obróbce ziemi, ekonomicznie uzasadniona,
potrafiąca się obronić w każdym aspekcie uprawy, nowoczesna konstrukcja generująca niewielkie koszty eksploatacji
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Masywna i ciężka z wózkiem umiejscowionym przed wałem doprawiającym
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Pełna kontrola nad funkcjami
maszyny z kabiny ciągnika
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Maszyna powyżej wagi 3000 kg, aby zostać dopuszczona do ruchu
po drogach publicznych musi być wyposażona w opcjonalny hamulec
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Łatwa obsługa i konserwacja - bezobsługowe piasty i zabezpieczenia talerzy
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agricultural-machinery.eu
Amortyzacja
gumowa lub sprężynowa 3D

Szybkozłącza KENNFIXX

Bezobsługowe piasty talerzy

Bezobsługowe łożyska
wałów doprawiających (opcja)

opcja

standard

U 652 hydraulicznie składana
w wersji półzawieszanej

Maszyny rolnicze Rolmako mogą zostać wyposażone
w najwyższej jakości złącza hydrauliczne KENNFIXX
dla wygodnego podłączenia i odłączenia od ciągnika.
Złącza posiadają wyraźne i trwałe oznakowanie
dla zasilania i przepływu zwrotnego. System zapewnia
doskonałą przejrzystość i najwyższą jakość
przy podłączaniu maszyn.

Standardowy amortyzator gumowy 40 mm x 180 mm może
zostać zastąpiony opcjonalnym amortyzatorem 3D
ze sprężyną 35 mm x 35 mm. Zarówno jedno, jak i drugie
rozwiązanie przeznaczone jest na wszystkie warunki
glebowe.

Blokada ramion
Mechanizm blokujący ramiona na czas transportu
to standardowe wyposażenie maszyn U 652 składanych
hydraulicznie. Zwalnianie blokady jest sterowane
cylindrem hydraulicznym jednostronnego działania.

Belka zaczepowa dyszla
Elementy obrotowe
wyposażono w podkładki
i tuleje z bardzo
wytrzymałego tworzywa
niewymagającego
konserwacji.

Koła podporowe (maszyny
półzawieszane)
Opcjonalne koła podporowe
w rozmiarze 400/50-15.5
stabilizują maszynę w pracy
i ułatwiają utrzymanie
głębokości roboczej.
Producent zaleca zamawianie
bron talerzowych wraz z kołami
podporowymi. Maszyna jest
zawsze przygotowana pod
rozbudowę o koła podporowe.

Brony talerzowe U 652 standardowo wyposażone
są w bezobsługowe piasty talerzy AgriHub,
wyeliminowano konieczność ich konserwacji,
co ogranicza potrzebę utrzymania ruchu oraz pozwala
oszczędzać czas. Standardowe piasty mogą zostać
zastąpione oryginalnymi piastami bezobsługowymi
SKF, które oferują trzykrotnie większą trwałość
eksploatacyjną w stosunku do innych rozwiązań.
Jakość SKF to poprawa niezawodności, podniesienie
wydajności oraz obniżenie kosztów pracy.

Wprowadzeniem do oferty bezobsługowych łożysk
do wałów uprawowych realizujemy ważną koncepcje
zmniejszenia czasu potrzebnego do konserwacji maszyny
do minimum. Obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego,
ma 4 razy większą wytrzymałość od tej wykonanej
z żeliwa szarego. Unikalna kombinacja uszczelnienia
od góry oraz od wewnątrz jest obecnie najlepszym tego
typu zabezpieczeniem do zastosowania w rolnictwie.

Hydrauliczna regulacja głębokości
Wygodna zmiana tego parametru pracy sterowana
jest hydraulicznie, jest to wyposażenie standardowe.

Ekran boczny (opcja)
Zapewnia zatrzymanie
ziemi w szerokości
uprawy, nie pozwala
na przerzucanie ziemi
na uprawioną
wcześniej część pola ważne przy uprawach
przedsiewnych.

Markowe elementy robocze
Talerze OFAS o średnicy 560 mm
to standardowe wyposażenie
każdej maszyny U 652. Można
je zastąpić opcjonalnymi talerzami
ALFA o tej samej średnicy, które
charakteryzują się najlepszym
efektem cięcia resztek pożniwnych.

Maszyna przygotowana
pod wały w wariancie
tandem
Niezależnie od wersji
zawieszenia wszystkie
maszyny mogą być
doposażone w podwójne
wały U-ring lub rurowopłaskownikowe.

Zgrzebło sprężynowe
(opcja)
Montowane za wałem
poprawia kondycję
powierzchni ścierniska.
Wszystkie warianty brony
talerzowej U 652 można
doposażyć w zgrzebło
sprężynowe montowane
za wałem doprawiającym.

więcej na www.rolmako.pl

Nie tylko duże maszyny hydraulicznie składane, Rolmako produkuje bardzo dużo maszyn w wariantach sztywnych zawieszanych dla gospodarstw zarządzających
mniejszymi powierzchniami uprawy. Cel jest zawsze ten sam - osiągnięcie większej rentowności z uprawy poprzez zmniejszenie kosztów jej wykonania.
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System zabezpieczenia 3D chroni ramę maszyny,
piasty oraz talerze. Efekt wibrujący podczas pracy
spirali zmniejsza zużycie elementów roboczych.

Wymiary techniczne maszyn:
https://www.rolmako.pl/
katalog-techniczno-handlowy.pdf
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Brona talerzowa U 652 z amortyzatorem gumowym 40 mm x 180 mm oraz wałem oponowym

Najkorzystniejsza relacja ceny do jakości
przy zachowaniu najlepszych parametrów pracy

więcej na www.rolmako.pl

Brona talerzowa U 652 różne warianty zawieszenia i budowy maszyny
Wspólne cechy: talerze OFAS 560 mm, bezobsługowe piasty talerzy, rozstaw między rzędami talerzy 90 cm, mechaniczny przesuw przedniej belki z elementami roboczymi względem tylnej,
automatyczna hydrauliczna blokada ramion na czas transportu*, hydrauliczna regulacja głębokości, możliwość montażu wałów podwójnych (tandem) oraz zgrzebła sprężynowego za wałem.
*) maszyny z ramą hydraulicznie składaną.

U 652 zawieszana z ramą sztywną
Brona talerzowa dostępna w szerokości 3,0 m, 3,5 m i 4,0 m

U 652 zawieszana z ramą hydraulicznie składaną
Brona talerzowa dostępna w szerokości 4,0 m i 4,5 m

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
LICZBA
ZAPOTRZEBOWANIE
WAGA
ROBOCZA
TALERZY
MOCY (KM)*
(kg)**
3,0 m
24
110
1480
3,5 m
28
130
1720
4,0 m
32
150
2045
4,0 m H
32
150
2890
4,5 m H
36
160
3175
4,0 m HP
32
150
3900
4,5 m HP
36
160
4340
5,0 m HP
40
180
4780
6,0 m HP
48
200
5300
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

U 652 półzawieszana z ramą hydraulicznie składaną
Brona talerzowa dostępna w szerokości 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m i 6,0 m

Bezobsługowe łożysko wału (opcja)
Kombinacja sześciowargowego uszczelnienia
od góry oraz trójwargowego od wewnątrz
jest obecnie najlepszym tego typu zabezpieczeniem
do zastosowania w rolnictwie

Obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego
ma czterokrotnie większą wytrzymałość
od tej wykonanej z żeliwa szarego

Dodatkowa metalowa osłona

więcej na www.rolmako.pl

Ciężka brona ścierniskowa - U 671
Ciężka brona ścierniskowa nadaje się doskonale do uprawy
podorywkowej skutecznie zastępującej orkę. Podczas uprawy
ścierniska ciężka rama gwarantuje odpowiednie dociążenie
każdego talerza. Dzięki perfekcyjnemu wysklepieniu talerza
oraz odpowiedniemu ustawieniu jego natarcia jeden przejazd
maszyną wystarczy, aby gleba była prawidłowo uprawiona.

Brona talerzowa do zadań specjalnych, masywna z dużym odstępem między
talerzami, poradzi sobie wszędzie tam, gdzie gleba szybko wysycha i jest
ekstremalnie twardo, a klasyczne narzędzia się nie sprawdzają

Talerze 620mm x 6mm
Talerze o ogromnej średnicy 620 mm i grubości 6 mm
wykonane są specjalną metodą obróbki cieplnej dla
maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Duży rozmiar talerza to
dużo więcej materiału do zużycia, zmniejsza to koszty
serwisowania maszyny. Żywotność talerzy przewidziana jest
na kilka tysięcy hektarów. Duża odległość pomiędzy rzędami
talerzy 105 cm gwarantuje pracę bez blokowania także na polu
z wysokim ścierniskiem i dużą ilością resztek pożniwnych.
Ustawienie kąta talerza jest identyczne dla obu rzędów talerzy.

Otwarta budowa ramy zapewnia wiele miejsca na narzędzia, zgrzebła kontrolują proces odkładania gleby i dokładnie ją rozdrabniają

Amortyzator gumowy 50mm x 210mm
Dzięki zastosowaniu gumowego bezobsługowego
zabezpieczenia przeciążeniowego, talerze agregatu są
chronione w skuteczny sposób przed uszkodzeniem na
zakamienionych glebach. Ten rodzaj amortyzacji umożliwia
indywidualne dopasowanie każdego z talerzy do nierówności
terenu, jak również utrzymanie stałej głębokości pracy.
Zastosowanie wałka gumowego o dużej średnicy zwiększa
drogę amortyzacji talerza, sprawdza się w najbardziej
ekstremalnych warunkach.

Przed wałem pierścieniowym o średnicy 600 mm
zamontowane jest zgrzebło palcowe

W zakresie głębokości od 5 cm do 10 cm brona ścierniskowa
zapewnia optymalne warunki do całopowierzchniowej uprawy

więcej na www.rolmako.pl

Wysoka sztywność ramy głównej przyczynia się do długiego czasu użytkowania

Zastosowanie jakościowych materiałów oraz nad-wymiarowe kluczowe podzespoły
wpływają na przedłużenie żywotności maszyny

Brona talerzowa 6,0 m wyposażona
w wał z hartowanych pierścieni
stalowych, koła podporowe,
zgrzebło palcowe między talerzami
oraz przed wałem

więcej na www.rolmako.pl

Ciężka brona ścierniskowa to projekt o wysokiej jakości,
który został przetestowany w najtrudniejszych warunkach
glebowych. Rama maszyny, elementy robocze, system
transportowy oraz układ hydrauliczny dowiodły o swojej
niezawodności podczas długich testów uprawowych.

Ramiona brony są składana przez 4 masywne cylindry
hydrauliczne. Dwa z nich zabezpieczone są przed
niepożądanym opadnięciem zamkami hydraulicznymi.

Blokada ramion sterowana jest cylindrem hydraulicznym, co
zapewnia bezpieczeństwo w trakcie transportu.

Masywny wózek jezdny maszyny zbudowany jest z grubościennych profili o przekroju 120x120x10mm.
Hamulec pneumatyczny oraz koła 520/50-17 to standardowe wyposażenie każdej maszyny hydraulicznie składanej.

więcej na www.rolmako.pl

Bardzo duża waga brony zapewnia wyjątkową
penetrację ziemi, nawet na twardym i suchym podłożu
i

Koła podporowe w bronach półzawieszanych montowane
są jako opcja. Pozytywnie wpływają na jakość uprawy,
jako element stabilizujący maszynę w trakcje pracy.

Doświadczenie naszej załogi nabyte przez lata produkcji
bron talerzowych doprowadziło do powstania konstrukcji z talerzem
o większej średnicy z maksymalnie agresywnym kątem natarcia
oraz nowym większym amortyzatorem

Kształt dyszla (wysoko zamontowany na maszynie) ułatwia
wchodzenie brony w uprawianą glebę. Dyszel występuje w
dwóch wersjach długości. Ciągniki wyposażone w podwójne
koła najczęściej pracują z dłuższym dyszlem.

Brona U 671 talerzowanie
po zbiorach kukurydzy
Ciężka brona ścierniskowa w wersji zawieszanej
wyposażona w wał oponowy 600 mm.

więcej na www.rolmako.pl

Brona ścierniskowa 4,0m w wersji półzawieszanej

Ważna cecha ciężkiej brony ścierniskowej U 671 – największy nacisk
na uprawianą glebę w przeliczeniu na jeden element roboczy – w rezultacie
maszyna z łatwością wchodzi w ziemię, nawet w bardzo trudnych warunkach

Brony ścierniskowe U 671 są wykorzystywane do uprawy gleby bez pługa, mniej użytej mocy
ciągnika oznacza oszczędność paliwa - maszyna jest niezastąpiona w uprawie ugorów

więcej na www.rolmako.pl

www.facebook.com/rolmako

Waga ciężka
8000 kg

www.youtube.com/rolmako

www.google.com/+rolmako

www.twitter.com/rolmako

www.pinterest.com/rolmako

www.flickr.com/rolmako

Duża masa maszyny jest wykorzystywana
podczas czynności uprawowych, brona
łatwo wchodzi w ziemię w każdych warunkach
więcej na www.rolmako.pl

Ciężka brona talerzowa produkowana
dla rolników, którzy szukają masywnych
i bardzo wytrzymałych urządzeń rolniczych

Rolmako U 671
najmocniejsza
brona talerzowa
wyposażona
w najwyższej
jakości talerze
OFAS 620x6mm
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Duża odległość między talerzowymi elementami roboczymi
oraz wysoki prześwit pod ramą maszyny to ważna cecha,
która pozwala na uzyskanie dobrych wyników pracy na
ściernisku po kukurydzy i innych trudnych upraw.

Ciężka brona ścierniskowa wyposażona jest w regulację
tylnej belki. System pozwala na przesunięcie tylnych talerzy
względem przednich, co pozwala optymalnie ustawić sekcję
roboczą na każdym etapie zużycia talerza.

Brona talerzowa 3,0 m z wałem
gumowym 500mm waży 2450 kg,
duży docisk talerzy do gleby sprawia,
że maszyna łatwo wchodzi w ziemię

Ciężka brona ścierniskowa to najlepszy wybór gdy do uprawy jest dużo ścierniska po kukurydzy

więcej na www.rolmako.pl

Brona talerzowa U 671 jest to propozycja dla wymagających Klientów
zapewniająca bardzo długie użytkowanie bez wymiany części eksploatacyjnych

Maszyna U 671 za jednym przejazdem oferuje wynik podcięcia i wymieszania resztek
pożniwnych niedostępny dla konkurencji nawet po dwukrotnie wykonanej operacji.
Trudna praca na ściernisku po kukurydzy zebranej na ziarno oraz uprawa ugorów
jeszcze nigdy nie była tak dokładna i efektywna.
więcej na www.rolmako.pl

www.rolmako.pl/filmy
www.rolmako.pl/pobierz
www.rolmako.pl/zdjecia

Praca bronami talerzowymi Rolmako
jest lekka pomimo ciężkiego terenu

Standardowy pneumatyczny lub opcjonalny hydrauliczny system hamowania

Patrząc na zdjęcia od strony lewej, pierwszy kadr - opcjonalne przednie koła podporowe, drugi - ręczny hamulec
postojowy (montowany w maszynach dostarczanych na określone rynki), trzeci - wał blaszany (najcięższy w ofercie)
w połączeniu ze zgrzebłem palcowym, czwarty - pneumatyczny hamulec.
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Maszyny tworzone
z myślą o
bezpieczeństwie

Piasty talerzy (SKF Szwecja)
Użytkownicy bron talerzowych Rolmako nie muszą się martwić
o wytrzymałość zespołów łożyskowych, najwyższej klasy 7-wargowe
uszczelnienia w połączeniu z dwurzędowym łożyskiem SKF to jedno
z najmocniejszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Na czas transportu brona talerzowa
o szerokości 3 m została wyposażona
w składane hydraulicznie dwa
talerze pozwalające maszynie
zachować szerokość transportową
nie przekraczającą 3,0m

Cylinder hydrauliczny dwustronnego działania odpowiedzialny
jest za składanie dwóch talerzy sekcji roboczej.

Bezpieczeństwo w czasie transportu po drogach - kwestia najważniejsza

więcej na www.rolmako.pl

Polskie maszyny rolnicze
na jakościowych podzespołach

U 671 to seria bron
talerzowych do współpracy
z ciągnikami o dużej mocy
więcej na www.rolmako.pl

Duży talerz o średnicy 620 mm to więcej materiału do zużycia, wydłuża to czas pracy
brony ścierniskowej i w połączeniu z bezobsługowym zabezpieczeniem gumowym oraz
piastą nie wymagającą konserwacji zmniejsza koszty serwisowania
Parametry techniczne
SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
3,0 m
3,5 m
4,0 m

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)
120
140
160

WAGA*
(kg)
2120
2370
2580

Zalety
- talerze 620mm x 6mm
- amortyzator gumowy
50mm x 210mm
- bezobsługowe piasty talerzy
- rozstaw między rzędami
talerzy 105 cm
- duże średnice wałów
doprawiających.

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Zgrzebło palcowe (opcja)
Narzędzie jest umieszczone między rzędami dwóch sekcji
talerzowych, ma regulowaną wysokość pracy oraz kąt
nachylenia. Kontrolują one w ten sposób przepływ strumienia
gleby z wymieszanymi resztkami organicznymi i poprawiają
rozłożenie resztek słomy pożniwnej na całej powierzchni pola.
Zgrzebło dodatkowo może być zamontowane między tylną
belką z talerzami a wałem doprawiającym, regulując w ten
sposób przepływ masy uprawowej na wał doprawiający.

Bezobsługowa stalowa piasta talerza,
do wyboru łożyska FŁT lub SKF.
Słupica talerza
jest zabezpieczona
przed przesunięciem na
ramie w postaci trzech
tłoczeń na obejmie
amortyzatora

Piasta talerza
Masywne ramie talerza wyposażone jest w bezobsługową
piastę z wytrzymałym dużym skośnym łożyskiem kulowym
osadzonym na hartowanym wałku, dzięki czemu jest w stanie
przenosić bardzo duże obciążenia. Łożysko nie wymaga
konserwacji (brak punktów smarowniczych), jest perfekcyjnie
uszczelnione i zabezpieczone przed ewentualnym
zanieczyszczeniem. Standardowe uszczelnienia dwuwargowe
zostały zastąpione uszczelniaczem kasetowym.
Regulacja głębokości pracy
W ciężkiej bronie ścierniskowej zastosowano prostą
mechaniczną regulację głębokości, nastawienie tego
parametru odbywa się bez użycia narzędzi.

Duży odstęp wału od talerzy pozwala
na montowanie wałów o dużych średnicach

Ciężka brona talerzowa
standardowo wyposażona jest
w belkę zaczepową

Ciężka brona talerzowa poradzi sobie z każdym ścierniskiem
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Wszystkie brony talerzowe Rolmako łączy wytrzymałość
oraz wyjątkowa wydajność z niskimi kosztami eksploatacyjnymi
Uprawa na polu ze
ścierniskiem po kukurydzy...

...pole po wykonaniu
jednej operacji broną U 671

Wszystkie maszyny zostały zaprojektowane i wykonane przez Rolmako ze ścisłą kontrolą
jakości i testów w celu zapewnienia rolnika, że dostaje najlepiej dopracowany produkt
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Najważniejszym celem przy projektowaniu brony
talerzowej U 671 było uzyskanie kąta natarcia talerza,
który zapewni maksymalne przykrycie resztek
pożniwnych. Liczne testy dowiodły, że konstrukcja
w 100 % sprostała temu zadaniu.
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Liczby, które mówią same za siebie: szerokość
robocza 6 m, rama główna zbudowana z
profilu o przekroju 300mm x 300mm x 12mm,
waga maszyny w wyposażeniu podstawowym
ponad 6000 kg, 48 talerzy 620 mm x 6 mm ...

... z bardzo agresywnym kątem natarcia,
rozstaw między talerzami 1050 mm,
duże średnice wałów tylnych, wydajność
uprawowa ponad 8 ha/godz

Wał o średnicy Ø 600 wykonany jest z mocnej grubościennej
rury. W skład wału wchodzi 12 strun.

Przesuwna tylna belka z talerzami, zmiana położenia tylnej
belki względem przedniej jest szybka i prosta w obsłudze.

Parametry techniczne

Szerokość robocza
Minimalne zapotrzebowanie mocy (KM)
Liczba talerzy (szt.)
Waga * (kg)
Średnica talerzy (mm)
Prędkość robocza (km/h)

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

5,0 m H 6,0 m H
200
240
40
48
5940
6600
620
7-15
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Brona talerzowa
U 671 Standard

Ciężka brona talerzowa
w dwóch odmianach
U 671 Standard i U 671 PRO
Cechy wspólne:
Rama centralna
- 300 mm x 300 mm x 12 mm

Piasta talerza
- bezobsługowa

Talerz
- 620 mm x 6 mm

Amortyzator
- gumowy fi 50 mm x 210 mm

Hamulec
- pneumatyczny lub hydrauliczny

Koła jezdne
- 520/50-17

Różnice:

1
2
3

Miejsce osi transportowej
U 671 za wałem / U 671 PRO przed wałem
Regulacja głębokości roboczej
U 671 mechaniczna / U 671 PRO hydrauliczna
Standardowy wał doprawiający
U 671 wał rurowy / U 671 PRO
z możliwością montażu wału tandem

Brona talerzowa
U 671 PRO
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Brona U 671 w wersji półzawieszanej występuje w dwóch wariantach: U 671 STANDARD oraz PRO

Cechy wspólne dla maszyn PRO i STANDARD
Talerze OFAS.
Najważniejszy jest kąt
natarcia talerza. Talerz
o średnicy 620 mm i grubości
6 mm podetnie i przemiesza
każdą uprawę, która stanie
na jego drodze.

Bezobsługowe masywne
piasty talerzy. Piasty zostały
zaprojektowane dla talerzy
620 mm lub większych,
w 100 % bezobsługowe,
trwałe rozwiązanie
do najcięższych maszyn.

Regulacja skrajnego talerza.
Najważniejsze są szczegóły,
zastosowano regulowany
skrajny talerz dla polepszenia
efektów pracy.

Amortyzator gumowy.
Wałek gumowy 50 x 210 mm
wykonany z materiału
najwyższej jakości, absorbuje
siły jakie przenosi każdy
element roboczy, chroni ramę
maszyny przed przeciążeniem.

Blokada ramion. Mechanizm
blokujący ramiona na czas
transportu to standardowe
wyposażenie maszyn U 671
składanych hydraulicznie.
Zwalnianie blokady jest
sterowane cylindrem
hydraulicznym.

U 671 PRO

6,0 m

Koła podporowe 400/60-15.5.
Regulacja kół jest wygodna
i szybka dzięki wyposażeniu
w śrubę z grzechotką.

4,5 m

U 671 STANDARD
U 671 STANDARD półzawieszana z ramą hydraulicznie składaną
(oś transportowa za wałem doprawiającym)
Brona talerzowa dostępna w szerokości 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m i 6,0 m

U 671 PRO półzawieszana z ramą hydraulicznie składaną
(oś transportowa przed wałem doprawiającym)
Brona talerzowa dostępna w szerokości 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m i 6,0 m

Cechy dla maszyn PRO
Hydrauliczna regulacja głębokości.
Wyposażenie standardowe dla
maszyn z ramą składaną.

Maszyna przygotowana pod wały w wariancie tandem.
Niezależnie od wersji zawieszenia wszystkie maszyny
mogą być doposażone w podwójne wały U-ring, rurowe
lub rurowo-płaskownikowe.

Możliwość rozbudowy maszyny
o zgrzebło sprężynowe za wałem
doprawiającym, co pozwala na
lepsze gospodarowanie resztkami
pożniwnymi na polu.

Trzyczęściowa rama maszyny, pozwala na lepszy rozkład ciężaru
spoczywającego na maszynie, skrzydła brony talerzowej są lżejsze.
Taka budowa pozwala na odsunięcie wału środkowego do tyłu, dzięki
temu wały zachodzą na siebie. W stosunku do wałów montowanych
w jednej linii taka konstrukcja wyeliminowała zupełnie możliwość zatorów.

Ciężka brona ścierniskowa
U 671 STANDARD
Szerokość robocza 4,0 m,
wał z pierścieni stalowych 600 mm
(wózek transportowy
za wałem doprawiającym)

Ciężka brona ścierniskowa U 671 PRO
Szerokość robocza 4,0 m, podwójny wał rurowy
(wózek transportowy przed wałem doprawiającym)

U 671 PRO

Nowa generacja
bron talerzowych

Duże zainteresowanie ciężką broną talerzową U 671 PRO zaowocowało jej kolejną odsłoną.
Maszyna trzeciej generacji to efekt wielu lat doświadczeń i współpracy z Klientami na całym świecie.
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Rozwiązania zastosowane w maszynie U 671 PRO stawiają ją najwyżej
w hierarchii prezentowanych przez Rolmako bron talerzowych

Prezentując model U 671 PRO przestajemy być skromni, brona talerzowa
z powodzeniem może rywalizować z najdroższymi maszynami marek premium,
przewyższając w większości czynników produkty konkurencji

Podwójny wał U-ring z efektem samoczyszczenia, charakteryzuje się najmniejszym współczynnikiem
lepkości, jest mało podatny na zatory. Praca wału zapewnia bardzo dobre kruszenie.
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Przeniesienie osi przed wały doprawiające niesie za sobą
szereg korzyści, pozwala na zamontowanie wałów
w systemie tandem oraz przekłada się pozytywnie na
prowadzenie maszyny po drogach i podczas pracy w polu.

Model PRO to jeszcze większa waga, dodatkowe kilogramy
to lepszy docisk do uprawianej ziemi. Duży prześwit między
belkami pozwala na pracę w trudnych warunkach
z ekstremalną ilością resztek pożniwnych.

Miejsce zamontowania osi transportowej pozytywnie wpływa na rozkład masy w maszynie, nacisk na
dyszel w trakcie transportu jest mniejszy, a co z tym związane TUZ ciągnika jest znacznie odciążony

więcej na www.rolmako.pl

Duża waga maszyny oraz najefektywniejsze narzędzia uprawowe gwarantują
skuteczny wynik uprawowy, niezależnie od warunków, jakie panują na polu

Brona talerzowa U 671 PRO to bardzo dobra propozycja dla rolników wybierających
uprawę bezorkową, maszyna oferuje najlepsze przykrycie i wymieszanie resztek
pożniwnych już przy niewielkich głębokościach roboczych
więcej na www.rolmako.pl

Więcej zdjęć... www.instagram.com/rolmako

Kolumna centralna ramy
zbudowana z profilu
300x300x12mm

Elementy obrotowe zaczepu dyszla
wyposażone są w bardzo wytrzymałe tuleje
nie wymagające smarowania

Wał U-ring
o średnicy
Ø 540mm
Zgrzebło palcowe
między talerzami
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Najważniejsza z modyfikacji dotyczy tylnych wałów, które zostały podzielone na trzy sekcje.
Środkowa sekcja zachodzi na prawy i lewy wał, co pozwala na uprawę całej szerokości
roboczej bez najmniejszej przerwy między wałami.
Funkcje i zasady kopiowania terenu
zostały niezmienione.

Maszyna została wyposażona w hydrauliczną
regulację głębokości w standardzie

Jeszcze bardziej prosta w obsłudze,
szybsza, jakościowa uprawa gleby

Możliwość montowania podwójnych wałów znacząco podnosi efekt uprawowy
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Brona talerzowa U 671 PRO nawet w niekorzystnych
warunkach pracując od razu za kombajnem zbożowym,
doskonale przykrywa resztki pożniwne, a kolejne przejazdy
nie są potrzebne - efekt widoczny na zdjęciu. Maszyna
pozwala na oszczędność czasu i zapobiega wielu
problemom, które powstają podczas użytkowania innych
maszyn.

Nie zrezygnowano ze skutecznego zabezpieczenia ramion
przed opadnięciem, całość zwalniana jest tłoczkiem
hydraulicznym jednostronnego działania.
Cała seria ciężkich bron talerzowych Rolmako została
zaprojektowana z myślą o współpracy z ciągnikami o
dużej mocy, najlepszy efekt pracy jest widoczny przy dużych
prędkościach roboczych.

Ciężka brona talerzowa U 671 PRO to końcowy efekt wielu
doświadczeń firmy w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn
uprawowych, maszyna wykazuje najlepszy wynik uprawy
ścierniska, współczynnik przykrycia resztek pożniwnych jest
większy niż w przypadku lżejszych maszyn z mniej
agresywnym ustawieniem sekcji roboczych.

Wał U- ring występuje w wersji solo i Tandem. W wersji
Tandem pierścienie o profilu U wchodzą pomiędzy siebie
i chronią wał przed zapychaniem. W wersji pojedynczej
producent zapatruje wał w włókę, która równie skutecznie
zapobiega zatorom w trakcie pracy.

III kategoria lub IV kategoria zaczepu ciągnika rolniczego.
Przy współpracy z ciągnikiem o mocy powyżej 240 KM
maszyna musi być stosowana z końcówką zaczepu
Ø 50 właściwą dla IV kategorii.
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Brona talerzowa U 671 różne warianty zawieszenia i budowy maszyny
Wspólne cechy: talerze OFAS 620mm x 6mm, amortyzator gumowy Ø 50mm x 210mm, bezobsługowe piasty talerzy, rozstaw między rzędami talerzy 105 cm,
mechaniczny przesuw przedniej belki z elementami roboczymi względem tylnej, automatyczna hydrauliczna blokada ramion na czas transportu*, hydrauliczna
regulacja głębokości*, możliwość montażu wałów podwójnych (tandem) oraz zgrzebła sprężynowego za wałem**.

*) dotyczy maszyn H i HP PRO. **) nie dotyczy maszyn HP w wersji standard.

U 671 zawieszana z ramą sztywną
U 671 w wersji sztywnej może zostać
wyposażona w hydrauliczny
przesuw tylnej belki. Wybór tej opcji
doposażenia maszyny pozwala na
szybszą zmianę pozycji przednich
talerzy względem przedniej belki
z talerzami. Maszyna w wyposażeniu
standardowym posiada mechaniczną
zmianę tego parametru.

Brona talerzowa dostępna w szerokości 3,0 m, 3,5 m i 4,0 m

U 671 PRO półzawieszana z ramą hydraulicznie składaną
(oś transportowa przed wałem doprawiającym)

Hydrauliczna regulacja głębokości

Brona talerzowa dostępna w szerokości 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m i 6,0 m
Belka zaczepowa dyszla
Dzięki zastosowaniu
podkładek i tulejek
z najwytrzymalszych
tworzyw, belka zaczepowa
nie wymaga smarowania.
Innowacyjny system
zaczepu jest standardowym
wyposażeniem wszystkich
maszyn uprawowych
Rolmako w wersji
półzawieszanej.

Zgrzebło palcowe
o grubości 13 mm
(montowane między
talerzami lub/i przed
wałem doprawiającym).

Oś transportowa
Brona talerzowa U 671
wyposażona jest podstawowo
w oś marki ATW, hamulec
pneumatyczny oraz ogumienie
520/50-17.

Maszyna U 671 PRO może zostać wyposażona jednocześnie w trzy
zgrzebła (dwa zgrzebła palcowe oraz zgrzebło sprężynowe za wałem)

Zgrzebło sprężynowe
o grubości 12 mm
(montowane za wałem
doprawiającym).

więcej na www.rolmako.pl

www.rolmako.tumblr.com

agricultural-machinery.eu

Zapytaj u dealera - Rolmako U 671 PRO

Urządzenie zaczepowe ZB-582
Wszystkie urządzenia zaczepowe maszyn
rolniczych Rolmako w wersji półzawieszanej
posiadają zaczep typu ZB-582, który
spełnia wymagania Rozporządzenia
Delegowane Komisji (UE) 2015/208
obowiązujący w procedurze homologacji UE.

więcej na www.rolmako.pl

www.linkedin.com/company/rolmako

Przewody hydrauliczne i pneumatyczne na czas postoju
są wpinane w gniazda znajdujące się na maszynie.

Brona talerzowa U-671 jest zaprojektowana do szybkiego
i sprawnego przygotowania gleby przy prędkościach
roboczych 15 do 20 km/h. Łatwość przenikania do gleby,
to zasługa właściwego rozkładu masy na maszynie.
Doświadczenia pokazały, że większy prześwit pod ramą
oferuje większe możliwości dla użytkownika, zwłaszcza
w przypadku dużych pozostałości roślinnych.

Tylny rząd talerzy
wyposażony jest
w regulację położenia
prawo/lewo w stosunku
do przednich talerzy

Rolmako - polski producent maszyn rolniczych oferujący własne
nowoczesne rozwiązania z zakresu techniki rolniczej i wiele więcej...

Dostawcą systemów
jezdnych (osi i półosi)
do maszyn Rolmako jest
renomowana firma ATW
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Brona talerzowa U 671 PRO
z wózkiem transportowym przed wałem doprawiającym

Wał z pierścieni stalowych 600mm (twardość 48-52 HRC)
Przy produkcji tego wału wykorzystywana jest ta sama
technologia, jak przy produkcji talerzy do bron. Wszystkie
pierścienie wału wykonane są ze stali borowej, która
poddana jest procesowi hartowania. Dzięki temu, wał z
pierścieni stalowych sprawdza się w każdych warunkach,
także na polach z kamieniami.

Maszyna U 671 wyspecjalizowana
w uprawie ugorów oraz obróbki
ziemi po żniwach

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
LICZBA
ZAPOTRZEBOWANIE
WAGA U 671 Standard
WAGA U 671 PRO
ROBOCZA
TALERZY
MOCY (KM)*
(kg)**
(kg)**
3,0 m
24
120
2120
x
3,5 m
28
140
2370
x
4,0 m
32
160
2580
x
4,0 m HP
32
160
5060
5940
4,5 m HP
36
180
5390
6380
5,0 m HP
40
200
5940
7040
6,0 m HP
48
240
6600
7920
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Brona talerzowa U 671standard
z wózkiem transportowym za wałem doprawiającym

Nowy wzór koła do wałów z pierścieni stalowych 600 mm o twardości 48-52 HRC
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Podsumowując całą ofertę bron talerzowych Rolmako kluczowym czynnikiem warunkującym wybór maszyny
jest moc i udźwig ciągnika. Wszystkie wagi podane są dla maszyn z wyposażeniem standardowym
i w konkretnych przypadkach mogą wzrosnąć nawet o 30 %.
Podczas wyboru maszyny rodzą się liczne pytania:
- Jaką maszynę wybrać U 693, U 622 a może U 671?
- Maszyna zawieszana czy półzawieszana?
- Włóka standardowa czy wzmocniona?
- Piasta obsługowa czy bezobsługowa?
- Wał gumowy czy pierścieniowy?

Warto przed podjęciem decyzji skontaktować się z pracownikiem firmy
Rolmako, który chętnie podzieli się z Państwem własnymi doświadczeniami
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Nasz zespół od wielu lat pracuje i rozwija program bron talerzowych.
Dzisiaj możemy pochwalić się ofertą, która sprosta każdym wymaganiom Klienta.

Ciężka brona ścierniskowa U 671

Rolmako jest wiodącym polskim projektantem i producentem sprzętu
do uprawy ziemi. Z dumą budujemy nowoczesne i najbardziej wytrzymałe maszyny
na rynku. Nasze maszyny są budowane przez wykwalifikowany zespół produkcyjny
tak, aby mogły pracować one w najtrudniejszych warunkach.
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Kultywator uniwersalny U 497 do upraw przedsiewnych i podorywkowych
Dwie wersje elementów roboczych

Ząb SS (sprężyna 45x12 mm) do upraw przedsiewnych
Ząb SW (sprężyna 70x12 mm) przeznaczony zarówno do upraw
przedsiewnych jak i pożniwnych.

ząb SS

ząb SW

Na zamówienie istnieje możliwość
zamontowania redlicy i gęsiejstopy
razem w jednej maszynie (np. dwa
pierwsze rzędy redlica, trzeci
i czwarty rząd gęsiostopa).

Dwa warianty maszyny:
- wersja zawieszana*
- wersja półzawieszana
*) maszynę zawieszaną można
rozbudować do wersji półzawieszanej.

Uprawa
przedsiewna
redlica
300 x 52 x 7 mm

Opcja dyszel
i wózek transportowy
pozwala rozbudować
maszynę zawieszaną
do wersji półzawieszanej)

Uprawa
pożniwna
gęsostopa
180 mm

Włóka przednia
(opcja zalecana
do upraw
warstwy ornej)

Nowość!

agricultural-machinery.eu

Koncepcja maszyny uniwersalnej

Kultywator uniwersalny
U 497 w wersji półzawieszanej
o szerokości 6,0m

Cztery masywne
spulchniacze
śladów ciągnika
(opcja dla wersji
półzawieszanej)

Zgrzebło
sprężynowe
(opcja przydatna
zarówno do uprawy
na orce jak
również po żniwach)
Cztery rzędy
zębów
(do wyboru
SS lub SW)

Wał doprawiający
(standardowo rurowy),
Rolmako posiada
w ofercie wiele
wałów uprawowych,
ich wybór zależy
od rodzaju ziemi
i efektu jaki
chcemy uzyskać

Kultywator uniwersalny
U 497 w wersji półzawieszanej
o szerokości 6,0 m

Zastosowanie do wielu prac
w trakcie sezonu uprawowego:
- uprawa przedsiewna po orce
- spulchnianie i napowietrzanie gleby na wiosnę
- uprawa ścierniskowa
- mieszanie z glebą gnojowicy i obornika
- zamontowany siewnik (opcja) umożliwia jednoczesną
uprawę i wysiew poplonów
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Nowoczesny agregat do upraw przedsiewnych i podorywkowych
Kultywator uniwersalny U 497
U 497 to 4-belkowy agregat uprawowościerniskowy wyposażony w wibrujące
zęby, które rozgarniają, mieszają glebę
z resztkami roślin i napowietrzają ją.
Maszyna dostępna jest w szerokościach
roboczych od 3,0 m do 6,0 m w wersji
zawieszanej lub półzawieszanej.

Zalety U 497:
- Wysoka uniwersalność
zastosowania w uprawie
- Wysokie tempo pracy
- Niskie zapotrzebowanie na moc
- Szeroka oferta elementów
wyposażenia

Kultywator uniwersalny U 497 znajduje szerokie zastosowanie w uprawie gleby.
Jest to maszyna uprawowo-ścierniskowa, która w razie potrzeby jest 100 % agregatem
do upraw przedsiewnych oraz, jak zajdzie potrzeba pełnowartościowym agregatem
podorywkowym. Cztero-belkowy kultywator z mocnym zespołem roboczym
wyposażonym w zęby SW 70x12 mm sprawdzi się na glebach lekkich, średnich i ciężkich.

Odpowiednio długa konstrukcja umożliwia dużą przepustowość podczas uprawy. Uniwersalne
zęby pozwalają na głębokie spulchnianie gleby oraz płytką uprawę ścierniska, co pozwala
rolnikowi optymalnie wykorzystać maszynę podczas wielu zabiegów.

Kultywator uniwersalny U 497 dzięki możliwości zastosowania dłut do różnych prac
oraz bogatemu wyposażeniu, jest narzędziem idealnie dopasowanym do Państwa potrzeb
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www.instagram.com/rolmako

Przez lata Rolmako wprowadziło na rynek szeroki asortyment
maszyn uprawowych. Wszystkie maszyny mają swoje mocne
strony w konkretnych warunkach, dlatego znajdą Państwo
u nas idealne urządzenie do optymalnej uprawy swojej ziemi.
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Przykładowe możliwości wykorzystania kultywatora uniwersalnego U 497:
- pierwsza uprawa po żniwach - napowietrzenie ziemi na wiosnę
- spulchnienie po orce/głęboka praca i przygotowanie do siewu
- mieszanie obornika z glebą - uprawa poplonów itp.

Dzięki wysokiemu prześwitowi pod ramą, dużym odstępom między belkami, kultywator
uniwersalny U 497 jest w stanie w szybkim tempie i z optymalnym rezultatem
realizować różne operacje uprawowe, gwarantując zawsze niskie koszty eksploatacji

Praca kultywatorem uniwersalnym zapewnia dobre spulchnienie, wymieszanie
i podcięcie gleby, przy zaskakująco niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika
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Chlapacze stanowią podstawowe wyposażenie wszystkich
maszyn półzawieszanych wyposażonych w oś jezdną
znajdującą się za wałem doprawiającym. Skutecznie chronią
maszynę przed zabrudzeniem.

Opcjonalne koła podporowe zaleca się stosować przy maszynach
o szerokości 5,0 m i 6,0 m. Poprawiają one stabilizacje pracy,
zapewniają dodatkowe podparcie co odciąża trzypunktowy układ
zawieszenia ciągnika. Producent stosuje cztery koła podporowe,
po dwa na stronę, mocowane na ramie maszyny w rozmiarze
185/65-15.

Wersja z dyszlem i wózkiem transportowym zmniejsza
zapotrzebowanie na moc ciągnika i podnośnika

Konstrukcja kultywatora U 497 jest prosta, ergonomiczna i solidna
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Żadne pole nie jest równe, Rolmako zapewnia dopasowanie produktów do oczekiwań Klientów.
Chcemy stworzyć najlepszą maszynę dla każdego Klienta, możemy dostosować maszynę idealnie dla Ciebie.

Cztery belki, na których umieszczone są zęby sprężyste z redliczkami prostymi to podstawowe
narzędzia zapewniające świetne wymieszanie gleby w przygotowaniu jej do zasiewu. Dla optymalnego
wymieszania gleby z resztkami organicznymi przy uprawie ściernisk sprawdzają się znakomicie
redlice o szerokości 180 mm. Do uprawy przed siew montuje się redliczkę 300x52x7 mm.

Kultywator z zębami sprężynowymi SW 70mm x 12mm
to właściwe rozwiązanie dla ciężkich warunków pracy
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Ząb SW 70 mm x12
+ sprężyna pomocnicza

Jakość: Kontrola na każdym etapie produkcji
- Obróbka powierzchni przed malowaniem w komorze pneumatycznej
- Wszystkie elementy malowane proszkowo
- Laserowe techniki cięcia blach
- Wytrzymała stal konstrukcyjna
- Markowe komponenty zastosowane w maszynie

Kultywatory z zębem SW
wyposażonym w sprężynę
wzmacniającą produkowane
są na specjalne zamówienie

Na zdjęciu ząb Belotta SW 72 mm x 12 mm z redlicą
o szerokości podcinania 180 mm. Rozwiązanie to stosuje
się przy pracach pożniwnych. Ząb SS 45mm x 12mm
z redlicą wąską 300 x 52 x 7 mm to typowy ząb do upraw
przedsiewnych. Istnieje możliwość zamówienia maszyny
w konfiguracji mieszanej, gdzie zęby zakończone
są w jednym rzędzie redlicą wąską, a w innym szeroką.
Wszystko do uzgodnienia przy zamówieniu. Rolmako
zapewnia również indywidualne rozwiązania na specjalne
zamówienie, istnieje możliwość wyposażenia maszyny
w ząb 70 mm x 12 mm ze sprężyną pomocniczą,
przeznaczony na ekstremalnie trudne warunki na polu.

Najlepsze wyrównanie i zagęszczenie gleby osiąga się pod warunkiem
doboru właściwego wału doprawiającego, odpowiedniego
dla panujących warunków glebowych
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www.facebook.com/rolmako

www.youtube.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako

www.google.com/+rolmako

Na pierwszy rzut oka widać znak rozpoznawalny firmy
Rolmako, solidna rama oparta na profilach o dużych
przekrojach, przeszyta licznymi wzmocnieniami. Zadbano
o każdy szczegół konstrukcji przy projektowaniu i wdrażaniu
maszyny do seryjnej produkcji.

Włóka przednia montowana jest dodatkowo jako opcja
doposażenia. Przed uszkodzeniem chronią ją masywne
sprężyny, które rozciągają się przy zbyt dużym obciążeniu.

Kultywator otrzymał sprawdzony już w innych maszynach
dyszel z innowacyjną bezobsługową końcówką zaczepu.
Elementy ruchome wyposażone są w tuleje oraz podkładki
ślizgowe wykonane z najtrwalszych tworzyw sztucznych.
Regeneracja zaczepu nie generuje wysokich kosztów,
wystarczy wymienić zużywające się elementy z tworzywa.
W ten sposób dyszel wytrzyma cały okres eksploatacji
maszyny.

Maszyna w wersji zawieszanej posiada zaczep kat. II i III
zgodny z normą ISO 730. Maszyny półzawieszane wyposażono
w III kategorię zaczepu 36 mm.

Zastosowanie kultywatora uniwersalnego U 497 ułatwia
przenikanie wód powierzchniowych, zmniejsza skłonność
do zasklepienia gleby, zmniejsza ilość chwastów w porze wysiewu,
a tym samym zmniejsza zużycie produktów do odchwaszczania
mechanicznego. Obróbka gleby przy użyciu kultywatora
Rolmako sprzyja rozwojowi korzeni roślin, co umożliwia
optymalne wchłanianie wody i składników odżywczych do ziemi.
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Niezbędne narzędzie rolnicze
poprawiające wydajność

Skupiliśmy naszą linię maszyn uprawowych wokół niezawodności i rozbudowanych
funkcji, które sprawiają, że nasze produkty wyróżniają się na tle konkurencji

W zależności od potrzeb mają Państwo
wybór między różnymi rodzajami wałów,
które zapewniają optymalny docisk
i wyrównanie gleby. Wał U-ring 540 mm
jest to bezpieczny wybór, który sprawdza
się na większości warunków uprawowych.

Technicznie kultywator uniwersalny pod każdym względem sprosta
wyzwaniom przygotowywania ziemi, jest gwarantem jej perfekcyjnego
rozdrobnienia i zmieszania z resztkami po poprzednich zbiorach

więcej na www.rolmako.pl

U 497 jest prostym 4-rzędowym uniwersalnym kultywatorem dla gospodarstw, które poszukują
narzędzi, w jednej maszynie wszechstronności, czyli do różnych operacji roboczych
a także od płytkiej przedsiewnej uprawy do pożniwnej uprawy ścierniskowej

Zęby agregatu dostarczane są przez renomowanego
hiszpańskiego producenta. Redlice z trudnościeralnej
stali wystarczą na wiele hektarów eksploatacji.

Mechanizm kopiowania terenu przez zgrzebło sprężynowe
poprawia efekt wykonywanej pracy, nie dopuszcza do zatorów
oraz chroni palce zgrzebła przed uszkodzeniem.
Spulchniacze śladów ciągnika montowane są jako opcja na
dyszlu maszyny, masywne sprężyny pozwalają na spulchnienie
najbardziej zbitej ziemi. Regulacja głębokości zębów
spulchniaczy odbywa się stopniowo za pomocą otworów
regulacyjnych.

U 497 to niskie koszty eksploatacji,
duże możliwości uprawy, prosta
budowa maszyny. Wszystko to sprawia,
że maszyna jest bardzo przydatna
w nowoczesnym gospodarstwie.
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Kultywator uniwersalny U 497 o szerokości roboczej 6,0m
z opcjonalną włóką, spulchniaczami śladów ciągnika,
kołami podporowymi oraz zgrzebłem sprężynowym

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*
WAGA (kg)**
WAGA (kg)**
ROBOCZA
ZĘBÓW
Ząb SS
Ząb SW
Ząb SS
Ząb SW
3,0 m
19
70
85
835
985
3,5 m
22
80
95
895
1070
4,0 m
26
90
105
975
1180
4,0 m H
26
90
105
1725
1910
4,5 m H
28
100
115
1785
1980
5,0 m H
32
110
125
1900
2120
6,0 m H
38
135
150
2140
2400
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny zawieszanej z wyposażeniem standardowym, wersja półzawieszana plus 1280 kg.
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Parametry techniczne

Kultywator podorywkowy - U 453
Kultywator podorywkowy U 453 przeznaczony jest do uprawy
i doprawiania roli po orce na wszystkich typach gleb. Służy do
spulchniania gleby oraz zrywania ścierniska, doskonale
podcina i miesza resztki pożniwne. Można nim uprawiać gleby
wszelkiego typu, a w szczególności średniozwięzłe, zwięzłe,
a także zakamienione.
Kultywator podorywkowy U 453 jest urządzeniem mocowanym
na 3-punktowym układzie zawieszania ciągnika. Do ramy
kultywatora w dwóch rzędach mocowane są zęby sztywne,
które podcinają i mieszają resztki pożniwne. Kroje tarczowe
oraz wał strunowy zapewniają pokruszenie i wyrównanie
warstwy gleby. Element roboczy maszyny może być
zabezpieczony śrubą lub sprężyną. Klient może wybierać
spośród wałów doprawiających: wał strunowy z listwami
prostymi, wał strunowy z listwami uzębionymi, wał zębaty
Packer, wał rurowo-pierścieniowy, wał pierścieniowy, wał
sprężynowy, wał gumowy, wał spiralny. Podobnie jest z
elementem roboczym kultywatora, standardowo producent
stosuje ząb typu Vogel&Noot, opcjonalnie można wyposażyć
maszynę w ząb typu Lemken.
Siewnik poplonu jest urządzeniem dodatkowym, na życzenie
Klienta montowany jest na ramie kultywatora.
Rama główna wykonana z grubościennych profili zapewnia
maszynie wystarczająco mocną konstrukcję do spełnienia
wymagań, nawet w najcięższych warunkach. Niewielka długość
i zwarta budowa oraz duży rozstaw rzędów zapewnia łatwą
pracę bez powstawania zatorów oraz wysoką wydajność.

Szerokość robocza (m)

2,1

2,6

3,0

3,9

Zapotrzebowanie mocy (KM)

75

90

105

135

Liczba zębów (szt.)

5

6

7

9

Waga* (zabezpieczenie śrubowe)

755

920

1100

1440

1130

1345

1755

7

8

10

Waga* (zabezpieczenie sprężynowe) 930

Podstawowy kultywator wyposażony jest w grządziel 750mm,
wersja Grubber Plus zbudowana jest na grządzieli 835mm

Rozstaw między zębami (mm)

425

Liczba krojów tarczowych

6

Średnica krojów tarczowych (mm)

420

Średnica wału strunowego (mm)

460/500

Prędkość robocza (km/h)

10-15

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Kultywator wyposażony jest standardowo w belkę zaczepową,
system ten znacznie upraszcza czynności związane
z zaczepieniem nawet na nierównym placu manewrowym.
Dane techniczne
Grubber Plus
SZEROKOŚĆ
ZABEZPIEWAGA*
ROBOCZA
-CZENIE
(kg)
3,0 m
Śrubowe
1200
3,0 m
Sprężynowe
1445
3,9 m
Śrubowe
1570
3,9 m
Sprężynowe
1885
*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Gwarancja udanej podorywki
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Kultywator składany hydraulicznie wyposażony jest w cztery
cylindry hydrauliczne. Po złożeniu maszyna nie przekracza
szerokości transportowej 3,0 m.

Maszyna U 453
doskonale radzi sobie
przy uprawie na głębokości
roboczej do 15 cm

Kultywator podorywkowy 4,5 m
z ramą hydraulicznie składaną

Elementy płużne zabezpieczone przed przeciążeniem śrubą lub sprężyną NON-STOP
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Najlepszy efekt podcięcia systemu korzeniowego roślin
Dobór maszyn do uprawy gleby jest sprawą indywidualną
każdego rolnika. Wybór kultywatora Rolmako pozwala
uzyskać glebę o korzystnej strukturze, która wykazuje bogatą
aktywność biologiczną. Przez te działania stwarza się roślinie
następnej lepsze warunki do wzrostu i rozwoju, a tym samym
pozwala uzyskać duże i stabilne plony.

Zalety zastosowania kultywatora podorywkowego Rolmako:
- możliwość głębokiej uprawy do 15cm, korzystnej przy
wysokich ścierniskach i dużym zachwaszczeniu
- wyciąganie rozłogów perzu i niszczenie głęboko
ukorzenionych chwastów
- duża przydatność do uprawy na glebach ciężkich.

Kultywator Rolmako sprawdza się w walce z zachwaszczeniem i samosiewami, rozprzestrzenianiem się chorób
i szkodników oraz zapewnia równomierne wymieszanie resztek pożniwnych z glebą, wszystkie te czynniki
gwarantują pozytywny przebieg uprawy

Skuteczna uprawa dzięki kombinacji zęba z podcinaczami, talerzy
równających z regulacją głębokości pracy oraz odpowiedniego wału
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Kultywator
3,0 m (U 453)
7 zębów
8 talerzy

Grządziel sprężynowa
może współpracować tylko
ze standardowymi elementami
roboczymi typu Vogel&Noot

Tańsza alternatywa
dla zabezpieczenia
sprężynowego
Non-stop

Kultywator
w wyposażeniu
podstawowym
z wałem rurowym
o średnicy 500 mm

U 453

Zabezpieczenie
Non-stop w wersji
wzmocnionej z podwójną
sprężyną

Maszyna w tej specyfikacji
sprawdza się na ziemiach
lekkich i średnich we współpracy
z ciągnikami o mniejszej mocy

Obrotowe
redlice
zęba

Kultywator podorywkowy U 453 z grządzielą sprężynową o przekroju 35 mm x 35 mm
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Tak złożona maszyna jest wygodna i bezpieczna do transportu.
Przy transporcie ciężar maszyny jest stosunkowo nisko
względem wieszaków ciągnika rolniczego.

System
czyszczenia
wałów z pierścieni
stalowych (DD)
wyposażono w elementy
wykonane z trudnościeralnej
hartowanej stali borowej

Sprawdzone i dopracowane
przez wiele lat eksploatacji
kultywatory podorywkowe

Wymiary maszyn
https://www.rolmako.pl/katalog-techniczno-handlowy.pdf
Maszyny U 453 składane hydraulicznie wyposażone
są w zaczep do ciągnika zgodny z III kategorią.
Elementy bezpośrednio sprzęgane z ciągnikiem wykonywane
są z jakościowej stali konstrukcyjnej.

Aby wykonać dokładną pracę na granicy pola oraz aby nie tworzyły
się zwały ziemi po bokach maszyny, kultywator wyposażono w standardzie w talerze skrajne
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Ząb kultywatora typu Lemken
produkowany jest przez renomowaną
firmę OFAS - Włochy

Sprawdzone w pracy
wały doprawiające
Na każdej glebie praca wałów zapewnia tworzenie
najlepszej struktury, optymalne ugniecenie gleby
i precyzyjne prowadzenie maszyny na określonej
głębokości.

Zabezpieczenie sprężynowe
Na glebach kamienistych
zaleca się stosowanie
zabezpieczenia przed
kamieniami za pomocą
bezobsługowych, mocnych
sprężyn. W przypadku
natrafienia zęba na kamień
uchyla się on razem ze
słupicą, ściskając sprężynę.
Po pokonaniu przeszkody
redlice skrzydełkowe
automatycznie powracają do
pozycji roboczej.
Zabezpieczenie sprężynowe
Na glebach kamienistych zaleca się stosowanie zabezpieczenia przed kamieniami za pomocą bezobsługowych,
mocnych sprężyn. W przypadku natrafienia zęba na kamień uchyla się on razem ze słupicą, ściskając sprężynę. Po
pokonaniu przeszkody redlice skrzydełkowe automatycznie powracają do pozycji roboczej.
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Intensywna uprawa gleby
Spulchnianie-Mieszanie-Równanie-Ugniatanie
ł
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Standardowa redlica sercowa oraz szerokie lemiesze
zapewniają optymalne przemieszanie ziemi. Regulacja kąta
natarcia zęba ułatwia wbijanie kultywatora w bardzo
suchych, twardych warunkach.
Talerze równające
Równanie gleby jest jednym
z warunków prawidłowego jej
ugniecenia. Zadanie to jest przejęte
przez talerze równające.
Zamocowane na belce przed wałem
doprawiającym, posiadają możliwość
regulacji odległości od elementów
roboczych, co jest bardzo ważne
przy wysokim ściernisku i dużym
nagromadzeniu słomy.

pie

y
iow
n
cie

rś

ł
Wa

Płynna praca non-stop niezależnie
od ilości napotkanych przeszkód
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Każdy talerz można regulować indywidualnie i odpowiednio
dostosować do prędkości roboczej. Elementy równające
wykonane są ze stali borowej, solidna konstrukcja piasty talerza
gwarantuje długą eksploatację. Para talerzy krawędziowych do
niwelowania bocznych redlin, to wyposażenie standardowe
każdego kultywatora podorywkowego.
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Dwie wersje kultywatora podorywkowego
Maszyna produkowana jest w dwóch odmianach,
standardowy kultywator wyposażony jest w grządziel
o wysokości 750 mm, kultywator w wersji Plus posiada
wyższą grządziel 835 mm, osiągany jest w ten sposób
większy prześwit pod ramą.

Kultywator podorywkowy wersja standard. We wszystkich
modelach talerze równające podwieszone są do belki
podtrzymującej wał strunowy, możliwa jest regulacja
odległości talerza od elementu roboczego - ważne przy
podorywaniu wysokiego ścierniska.

Standardowo kultywator
posiada skrajne
talerze obrysowe.

Ząb czteroelementowy
z redlicą sercową
typu Vogel&Noot.

Ząb pięcioelementowy
z dzieloną redlicą
typu Lemken.

Agresywne wejście w glebę i przecinanie resztek pożniwnych

Kultywator podorywkowy w wersji GRUBBER PLUS to
większy prześwit pod ramą, nowy atrakcyjny wygląd oraz
większa średnica talerzy. Maszyna dostępna w
szerokościach roboczych 3m i 3,9m.

Na zdjęciu kultywator podorywkowy o szerokości roboczej
3,9m, składa się z 9 elementów roboczych i 10 talerzy
równających.

Wytrzymała rama kultywatora zbudowana
z profili o przekroju 100 x 100 x 6 mm
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Solidna, trwała rama maszyny uprawowej, to cecha wspólna
wszystkich produktów z logo Rolmako. Przy budowaniu
ramy maszyny nigdy nie ma miejsca na kompromisy
i odchudzanie konstrukcji. Ciężki kultywator
to narzędzie rolnicze, na którym można
polegać w najtrudniejszych
warunkach.

Bezobsługowe
piasty talerzy
równających
dostępne są
jako opcja
wyposażenia

W kultywatorze podorywkowym U 453 montowane są ogólnodostępne sprawdzone
systemy robocze, stosując oryginalne części zamienne masz pewność, że otrzymujesz
te same jakościowo elementy płużne, które były przy fabrycznie nowej maszynie

Zmiana kąta pracy poprzez przestawienie pozycji śruby mocującej ząb dostępna jest dla wariantu
z zabezpieczeniem śrubowym oraz sprężynowym. W trudnych warunkach można nadać
elementom roboczym większy kąt natarcia, co pozwoli na zagłębienie się maszyną na twardej ziemi.
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Kultywator podorywkowy w wersji GRUBBER PLUS to maszyna
ze zwiększonym prześwitem pod ramą, większy zakres zastosowania
maszyny, pozwala na pracę przy dużych ilościach słomy żyta, pszenżyta
i kukurydzy bez zapychania

- szerokość robocza 3,0m oraz 3,9m
- nowy, atrakcyjny wygląd maszyny
- grządziel 835 mm, większy prześwit
pod ramą kultywatora pozwala
na bezproblemową pracę przy
bardzo wysokim ściernisku
- większy talerz równający
o średnicy 460 mm
- nowa konstrukcja wieży
3-punktowego układu zawieszenia,
wytrzymała i stabilna konstrukcja
znana z bron talerzowych
- 3-letnia gwarancja na ramę maszyny
- nowa, wygodna, płynna zmiana
głębokości roboczej
- napawane elementy robocze,
3÷4-krotnie większa wytrzymałość
na ścieranie (opcja)

Idealnie miesza z glebą
duże ilości wysokiej słomy
więcej na www.rolmako.pl

Kultywator podorywkowy U 453 z ramą hydraulicznie składaną w wersji półzawieszanej
Maszyna w wariancie zawieszanym w standardzie posiada wszystkie uchwyty potrzebne do podłączenia dyszla wraz
z wózkiem transportowym. Rozbudowa do wersji półzawieszanej jest możliwa zarówno na etapie zakupu, jak i po czasie
eksploatacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

U 453, wersja półzawieszana,
składana hydraulicznie
Maszyną składaną hydraulicznie 4,0 m/4,5 m można pracować w polu ze złożonymi ramionami ustawiając w ten sposób
maszynę na szerokość roboczą 3,0 m. Uniwersalność zastosowania kultywatorów składanych hydraulicznie pozwala
na lepsze rozdysponowanie ciągników rolniczych dostępnych w gospodarstwie, pozwalając na pracę z ciągnikami
o mniejszej sile uciągu.

U 453, rama rozłożona,
szerokość robocza 4,5 m

Dane techniczne
Standard
Grubber Plus
SZEROKOŚĆ
ZABEZPIELICZBA LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE
WAGA
WAGA
ROBOCZA
-CZENIE
ZĘBÓW TALERZY
MOCY (KM)*
(kg)**
(kg)**
4,0 m H
Śrubowe
9
10
145
2160
2310
4,0 m H
Sprężynowe
9
10
145
2475
2625
4,5 m H
Śrubowe
11
12
165
2430
2580
4,5 m H
Sprężynowe
11
12
165
2815
2965
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym. Przy wyborze opcji „rozbudowa do wersji półzawieszanej” do wagi
należy dodać 1550 kg.

U 453 4,5 m, rama złożona,
szerokość robocza 3,0 m
Kultywator 4,5 m przezbrojony na pracę o szerokości roboczej 3,0 m
(zdjęcie z prawej, rama złożona, pomarańczowy talerz przełożony na ramę środkową),
talerze skrajne przełożone z ramion maszyny w gniazdo znajdujące się w korpusie centralnym
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Agregat do bezorkowej uprawy gleby
Wielofunkcyjny
kultywator uprawowy - U 436
Wielofunkcyjny
Wielofunkcyjny kultywator
kultywator uprawowy
uprawowy jest
jest kombinacją
kombinacją
narzędzi
narzędzi uprawowych
uprawowych do
do bezorkowej
bezorkowej uprawy
uprawy gleby.
gleby.
Maszyna
Maszyna jest
jest alternatywą
alternatywą dla
dla pracy
pracy pługiem.
pługiem. Dzięki
Dzięki swojej
swojej
budowie
budowie zapewnia
zapewnia uniwersalność
uniwersalność uprawy.
uprawy. Szeroki
Szeroki zakres
zakres
zastosowań
zastosowań obejmuje
obejmuje płytką
płytką obróbkę
obróbkę ścierniska,
ścierniska, intensywne
intensywne
mieszanie
mieszanie resztek
resztek roślinnych
roślinnych zz glebą
glebą przy
przy średnich
średnich
głębokościach
głębokościach oraz
oraz głębsze
głębsze rozluźnienie
rozluźnienie gleby.
gleby. Jest
Jest to
to
możliwe
możliwe dzięki
dzięki zastosowaniu
zastosowaniu różnych
różnych elementów
elementów roboczych.
roboczych.
Kultywator
Kultywator występuje
występuje w
w dwóch
dwóch wersjach
wersjach zabezpieczenia,
zabezpieczenia,
grządziel
grządziel sprężynowa
sprężynowa lub
lub zabezpieczenie
zabezpieczenie sprężynowe
sprężynowe
Non-Stop.
Non-Stop. Maszyna
Maszyna zapewnia
zapewnia stabilną
stabilną pracę
pracę na
na zadanej
zadanej
głębokości,
głębokości, dokładne
dokładne wymieszanie
wymieszanie resztek
resztek pożniwnych
pożniwnych
oraz
oraz napowietrzenie
napowietrzenie gleby.
gleby.

Szczególną
Szczególną cechę
cechę kultywatora
kultywatora stanowi
stanowi jego
jego elastyczność
elastyczność
w
w zakresie
zakresie narzędzi
narzędzi pracy.
pracy. Maszynę
Maszynę można
można w
w łatwy
łatwy sposób
sposób
wyposażyć
wyposażyć w
w redlice
redlice różnego
różnego kształtu
kształtu ii dzięki
dzięki temu
temu
optymalnie
optymalnie dostosować
dostosować do
do różnych
różnych potrzeb.
potrzeb.
Na
Na trzech
trzech belkach
belkach zamontowane
zamontowane są
są zęby,
zęby, które
które pozwalają
pozwalają
pracować
pracować w
w różnych
różnych warunkach,
warunkach, na
na różnych
różnych głębokościach
głębokościach
od
od 5cm
5cm do
do 30cm.
30cm.

Uprawa ścierniska,
uprawa przedsiewna,
głębokie spulchnianie

Uniwersalna maszyna dostosowana do Twoich potrzeb
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U-ring Tandem to najczęściej wybierany
wał do ciężkich maszyn uprawowych
Koła podporowe 400/60-15,5 (opcja)
stabilizują pracę agregatu,
co ma wpływ na płynność
prac uprawowych oraz
w znaczący sposób odciąża
podnośnik ciągnika (TUZ)

Urządzenie zaczepowe pomyślnie przeszło
testy wytrzymałościowe przeprowadzone
przez Państwowy Instytut Motoryzacji

Koła nośne są umieszczone przed wałem,
kultywator U 436 ma niewielki promień
skrętu, co stanowi bardzo
istotny parametr przy
dużych gabarytach
maszyny

Często pole jest gotowe do siewu już po jednym przejeździe. Głębokość robocza regulowana jest hydraulicznie.

Talerze równające 460 mm

Agregat U 436 produkcji Rolmako oferuje szerokie spektrum możliwości.
Jego wielką zaletą jest zdolność nie tylko płytkiej uprawy, ale również głębokiej.
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Kultywator U 436 zawieszany i półzawieszany w wersji składanej hydraulicznie

Potrzebujesz potężnego kultywatora ścierniskowego, który może pracować do
głębokości 35 cm, Rolmako U 436 jest doskonałym wyborem, który umożliwia
efektywną uprawę ze swobodnym przepływem uprawionej gleby i resztek pożniwnych

Na zdjęciu maszyna półzawieszana
o szerokości 5,0 m z wałem U-Ring Tandem
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U-ring Tandem 540 mm

Hydrauliczna regulacja głębokości to standardowe
wyposażenie kultywatora U 436 w wersji składanej
hydraulicznie, niezależnie czy maszyna jest zawieszana
czy z dyszlem i wózkiem jezdnym
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U-ring - wał nie zakleja się, a gdy profil U wypełni się glebą
stopień zużycia wału jest zdecydowanie niższy. Gleba
dodaje wałowi także dodatkowej wagi, zwiększa to siłę
konsolidacji gleby. Głęboki profil każdego z pierścieni
sprawia, że najlepiej sprawdza się na glebach średnich
i ciężkich. Sprawnie rozbija bryły i wciska kamienie w głąb.
Wał nie pracuje tylko na powierzchni, ale również wciska
resztki pożniwne w glebę. W wersji solo wiszące na
sprężynach skrobaki zabezpieczają wał przed zaklejeniem,
nawet w wilgotnych warunkach.
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Obracające się talerze wyrównujące
pozostawiają pole dobrze zniwelowane.
W maszynie można zastosować różne
typy wału, aby dostosować maszynę
do wszelkich warunków.
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Rolmako U 436 to ciężki kultywator dla tych, którzy
poszukują solidnej maszyny o dużej wydajności i trwałości
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Korzyści ekonomiczne
wynikające z zakupu
kultywatora do bezorkowej
uprawy gleby:
- umiarkowana cena zakupu
nowego kultywatora
w stosunku do jakości

Przeprowadzenie zarówno płytkiego i głębokiego
kultywatorowania przy wykorzystaniu tylko jednego
urządzenia pozwala na oszczędność w obrębie kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Wyposażony w lemiesze ze skrzydełkami podcinającymi
kultywator Rolmako doskonale spełnia swoją rolę podczas
wstępnej płytkiej uprawy roli.

- zmniejszenie czasu
potrzebnego na uprawę
- oszczędność w zużyciu
paliwa
- zmniejszenie kosztów
eksploatacji (części
znamienne, konserwacja)
- całkowity koszt uprawy
może być zmniejszony
o 50 % w stosunku do
tradycyjnych zabiegów
uprawowych.

Prześwit pod ramą 95 cm, odstęp między belkami
80 cm oraz duża odległość wału od elementów roboczych
pozwala na szybką, agresywną uprawę. Ząb kultywatora jest
zoptymalizowany pod kątem mieszania oraz siły uciągu.

Mocniejsza w stosunku do klasycznych kultywatorów
sprężyna przeciążeniowa zaprojektowana została do pracy
na dużych głębokościach roboczych.
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Maszyny uprawowe stworzone na lata eksploatacji
Wielofunkcyjny kultywator
o szerokości 5,0 i 6,0 m
wyposażony jest w IV
kategorie zaczepu
ciągnika zgodną
z normą ISO 730

Główna rama U 436 wykonana jest z kwadratowych
profili stalowych o wymiarach 140x140x8 mm.
Masywne profile nadają ramie dużą sztywność
oraz możliwość wytrzymywania ogromnych obciążeń
na przestrzeni wielu hektarów ciężkiej pracy.
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Ilość stali, jaką wykorzystano do produkcji tego kultywatora
tworzy z niego masywną maszynę rolniczą do ciężkiej pracy w ziemi,
która pozwala wykorzystać wysoką moc nowoczesnych ciągników rolniczych
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Rolmako U 436 to doskonała kombinacja wydajności
i niezawodności. Maszyna łączy w sobie dużą wydajność
potrzebną do niezawodnej uprawy z prostą, ale bardzo
solidną konstrukcją.

Maszyna kompaktowa podczas transportu na drodze
oraz podczas nawracania na polu. Swoją stabilność kultywator
zawdzięcza odpowiedniemu rozkładowi masy, który osiągnięto
dzięki zamocowaniu wału za kołami transportowymi.

Specjalnie zaprojektowane zęby, aby maksymalizować
penetracje uprawy oraz zmniejszyć wymaganą siłę pociągową

Zęby zaopatrzone są w redlice dłutowe z podcinaczami, wówczas służą do podorywki
ściernisk od 5 do 15 cm, lub bez podcinaczy do uprawy bezorkowej do 35 cm
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Głębokość roboczą dla maszyn hydraulicznie składanych
ustawia się podczas pracy z kabiny ciągnika, służą do tego tzw.
klipsy dystansowe.

Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436 produkcji Rolmako
oferuje szerokie spektrum możliwości. Jego wielką zaletą jest
zdolność nie tylko do głębokiej uprawy, ale również płytkiej.
Jest to doskonała maszyna do prowadzenia uprawy w systemie
jednoprzejazdowym.

Maszyny uprawowe Rolmako są budowane z myślą o wielu latach ciężkiej pracy, producent
zapewnia żywotność na wyrost potężnych konstrukcji oraz możliwość wytrzymywania
ogromnych obciążeń na przestrzeni wielu hektarów ciężkiej pracy

Doskonałe wykończenie pola poprzez sekcję tylnych talerzy, różnych
modeli wałów, które zapewniają dobre wyrównanie ziemi
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Agregat do bezorkowej uprawy gleby
daje możliwość wielostopniowego,
płytkiego i głębokiego spulchniania gleby.
Ciężki kultywator agresywnie wcina się
w glebę, spulchniając ją i prowadząc
do jej lepszej żyzności.

Kultywatory wykonują swoją pracę lepiej, gdy są agregowane
z ciągnikami o mocy większej niż potrzebne minimum,
pozwala to na uprawę z dużą prędkością roboczą, dającą
najlepszy efekt uprawowy.

Wielofunkcyjny kultywator
uprawowy w najczęściej
wybieranej konfiguracji
wyposażony w zabezpieczenie
sprężynowe, uniwersalny ząb
do uprawy podorywkowej
i bezorkowej (po demontażu
lemiesza) oraz wał pierścieniowy
Wielofunkcyjny kultywator o szerokości roboczej 3m, wszystkie
elementy przekraczające obrys 3m w trakcie pracy są składane
na czas przejazdu po drogach tak, aby maszyna nie
przekraczała dopuszczalnej szerokości transportowej.

Ciężki kultywator do upraw bezorkowych, który wypiera orkę pługiem
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Masywny korpus maszyny potrafi
przenieść ogromne obciążenia

Sprzęt rolniczy pozwalający dostosować się
do konkretnych wymagań Klienta

Maszyny w wersji półzawieszanej dostępne są w szerokościach 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 6,0m

Urządzenie zaczepowe przeszło
Koncepcja
ma na celu, jak
testy homologacyjne

Każdy ząb niezależnie reaguje na przeszkody, a sprężyna pozwala
na zminimalizowanie sił powstających podczas kolizji i na błyskawiczny
najlepiej powrót
rozprowadzić
wodę,
aby
poprawić
rozrost
korzeni
podzespołu do
zadanego
precyzyjnie
położenia
roboczego

roślin
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Maszyna w wariancie PRO pozwala na rozbudowę wersji zawieszanej
do półzawieszanej, co jest niemożliwe w przypadku maszyn standard

Ząb AgriFlex

Ząb Delta
(ząb skrajny)

Różne warianty budowy ramy nośnej pozwalają wybrać
maszynę pod konkretne wymagania każdego rolnika,
maszyny różnią się sposobem składania, wyposażeniem
oraz możliwościami rozbudowy
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Maszyny hydraulicznie składane w wersji półzawieszanej
wyposażone są w 4 cylindry hydrauliczne do składania ramion
kultywatora, dla maszyn zawieszanych w wersji standard
wystarczą dwa cylindry.

Ciężki kultywator dla tych, którzy poszukują solidnej maszyny o dużej wydajności i trwałości. Mocna rama
oraz gęsto rozstawione zęby uprawowe wyposażone w odkładnie typu Delta, zapewniają optymalne wymieszanie
gleby z resztkami pożniwnymi do głębokości 35cm. Często pole jest gotowe do siewu już po jednym przejeździe.
Maksymalna głębokość pracy dla wielofunkcyjnego kultywatora
uprawowego to aż 35 cm, ale maszyna doskonale sprawdza się
również w płytkiej uprawie. Głębokość robocza jest regulowana
hydraulicznie z kabiny, co ułatwia pracę na zróżnicowanej glebie.

Trzy belki, na których montowane są zęby uprawowe, rozstawione są w odległości 78 cm od siebie, a dystans
między zębami na każdej belce to 80 cm. Prześwit ramy, który wynosi ponad 85 cm zapewnia wystarczającą
ilość miejsca na przepływ dużych ilości resztek pożniwnych i gleby, nawet przy maksymalnej głębokości roboczej.

Koncepcja ma na celu, jak najlepiej rozprowadzić wodę, aby poprawić rozrost korzeni roślin
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Maszyna zdecydowanie wszechstronniejsza od tradycyjnych
dwu-belkowych kultywatorów podorywkowych, trzy rzędy
zębów zapewniają pracę najwyższej jakości. Elementy
robocze są zoptymalizowane pod względem zapotrzebowania
na moc oraz zużycia paliwa.

Zęby agregatu produkowane są w Niemczech ze szczególną
starannością o jakość stali i technologie obróbki cieplnej,
co przekłada się na długą żywotność elementów roboczych.

Solidna konstrukcja
ramy kultywatora
pozwala na agregowanie
z ciągnikami o dużej
mocy uciągu. Kompletna
uprawa jest realizowana
dzięki kombinacji trzech
narzędzi roboczych: zębów,
talerzy i wału doprawiającego.

Wielofunkcyjny kultywator uprawowy do bezorkowej obróbki gleby
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Kultywator 4,0 m PRO w pozycji do transportu oraz pracy na szerokości 3,0 m

Uniwersalna budowa kultywatora U 436 PRO pozwala na pracę
z różnymi ciągnikami dostępnymi w gospodarstwie
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U 436 H PRO 4,0/4,5 m

U 436 H Standard 4,0/4,5 m

U 436 H 5,0/6,0 m

U 436 H standard, wersja zawieszana
składany hydraulicznie występuje w szerokości 4,0 m oraz 4,5 m. Kultywator typu standard jest zawsze
maszyną zawieszaną na TUZ ciągnika, takiej maszyny nie można rozbudować do wersji półzawieszanej.
Agregowany ciągnik musi być wyposażony w podnośnik o odpowiednim udźwigu oraz obciążnik dociążający
przednią oś ponad 1000 kg (w wariancie z ciężkim wałem doprawiającym ponad 1200 kg). Klasyczna
konstrukcja ramy, korpus do którego podłączone są dwie ramy z zębami, talerzami oraz wałem. Całość
elementów roboczych maszyny podczas składania do pozycji transportowej podnosi się do pionu.
U 436 H PRO, wersja zawieszana lub półzawieszana
składany hydraulicznie występuje w szerokości 4,0 m oraz 4,5 m. Bazowa rama zawieszana na TUZ ciągnika
może zostać rozbudowana do wersji półzawieszanej. Wystarczy zamontować do ramy zawieszanej dyszel
oraz wózek transportowy. Elementy robocze na szerokości 3,0 m wbudowane są w korpus centralny i podczas
składania ramion pozostają na swoim miejscu. Podnoszona w górę jest część ramy wykraczająca poza 3,0 m
szerokości transportowej. Po złożeniu ramion kultywator o szerokości 4,0 m oraz 4,5 m osiąga szerokość
roboczą 3,0 m i jest gotowy do pracy. Ten wariant maszyny może być skutecznie wykorzystany np. w przypadku
bardzo trudnych warunków glebowych lub gdy mamy do dyspozycji ciągnik o mniejszej mocy.

Standardowy
ząb Delta

Opcjonalny
ząb AgriFlex

U 436 HP, wersja półzawieszana
podczas składania elementy
robocze scalone z korpusem
centralnym pozostają na miejscu,
pozostałe unoszone są przez tłoki
hydrauliczne do pozycji
transportowej.
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Standardowe redlice robocze zazwyczaj zużywają
się kilka razy szybciej w stosunku do odkładni,
wymienione w odpowiednim momencie pozwalają
na zachowanie optymalnego kąta podcięcia gleby,
a tym samym mieszania
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Dyszel maszyny został wcześniej dokładnie przetestowany przy
bronach talerzowych U 671 PRO, od której został zapożyczony.

Wdrożenie do oferty Rolmako kultywatora U 436 było podyktowane potrzebą rynku na maszynę uprawową,
która będzie z powodzeniem pracować zarówno na dużych głębokościach do 35 cm oraz płytko poniżej
10 cm – wszystkie prace jednym kultywatorem

Maszyny Rolmako sprzedawane są na całym świecie, ramy maszyn są budowane
z myślą o polach, gdzie są najtrudniejsze warunki uprawy

Zęby oraz sprężyny zostały solidnie przetestowane jeszcze
przed wprowadzeniem na rynek.
Firma Rolmako niestandardowo podchodzi do kwestii polityki
sprzedaży części zamiennych. Projektując maszyny, dobierając
komponenty dbamy, aby podzespoły, które są narażone
na zużycie były ogólnie dostępne.

więcej na www.rolmako.pl

Uproszczenia w uprawie gleby stosuje się, aby
zmniejszyć ilość zabiegów uprawowych w porównaniu
z systemem orkowym. W celu zmniejszania kosztów
w gospodarstwie niezbędny jest sprzęt rolniczy, który
pozwoli wyeliminować co najmniej jeden lub kilka etapów
uprawy roślin. Taką właśnie maszyną jest wielofunkcyjny
kultywator uprawowy, który ogranicza koszty i eliminuje
tradycyjną orkę. Uproszczona technologia uprawy
sprawdza się zwłaszcza przed siewem roślin wrażliwych
na zagęszczenie gleby, takich jak rośliny oleiste, groch,
burak cukrowy. Zakup wszechstronnej maszyny pozwala
dodatkowo na ograniczenie wydatków związanych
z serwisowaniem i konserwacją urządzeń rolniczych.

Maszyny rolnicze Rolmako w pracy
www.youtube.com/rolmako

Zapraszamy do odwiedzenia nas na:
www.facebook.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako

Agregat do bezorkowej uprawy gleby z wałem oponowo-transportowym
doskonale radzi sobie w trudnych wilgotnych warunkach, gdzie
dla większości maszyn płynna uprawa jest niemożliwa

więcej na www.rolmako.pl

Maszyny Rolmako wyróżniają się spośród konkurencji grubością ścianek profili oraz masywnością wykonania
całej konstrukcji. Konstruktorzy projektujący maszyny Rolmako nie zaoszczędzili żadnego kilograma stali.

Maszyny zawieszane na TUZ
ciągnika ze względu na swoją
wagę współpracują z ciągnikami
o dużej klasie udźwigu

Wał
pier
ście
niow
y+
zgrz
ebło
sprę
żyn
owe

sk W w
ła
e
re dan rsja
gu
lo ych ch h
wa w
y
ne ały dra
są st ulic
hy and zn
dr
i
a
au rdo e
lic
zn wo
ie

Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436 hydraulicznie
składany w wersji standard to maszyna zawieszana występująca
w szerokości 4,0 m i 4,5 m

U 436 do szerokości 4,5m standardowo wyposażony jest w III
kategorie zaczepu, maszyna w wersji zawieszanej ze względu
na wysoką wagę oraz długość maszyny często wymaga
od ciągnika dociążenia balastem z przodu ponad 1200 kg.
Wymagany ciężar balastu jest w dużej mierze warunkowany
wałkiem doprawiającym, jaki zamówi Klient do maszyny.

Zgrzebło sprężynowe za wałem wyposażono w palce o grubości
12 mm, ich odgięty kształt wprowadza sprężynę lepiej w prace
oraz ma wpływ na ich dłuższą żywotność.

więcej na www.rolmako.pl

U-ring to wał zbudowany z pierścieni stalowych o profilu U,
w których gleba oddziałuje na glebę, pozostawiając niezaskorupioną
powierzchnię. Oznacza to, że wał U-ring nie zakleja się,
a gdy profil U wypełni sie glebą stopień zużycia wału jest niższy.
Gleba dodaje wałowi także dodatkowej wagi, zwiększa to siłę
konsolidacji gleby.

Umiejscowienie osi jezdnej
przed wałem doprawiającym
pozwala na zamontowanie wału
w wersji tandem

Idea budowy maszyn rolniczych
Rolmako przez lata nie została
zmieniona, maszyny uprawowe
na wiele sezonów eksploatacji

- Przetestowane zęby
- Talerze wyrównujące
z płynną regulacją przód/tył
oraz prawo/lewo
- Duży wybór wałów
- Właściwa konsolidacja gleby

Podporowe koło nośne
jest bardzo przydatną opcją
stabilizującą maszynę w pracy

Przy produkcji maszyn uprawowych stosujemy jakościowe wyroby hutnicze, stale konstrukcyjne S355, stal węglową C45, stale
trudnościeralne Hardox oraz Raex, stal borową poddaną obróbce hartowania oraz grubościenne profile o zwiększonej wytrzymałości

więcej na www.rolmako.pl

Szerokość robocza oraz możliwość szybkiej pracy w odniesieniu do czasu realizacji
poszczególnych operacji, przekłada się na korzyści ekonomiczne

Rezultaty mówią same za siebie. Rolnicy, którzy widzieli pola uprawione tą maszyną,
na których często zalegały spore ilości resztek pożniwnych - potwierdzają,
że można siać często już po jednym przejeździe.

Maszyny Rolmako dostarczane są do ponad 25 państw na całym świecie

więcej na www.rolmako.pl

3-belkowy kultywator jest tak skonstruowany, aby można go
było użytkować zarówno do płytkiej, jak i głębokiej uprawy
gleby (do 25 cm). Odstęp narzędzi wynoszący 80 cm
zapewnia płynną pracę bez zatorów i efekt dobrego
mieszania, sekcja talerzowa z regulacją kąta pochylenia
równa górną warstwę ziemi po pracy redlic. Skrajne talerze
należą do wyposażenia standardowego, ich zadaniem jest
zapobieganie tworzeniu się redlin.

Belka zaczepowa ułatwia zawieszanie
maszyny na 3-punktowym układzie
zawieszenia ciągnika.

Agregat o szerokości 3m,
wyposażony w grządziel sprężynową,
11 elementów roboczych, sekcja
równająca składa się z 8 talerzy.

Grządziel sprężynowa przeznaczona jest do współpracy
z różnymi elementami roboczymi, dzięki swojemu kształtowi
zapewnia bardzo dobry przepływ ziemi i efekt mieszania.
Redlica obracalna (5cm-10cm) ma zastosowanie przy
równomiernym i intensywnym umieszczaniu słomy w środkowej
warstwie gleby. Zapewnia bardzo dobre mieszanie przy małych
i średnich głębokościach roboczych.
Redlica ścierniskowa 170mm lub 260mm (3cm-8cm)
przeznaczona do płytkiej uprawy ścierniska oraz wiosennego
przygotowania pola pod siew.
Redlica sercowa (5cm-12cm) sprawdza się przy wbijaniu
w twarde grunty, świetnie rozdrabnia w trudnych warunkach.
Redlica wąska (do 25 cm) do dyspozycji przy głębokim
spulchnianiu gleby.

Elementy robocze bazujące na grządzieli sprężynowej

Grządziel
sprężynowa

Redlica
obracalna

Redlica
ścierniskowa 170mm

Redlica
ścierniskowa 260mm

Redlica
sercowa

Elementy robocze do każdego zabiegu

Zgrzebło sprężynowe
Zgrzebło sprężynowe (opcja) montowane jest za wałem
doprawiającym, dzięki lekkim ruchom wahadłowym
powoduje dalsze wyrównanie gleby.
Kultywator bazuje na stabilnej
3-belkowej ramie. Rama jest
dostosowana do długotrwałego
użytkowania w ciężkich
warunkach pracy.

Redlica
wąska
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AgriFlex (odkładnia odgięta)

Delta (odkładnia prosta)
Elementy robocze kultywatora są podzielone na redlice,
odkładnie i lemiesze. Te ostatnie używane
są w uprawie na głębokości do 15 cm,
następuje wówczas podcięcie
gleby na całej szerokości
roboczej.

Różne warianty
jakościowe zębów,
standardowe wykonane
ze stali borowej,
elementy robocze
napawane lub uzbrojone
w płytki ze spieków
wolframu
wersja
napawana

wersja
z węglikiem
spiekanym
Skrajne zęby wyposażone są w szeroką
odkładnie, przy uprawie poniżej głębokości
15 cm zaleca się wymienić skrajne odkładnie na węższe,
takie same, jak przy pozostałych zębach agregatu.
SERIA zębów DELTA lub AgriFlex. Dłuta w obu wariantach
dostępne ze stali borowej, napawane
lub z wbudowanym węglikiem spiekanym.

Lemiesze boczne są do nabycia w wersji ze stali borowej
lub napawane oraz dla zęba AgriFlex w najtrudniej ścieralnej
opcji z węglikiem spiekanym.

3 opcje
- ze stali borowej
- napawane
- z węglikiem spiekanym

Wysokiej jakości podzespoły robocze, różne standardy wykonania

więcej na www.rolmako.pl

Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436 5,0 m wyposażony w opcjonalny
wał tandem U-ring o średnicy 540 mm oraz przednie koła podporowe

Szerokie ogumienie 520/50-17. Koła nośne są umieszczone
w środku maszyny, co sprawia, że U 436 można łatwo
transportować i ma niewielki promień skrętu na uwrociach.

Obracające się kroje talerzowe pozostawiają pole dobrze
wyrównane. Talerze o średnicy 460 mm wyposażone
są w markowe łożyska stożkowe.

Połączenie markowych komponentów
maszyn z najkorzystniejszą relacją
jakości do ceny sprawia, że Rolmako jest
dzisiaj przedsiębiorstwem, które
z powodzeniem może konkurować
z liderami branży maszyn uprawowych

W maszynach uprawowych
Rolmako najczęściej stosowane
są hamulce pneumatyczne
dwu-obwodowe (opcjonalnie
pneumatyczny hamulec
jedno-obwodowy lub hydrauliczny)

Obrotowe elementy zaczepu dyszla
zaprojektowano tak, aby później
możliwa była jego łatwa regeneracja

Maszyny uprawowe składane hydraulicznie w wersji półzawieszanej
to najczęściej wybierany wariant przez Klientów firmy Rolmako
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Nowy bezpieczny system składania ramion bocznych
Wielofunkcyjny kultywator uprawowy PRO
wariant zawieszany w pozycji gotowej

do transportu oraz pozwalającej
na pracę w polu z ciągnikiem
o mniejszej mocy

Ząby AgriFlex z odkładnią
wyprofilowaną w prawo
lub lewo zamontowane
tak, aby osiągnąć najlepszy
efekt mieszania resztek
pożniwnych z glebą
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Obszerne testy w najbardziej wymagających warunkach sprawiają,
że kultywatory podorywkowe Rolmako to maszyny światowej klasy

Korzyści płynące z zastosowania technologii bezorkowej to
zmniejszenie liczby przejazdów roboczych i zwiększenie
znacznie wydajności pracy w stosunku do tradycyjnej uprawy
pługiem. Kultywator wielofunkcyjny jest idealnym narzędziem
do technologii uproszczonej uprawy gleby, jest również
dostosowany do tradycyjnych zabiegów uprawowych.

Wielofunkcyjny kultywator
uprawowy jest idealnym
narzędziem do technologii
uproszczonej uprawy gleby,
jest również dostosowany
do tradycyjnych zabiegów
uprawowych.
Kultywator w wersji półzawieszanej wyposażony jest w wał
oponowo-transportowy, który pełni funkcję podwozia. Maszyna
podnoszona jest do pozycji transportowej za pomocą cylindrów
hydraulicznych, które sterują również głębokością roboczą.

Podstawową zaletą wielofunkcyjnego kultywatora uprawowego jest
możliwość zastosowania go do płytkiej i głębokiej uprawy gleby

więcej na www.rolmako.pl

Solidna rama to najważniejszy element maszyny uprawowej

Szeroką gamę kultywatorów U 436 stworzono, by zaspokoić potrzeby gospodarstw rolnych, niezależnie
od jego wielkości. Bogata lista opcji doposażenia, wraz z listą opcjonalnych wałów doprawiających,
pozwoli każdemu rolnikowi odnaleźć maszynę, pozwalającą sprostać wymaganiom jego uprawy.

Wał tandem dostępny jest dla większości maszyn zawieszanych oferowanych przez Rolmako

więcej na www.rolmako.pl

Potężna w pracy polowej, po złożeniu ramion
nie przekracza szerokości transportowej 3,0 m

U

43

6

3,

0

m

Duża odległość pomiędzy belkami
pozwala na uniknięcie niechcianych
zatorów w trakcie uprawy

Zęby Delta dzięki odpowiedniemu
rozdysponowaniu ich na trzech belkach podcinają
równomiernie glebę na całej szerokości roboczej
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Nowa wersja cięższa, stabilniejsza, mocniejsza

U
0m
5, r.
6
43 18
20
W najnowszej wersji maszyny o szerokości 5,0/6,0 m boczne wały zostały przesunięte do tyłu,
teraz patrzą w jednej linii ze środkową sekcją. Dzięki tej zmianie możliwe było zwiększenie
rozstawu osi jezdnej, co jeszcze bardziej poprawiło stabilność w trakcie jazdy.
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Uprawa bezorkowa gleby daje bardzo istotne korzyści ekonomiczne,
przy jednym przejeździe maszyną pole jest przygotowane do siewu,
co jest równoznaczne z oszczędnością czasu i paliwa. W końcowym
efekcie wybór uproszczonej metody uprawy prowadzi do poprawienia
żyzności gleby oraz osiągnięcia zwyżki plonu.

Spulchnianie gleby powinno być tak głębokie, jak
jest to konieczne i tak płytkie, jak jest to możliwe

Agregat do bezorkowej uprawy gleby w wersji półzawieszanej z wałem
oponowo-transportowym i hydrauliczną regulacją głębokości pracy
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Wielofunkcyjny kultywator uprawowy wersja PRO

Wersja PRO dostępna jest w szerokościach 4,0 m oraz 4,5 m, maszyna w podstawowym wyposażeniu jest
zawieszana na trzypunktowy układ podnośnika ciągnika, można ją rozbudować do wersji półzawieszanej
dodając opcjonalny dyszel i wózek transportowy. Wersja PRO wyposażona jest w nowy system składania
do transportu, który pozwala pracować maszyną z ramionami w pozycji złożonej,
więcej na www.rolmako.pl
kultywator może wówczas pracować jako agregat o szerokości roboczej 3,0 m.

Projektując wózek transportowy konstruktor sięgnął
do sprawdzonych rozwiązań znanych z agregatu U 684
Oczekiwania naszych Klientów, stworzyć jedną maszynę,
którą będzie można pracować na szerokości np. 4,5 m i 3,0 m
przyczyniły się do powstania maszyny U 436 PRO. Maszyna
w standardzie wyposażona jest w hydrauliczną regulację
głębokości z nowym systemem klipsów dystansowych.
Maszyna półzawieszana w wersji PRO (4,0 m i 4,5 m)
wyposażona jest w koła 400/60-15,5. Hamulec pneumatyczny
dwu-obwodowy montowany jest jako opcja dodatkowa.
W wyposażeniu podstawowym maszyna jest dostarczona
z wałem rurowym o średnicy 500 mm, podobnie jak przy
innych maszynach uprawowych, istnieje możliwość zmiany
tego wału na inny z bogatej oferty wałów doprawiających.
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Wybór zęba AgriFlex to również zaprojektowany od nowa układ zabezpieczenia sprężynowego NON-STOP

Warto zastanowić się nad zakupem
wału U-Ring w wersji Tandem,
popularność zawdzięcza dzięki
świetnym wynikom uprawowym

Wariant PRO daje większe możliwości
wykorzystania maszyny w gospodarstwie

więcej na www.rolmako.pl

Wielofunkcyjny kultywator uprawowy pozwala na lepsze
wykorzystanie mocy ciągnika poprzez większą prędkość oraz
szerokość roboczą użytej maszyny przy tym samym ciągniku.
Pozwala to na zwiększenie wydajności pracy
o minimum 30% w stosunku do pługów.

Elementy
robocze
zabezpieczenia
sprężynowego
Non-Stop

0

15 cm
25 cm*
30 cm**
*) wersja zawieszana
**) wersja półzawieszana

Zalety bezorkowej uprawy gleby:
- poprawa struktury gleby, lepsza ochrona
przed erozją i nadmiernym zagęszczeniem
gleby
- rezygnacja z orki pozwala osiągnąć
wyższą wydajność, łatwiej jest dotrzymać
optymalne terminy agrotechniczne i uprawiać
w tym samym czasie większy areał
- rezygnacja z użycia pługa na glebach
lekkich przyczynia się do zachowania
większej wilgotności gleby
- znaczne zmniejszenie kosztów uprawy,
mniejsze zużycie paliwa, niższe koszty
eksploatacji maszyny.

Najlepszy wybór
do różnorodnych
zastosowań
Głębokość pracy

6-15 cm

6-30 cm

Szerokość elementu roboczego

35 cm

8 cm

Przeznaczenie
uprawa
(Lemiesze podcinające przeznaczone przedsiewna,
są do pracy na głębokości max 15 cm) podorywka
ścierniska

głębokie
spulchnianie,
uprawa
bezorkowa

Doskonała alternatywa dla pracy pługiem
Parametry techniczne
Szerokość robocza (mb)
2,6
3,0
3,5
4,0
Waga* (grządziel sprężynowa)
1390
1525
1760
1985
Waga* (sprężynowe NON-STOP) 1485
1690
1955
2210
Zapotrzebowanie mocy (KM)
105
125
150
170
Liczba zębów (szt.)
9
11
13
15
Zabezpieczenie
grządziel sprężynowa lub
sprężynowe NON-STOP
Wał doprawiający wał strunowy z listwami prostymi,
wał strunowy z listwami uzębionymi,
wał zębaty Packer, wał rurowo-pierścieniowy,
wał pierścieniowy, wał sprężynowy,
wał gumowy, wał spiralny,
wał oponowo-transportowy
*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
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Dbałość o szczegóły i jakość wykonania w maszynach Rolmako została doceniona na wielu rynkach świata,
całość produkcji w zdecydowanej większości jest wyeksportowana, również poza kontynent europejski.
Daje nam to, dodatkową motywację do dalszego rozwoju i pracy nad ciągłym doskonaleniem naszych produktów.
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Dyszel, korpus centralny, ramiona,
układ jezdny - razem całość tworzy
jedną z najsolidniejszych maszyn
uprawowych dostępnych na rynku

Produkty Rolmako powstają przy kooperacji z najbardziej rozpoznawalnymi w świecie
dostawcami podzespołów. Pomimo zastosowania najwyższej jakości komponentów
maszyn, udaje nam się uzyskać najlepszy w branży współczynnik jakości do ceny.
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Wielofunkcyjny kultywator uprawowy U 436 w wersji składanej hydraulicznie występuje w kilku wariantach.
Parametry pracy tj. elementy robocze (odległość, odstępy itp.) nie zmieniają się, zasadnicza różnica występuje w budowie ramy.

U 436 H 5,0/6,0 m

Wielofunkcyjny kultywator uprawowy o szerokości 5,0 m i 6,0 m produkowany jest zawsze jako maszyna półzawieszana.

U 436 H PRO 4,0/4,5 m
Na pomarańczowo opcjonalny dyszel i wózek transportowy.

Podstawowa maszyna U 436 H PRO to kultywator zawieszany. Maszynę można rozbudować do wersji półzawieszanej.

U 436 H Standard 4,0/4,5 m

Parametry techniczne
SZEROKOŚĆ LICZBA
ROBOCZA (m) ZĘBÓW
4,0 H Standard
4,0 H PRO
4,0 HP PRO
4,5 H Standard
4,5 H PRO
4,5 HP PRO
5,0 HP
6,0 HP

Maszyna w wersji standard jest maszyną zawieszaną bez możliwości domontowania dyszla i osi jezdnej.

14
14
14
16
16
16
18
22

ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY (KM)*
170
170
170
195
195
195
220
245

WAGA
(kg)**
3500
3300
4850
3800
3600
5150
5900
6500

H - maszyny składane hydraulicznie,
szerokość transportowa nie przekracza 3 m.
HP - maszyny półzawieszane, składane hydraulicznie.
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić
w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
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Głębosz - U 602
Głębosz przeznaczony jest do kruszenia i spulchniania gleby
w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych.
Spulchnia nie ruszaną przez orkę warstwę gleby i umożliwia
jej lepsze podsiąkanie i dopowietrzenie, co sprzyja rozwojowi
korzeni roślin. Głęboszowanie pozwala na zmniejszenie
głębokości orki przez kilka kolejnych lat, co oznacza znaczną
oszczędność paliwa i czasu. W wyniku głęboszowania
następuje przemieszczanie nawozów do głębszych warstw
gleby. Przesłanką do wykonania tego zabiegu są pojawiające
się wiosną na polach zastoiska wodne. W celu uzyskania
dobrego pokruszenia zabieg głęboszowania trzeba
przeprowadzić, gdy gleba jest dość sucha. Przy zbyt dużej
wilgotności dochodzi do mazania gleby i nie ma kruszenia
brył.

Zabezpieczenie
Parametry techniczne
śrubowe / hydrauliczne
SZEROKOŚĆ LICZBA WYMAGANA
WAGA* WAGA*
(m)
ZĘBÓW
MOC (KM)
(kg)
(kg)
1,6
2
75
490
620
1,6
3
100
575
775
3,0
4
125
880
1180
3,0
5
150
970
1345
3,8
7
210
1320
1845
Głębokość pracy
max 70 cm
*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.
Dodatkowe wyposażenie
WAGA(kg)
SZEROKOŚĆ (m)
Wał rurowy Wał Packer Wał Twin Disc
1,6
168
214
350
3,0
295
389
620
3,8
390
512
810

Głębosze oferowane przez Rolmako składają się z dwóch,
trzech, czterech, pięciu lub siedmiu zębów. Standardowo zęby
zabezpieczone są śrubą, która ulega zerwaniu przy uderzeniu
w ukryte w glebie przeszkody. Głębosz produkowany jest
również w wersji non-stop z hydraulicznym zabezpieczeniem
przeciążeniowym. Całość zamontowana jest na ramie
wyposażonej w trzypunktowy układ zawieszenia, opcjonalnie
na życzenie Klienta producent montuje wał rurowy, zębaty
Packer lub Twin Disc.

W elementach maszyn, które agregowane są z TUZ-em
ciągnika osadzone zostały hartowane tulejki. Dzięki temu
elementy te charakteryzują się dużą odpornością na rozbicie
otworów.

Dłuta wykonano z wysokogatunkowej stali HARDOX
odpornej na ścieranie i silny nacisk powierzchniowy

Korzyści wynikające z głęboszowania:
- wyższe plony
- lepszy rozwój korzeni
- regulacja gospodarki wodnej poprzez lepsze przesiąkanie
i większą pojemność wodną gleby
- eliminacja ryzyka wystąpienia chorób grzybowych
- możliwość wcześniejszego siewu
- redukcja zanieczyszczeń w glebie
- obniżenie kosztów orki przedzimowej przez jej spłycenie
- korzystny wpływ na uprawy w latach kolejnych.

Specjalista od głębokiego spulchniania
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Masywne cylindry hydrauliczne sprzężone z
akumulatorem wypełnionym azotem, zapewniają płynną
pracę bez potrzeby zatrzymywania ciągnika
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Solidny głębosz, który Cię nie zawiedzie
nawet w niesprzyjających warunkach

U 602

Ząb prosty z dłutem 300 mm to nasza odpowiedź
na aktualne zapotrzebowanie rynku
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Mocne i wytrzymałe ramy główne
to najbardziej wyraźna cecha
maszyn uprawowych Rolmako

Głębosz z wałem Twin Disc.
Wał zbudowany jest z talerzy
falistych o średnicy 470mm

W głęboszu HydroX rolę bezpiecznika pełni siłownik
hydrauliczny sprzężony z akumulatorem hydraulicznogazowym. W zależności od ciśnienia jakie panuje w układzie,
zmienia się siła, po przekroczeniu której element roboczy
unosi się w górę.

Głębosz HydroX to silnie zbudowana konstrukcja, maszyna
odpowiednia do trudnych prac na głębokości do 70 cm.

Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe umożliwia
regulację siły wyzwolenia zęba. Wystarczy zwiększyć lub
zmniejszyć ciśnienie (fabrycznie maszyna nastawiona jest na
150 bar, co pozwala na pracę w najtrudniejszych warunkach).

Głębosz posiada podwójne zabezpieczenie przeciążeniowe
w postaci akumulatora hydraulicznego, który amortyzuje siły
oddziaływujące na ząb po przekroczeniu zadanego ciśnienia,
ponadto głębosz wyposażony jest w zawór przeciążeniowy,
który chroni przed uszkodzeniem ramę i elementy robocze
w sytuacjach krytycznych.

Wał talerzowy Twin Disc to jedna z opcji dostępnych wałów
tylnych, które doprawiają glebę i utrzymują zadaną
głębokość roboczą.

Hydrauliczne zabezpieczenie non-stop
pozwala na płynną pracę bez
konieczności zatrzymania ciągnika
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Proste i unikalne rozwiązania
techniczne zapewniają precyzyjną pracę,
łatwą obsługę i wysoką wydajność

Wysoka jakość komponentów oraz hydrauliczne zabezpieczenie non-stop pozwalają na
obsługę głębosza bez marnowania czasu potrzebnego na wymianę śrub bezpieczeństwa

Głębosz pozwala na pokonanie przeszkody przy łagodnym
powrocie zęba, co skutkuje uniknięciem odbicia przeszkody
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Zaprojektowany, aby zerwać podeszwę płużną
oraz poprawić strukturę gleby
Ekonomiczna uprawa,
z myślą oszczędzania
czasu i pieniędzy

Ząb głębosza
Maszyna o szerokości roboczej 3m występuje w
dwóch wersjach może być wyposażona w 4 lub 5
zębów. W skład elementów roboczych wchodzi
grządziel o grubości 30mm z przyspawanym
hartowanym wałkiem o średnicy 30mm, który chroni
grządziel przed nadmiernym zużyciem oraz
trudnościeralne dłuto HARDOX. Ząb głębosza jest
przystosowany do doposażenia w kule drenarskie.

Sprzęg do maszyny uprawowej
Głębosz wyposażony jest w sprzęg do maszyny
współpracującej, umożliwia to głęboszowanie w
połączeniu z broną talerzową lub wirnikową oraz
innymi maszynami wyposażonymi w trzypunktowy
układ zwieszenia do ciągnika.

Zestaw uprawowy Rolmako
Prezentowana na zdjęciach maszyna to kombinacja
głębosza z kompaktową broną talerzową o szerokości
roboczej 3,0m doposażoną w ciężki wał gumowy. Masa
maszyny podłączonej na wysięgniku głębosza to
1800 kg. Za stabilność pracy oraz utrzymanie zadanej
głębokości uprawy odpowiada wał brony talerzowej.
Głębosz spulchnia glebę poniżej głębokości orki, talerze
wykonują prace związane z obróbką pożniwną.

Symetrycznie rozmieszczone zęby głębosza
Głębosz Rolmako, w przeciwieństwie do maszyn w
kształcie V, pozwala lepiej spulchnić glebę dzięki
ustawieniu zębów na jednej belce poprzecznej.
Ziemia jest wzruszana jednocześnie na całej
szerokości uprawy. Wierzchnia warstwa gleby nie
zostaje wymieszana, a resztki roślin pozostają na
powierzchni, jak przed przejściem głębosza. Dzięki
temu powierzchnia uprawowa jest zabezpieczona
przed erozją i niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi.
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Głębosz z zębem prostym i redlicą szeroką na 300mm występuje w dwóch wariantach
zabezpieczenia śrubowym i hydraulicznym NON-STOP

U 602
Głębosze Rolmako występują w wielu odmianach,
z kilkoma typami zębów, zabezpieczeniami przeciążeniowymi,
różniącymi się od siebie znacząco budową ramy nośnej

Zapytaj specjalistów w Rolmako - doradzą Tobie jaki model
głębosza wybrać do Twojego ciągnika i warunków glebowych
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Głębosz Rolmako rozdziela ziemię w głębszych warstwach, przeciwdziała zbijaniu się gleby,
pozytywnie oddziałuje na gospodarkę korzeniową

Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe
W wersji HydroX każdy ząb głębosza zaopatrzony jest w
siłownik hydrauliczny. Siłowniki przewodami połączone
są z akumulatorem, który odpowiada za utrzymanie
określonej siły uchylenia się zęba przed przeszkodą.
Kiedy głębosz natrafia na przeszkodę, olej hydrauliczny
przepływa do akumulatora, w ten sposób następuje
zamknięcie się cylindra, który po ominięciu przeszkody
wraca do pozycji roboczej.

Koła podporowe
Do dokładnej kontroli głębokości głębosz można
wyposażyć w koła gumowe z bezstopniową
regulacją (dostępne dla wersji z 2 i 3 zębami).
Dla większych maszyn zamiast kół elementem
kopiującym może być jeden z wałów uprawowych
dostępnych w ofercie Rolmako.

Mocna, wysokiej jakości konstrukcja maszyny
Zwarta rama o profilu 140x140x10 podparta licznymi
wzmocnieniami czyni z głębosza narzędzie do trudnej
pracy. Hartowane tuleje w uchwytach zęba oraz
grządzielach zapobiegają rozbijaniu otworów. Ząb
zabezpieczony jest przed przeciążeniem śrubą M20,
w wersji z hydraulicznym zabezpieczeniem płynną pracę
zapewnia akumulator gazowy.

Podwójny wał talerzowy
Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w wał
tylni. Wał ten pozwala kontrolować głębokość na jakiej
wykonywane są prace uprawowe. Obok tradycyjnych
wałów np. rurowy czy Packer dostępny jest również
agresywny wał wyposażony w dwa rzędy falistych
talerzy o średnicy 470mm.

W naszej ziemi, która jest już spulchniona głęboszem, polepszony jest dostęp
powietrza i wody, a co więcej zakorzenienie roślin jest łatwiejsze

Nowoczesny głębosz Non-stop HydroX
(najbardziej trwałe hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe)

Mechaniczny lub hydrauliczny system
zabezpieczenia zęba przed przeciążeniem

Głębosze Rolmako są zaprojektowane by sprostać wymogom
twardej gleby i możliwościom współczesnych ciągników. Liczne
wzmocnienia na ramie maszyny, solidna wieża trzypunktowego
układu zawieszenia czyni maszynę wytrzymałą i odporną na
obciążenia.
Akumulator hydrauliczny o dużej pojemności przejmuje
wszystkie duże uderzenia oddziałujące na maszynę.

Głębosz z podwójnym wałem talerzowym
Dłuto z trudnościeralnej stali zapewnia łatwe wprowadzenie
zęba w ziemię, stal Hardox gwarantuje długi okres eksploatacji.

Głębosze Rolmako przeznaczone są do współpracy z ciągnikami o mocy 75KM ÷ 350KM
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Efektywne w pracy i oszczędne w eksploatacji techniki uprawy gleby

Gleba poddana nieustannej obróbce technologicznej (orka,
transport, zbiory) ulega ciągłemu ugniataniu, a co za tym idzie nie
pozwala przebić się wodzie do niższych warstw. Zastosowanie
głębosza Rolmako wyraźnie poprawia mikroklimat w glebie
(większa ilość zatrzymanej wilgoci i przewietrzenie), dzięki
czemu osiąga się lepszą wydajność płodów rolnych.
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Głębosze hydrauliczne Rolmako to niezawodne konstrukcyjnie,
przygotowane do prac na dużych gospodarstwach maszyny
rolnicze. Dłuta Hardox gwarantują długą żywotność.
Maszyny posiadające 4 i więcej zębów wyposażone są w dwa
hydro-akumulatory chroniące głębosz przed uszkodzeniem.

Głębosze wyposażone w sprzęg do podłączenia innej maszyny
przeznaczone są do ciągników o dużym udźwigu na tylnym
podnośniku. Połączenie dwóch narzędzi pozwala na
wykonanie dwóch operacji za jednym przejazdem.

Zabezpieczenie przeciążeniowe pozwala na dostosowanie maszyny do warunków uprawy
dzięki regulacji siły potrzebnej do odchylenia zęba w przypadku natrafienia na przeszkodę
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Głębosze wyposażone w sprzęg mogą być łączone z różnymi
maszynami i wałami. Rozwiązanie pozwala na optymalizację
uprawy oraz uzyskania najlepszych wyników pracy.

Głębosz jest zaprojektowany tak, aby umożliwić pełne
jednoczesne podbicie kilku zębów, co zapobiega
uszkodzeniu, gdy w glebie znajdują się duże przeszkody
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- grządziel
- tulejka hartowana
- osłona górna
- osłona dolna
- redlica 300 mm
- przygotowanie
pod kule drenarskie

Dłuto wraz z bocznymi podcinaczami stanowi jeden
element roboczy, grządziel wyposażona jest w uchwyty
umożliwiające zamontowanie kul drenarskich

Opcjonalny ząb prosty
z redlicą 300 mm

Nowe elementy robocze,
jeszcze większe możliwości dla
głębosza uniwersalnego U 602

Grządziel właściwie
osłonięta przed zużyciem

Standardowy ząb z dłutem 100 mm może zostać
zastąpiony nowszym modelem zęba z dłutem
szerokim na 300 mm. Grządziel zęba
wyposażona jest w dwie wymienne
osłony, całość wykonana z hartowanej
stali borowej. Kąt natarcia zęba
pozwala na swobodne
i bezproblemowe
wejście w ziemie.
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Niepokojące zastoiska wodne na Twoim
polu, przyczyną jest nadmierne zagęszczenie
nie pozwalające przedostać się wodzie głębiej.
Firma Rolmako przygotowała szeroki program
maszyn szybko rozwiązujących problem
nadmiernego zalegania wody na powierzchni
pola. W następstwie pracy głęboszy cała
woda jest wchłaniana w glebę, a uprawy
rosną dobrze i stabilnie.

Łatwe dostosowanie ciśnienia oleju w instalacji
hydraulicznej do panujących warunków glebowych

Kontrola głębokości na kołach podporowych lub wale strunowym
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Warianty elementów roboczych

Zęby do głębosza uniwersalnego U 602
ząb prosty
z dłutem 100mm

ząb prosty
z dłutem 250mm

- grządziel 30mm
- hartowany wałek 30 mm osłaniający
grządziel
- dłuto ze stali hardox
- na zamówienie montowane są
kule drenarskie

- grządziel 30 mm
- hartowany wałek 30 mm
osłaniający grządziel
- dłuto ze stali borowa
- na zamówienie montowane
są kule drenarskie

Dłuto poza standardową szerokością
100mm dostępne jest w wersji wąskiej
70mm, która przeznaczona jest do bardzo
twardych zbitych ziem, gdzie praca
głęboszem jest mocno utrudniona.

Ząb z podcinaczami
przeznaczony jest do pracy
na ziemiach lekkich i
średniozwięzłych.

Ząb odgięty typu Michel
do głębosza U 608,
U 614, U 619
- grządziel 15mm
- wymienna osłona
chroniąca grządziel
- dłuto ze stali borowej
- brak możliwości zamontowania
kuli drenarskiej

Szeroka gama wyposażenia maszyny w różne wersje zębów, aby dopasować
głębosz do warunków glebowych oraz oczekiwanego efektu końcowego

szerokość 100 mm

szerokość 70 mm

HARDOX
Najwyższej jakości podzespoły robocze w połączeniu z masywnymi
ramami tworzą najmocniejsze maszyny do głębokiego spulchniania
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Głębosz U 602 z zębem prostym i dłutem 300 mm
Głębosz obok
standardowego dłuta
o szerokości 100 mm
może zostać
zamówiony z zębem
prostym zakończonym
dłutem podcinającym
o szerokości
300 mm (opcja)

Ząb prosty
z dłutem 300 mm
- grządziel o grubości
30 mm
- wymienna osłona
chroniąca grządziel

Głę

- dłuto ze stali borowej

bos
bez
602
zU

- na zamówienie
montowane są kule
drenarskie

łu
wa

Tylny wał rurowy lub koła podporowe* odpowiadają za utrzymanie głębokości pracy
(producent zaleca wał doprawiający, pełna gama wałów do wyboru z oferty)
*) koła podporowe są dostępne dla głęboszy o szerokości 1,6 m.

Sprawdzony głębosz z nowym zębem
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Głębosz U 608, U 614, U 619

Głębosz U 614 standardowo
wyposażony jest w 4 koła
do ustawienia głębokości
pracy, regulacji dokonuje na
bezstopniowej śrubie

Głębosz (U 614)
3m, 6 zębów

Głębosz U 608 to niezwykle uniwersalny spulchniacz, którego
zastosowanie ma szczególne uzasadnienie ekonomiczne przy
kombinacji z bronami wirnikowymi.

Głębosz z ramą V (U 614)
zaprojektowany dla najlepszej
penetracji gleby

V - rama to doskonała
stabilność w pracy oraz idealne
rozproszenie naprężeń mechanicznych
w trakcie pracy

Zoptymalizowana geometria zęba dla nowej serii głęboszy
Rolmako. Ząb wchodząc w podłoże ziemi rozluźnia ją bez
negatywnych skutków, pozytywnie oddziałując na strukturę gleby.

Głębosz dwu-belkowy

U 614

U 608

Koncepcja ma na celu, jak najlepiej rozprowadzić wodę, aby poprawić rozrost korzeni roślin

U 619
więcej na www.rolmako.pl
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Dwa rzędy zębów,
podwójna skuteczność
spulchniania.
Dwu-rzędowy głębosz wyposażony w zęby
Michel wymaga mniej mocy dzięki umieszczeniu
ich jeden za drugim (mniejsza siła potrzebna do przejścia tylnego zęba).
Zalecane wały tylne do głębosza U 619 (u góry na zdjęciu wał Twin Disc), pozostałe:
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Najbardziej
agresywny
wał Twin Disc

Głębosz U 619 jest specjalnie zaprojektowany do przeprowadzenia kompletnej pracy poprawiającej podsiąkanie wody w jednym
przejeździe. Kompaktowa konstrukcja z dwoma rzędami zębów "Michel" pozwala na pracę, spulchniając ziemie bez jej dekonstrukcji.
Podwójny wał talerzowy Twin Disc uzupełnia pracę maszyny o pocięcie i wymieszanie,
by pozostawić glebę doskonale przygotowaną pod kolejne operacje uprawowe.
więcej na www.rolmako.pl

Głębosz U 614 dostępny jest z dwoma rodzajami
zabezpieczenia. Podstawowe zabezpieczenie śrubowe
lub hydrauliczne NON-STOP, które zostało zaprojektowane
od nowa na potrzeby ramy w systemie budowy V.

Głębosz U 614 o szerokości roboczej
3,0 m (6 zębów)

Głębosze serii U 614 wyposażone w zabezpieczenia hydrauliczne łączą w sobie
wytrzymałość solidnych konstrukcji spawanych, łatwość obsługi oraz minimum
konserwacji, co przekłada się pozytywnie na komfort użytkowania

Ząb odgięty typu MICHEL

Sprawdzony układ hydrauliczny znany z głębosza U 608 przeniesiono na ramę
głębosza U 614 z ramą w układzie V, ciśnienie azotu w akumulatorach
hydraulicznych dostosowano do oporów, jakie zęby Michel stawiają w ziemi
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Rama głębosza U 608 dostosowana
do swobodnego przejścia dla wałka WOM.
Głębosz kompatybilny z bronami
aktywnymi i biernymi maszynami
uprawowymi.
Otwarta rama maszyny umożliwia
przeniesienie napędu wałkiem
na towarzyszącą maszynę aktywną.
Jest to możliwe dzięki integralnemu
trójpunktowemu układowi
zawieszenia głębosza.
Ze względu na efekt końcowy
zaleca się stosowane głębosza
U 608 w połączeniu z krótkimi
bronami talerzowymi
np. kompaktową broną
talerzową U 693 z oferty
Rolmako.

Koncepcja zęba Michel
Dzięki zakrzywionym elementom roboczym głębosz może
lepiej penetrować ziemię i rozbić głęboko twardą powłokę
dzięki czemu gleba będzie lepiej trzymać wilgoć. Podcięta
ziemia jest lekko unoszona w górę, następnie wraca na swoje
miejsce, gleba jest lepiej spulchniona w porównaniu z
klasycznymi prostymi zębami. Kształt zęba zapewnia
jednolite przecięcie powierzchni gleby na całej szerokości
roboczej.

Dzięki głęboszom Rolmako następuje głębszy rozwój korzeni, wzrasta przepuszczalność
powietrza oraz nawozów mineralnych do głębszych warstw gleby

Narzędzia do uprawy
mogą być łatwo połączone
i rozłączone z głęboszem,
a tym samym mają bardzo
prostą regulację głębokości roboczej
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Maszyna U 608 oraz U 614
o szerokości 3m (6 zębów) zawsze
przygotowana jest pod rozbudowę
do wersji 4m (8 zębów)

Głębosz U 614 został zaprojektowany
jako narzędzie satysfakcjonujące dla
wszystkich wymagań użytkownika,
regulowane rozstawy zębów
głębosza umożliwiają dostosowanie
do każdego ciągnika rolniczego

Głębosz U 614 został zaprojektowany w ramę V z bardzo wytrzymałego grubościennego profilu
200mm x100mm ze ścianką 8mm, aby był w stanie zmierzyć się ze wszystkimi zdarzeniami na polu

Głębosz ze sprzęgiem

Zęby wykonane ze specjalnej stali charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na moc

Głębosz z wałem Twin Disc
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Płynna praca bez konieczności

wymiany śrub przeciążeniowych

Dwa akumulatory hydrauliczne odbierają zbyt dużą energię działającą na ząb, głębosz omija w ten sposób przeszkody bez
konieczności ingerencji użytkownika. Ciśnienie hydrauliczne można dostosować do warunków panujących na polu.

Głębosze U 608 i U 614 dostępne są z hydraulicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym.
Wykorzystano ten sam układ hydrauliczny znany od wielu lat z głęboszy U 602.
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U 614 z ramą V
Wygodne dla operatora zabezpieczenie hydrauliczne dba o płynność pracy oraz chroni maszynę
przed przeciążeniem. Na zdjęciu maszyna wyposażona w opcjonalną belkę z oświetleniem.

Rolmako proponuje całą gamę maszyn do głęboszowania w różnych wariantach
elementów roboczych. W zęby typu MICHEL są wyposażone głębosze o symbolu
U 608 (wersja MICHEL small), U 614 oraz U 619.
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Głębosz z ramą V - U 614
Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE
Zabezpieczenie śrubowe
Zabezpieczenie hydrauliczne
ROBOCZA
ZĘBÓW
MOCY (KM)*
WAGA (kg)**
WAGA (kg)**
3,0 m
6
160
1080
1530
4,0 m
8
220
1320
1920
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Różnorodność kombinacji głęboszy Rolmako
czyni z nich najbardziej kompletną ofertę na rynku

Głębosz ze sprzęgiem - U 608

Głębosz z dwoma rzędami zębów - U 619

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE
zabezpieczenie śrubowe
zabezpieczenie hydrauliczne
ROBOCZA
ZĘBÓW
MOCY (KM)*
WAGA (kg)**
WAGA (kg)**
3,0 m
6
160
1020
1470
4,0 m
8
220
1225
1825
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ
LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE
Zabezpieczenie śrubowe
ROBOCZA
ZĘBÓW
MOCY (KM)*
WAGA (kg)**
3,0 m
12
240
1800
4,0 m
16
330
2480
*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.
**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Głębosz Rolmako z zębem typu Michel - różne warianty
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Wał Twin Disc z trzypunktowym układem zawieszenia

Głębosz U 602 wyposażony w sprzęg

Kompaktowa brona talerzowa
U 693 z hydropackiem

Głębosz U 608 (sprzęg w
standardowym wyposażeniu)

Wał zaprojektowany do pracy za maszyną wyposażoną w sprzęg
do maszyny uprawowej. Wał składający się z dwóch rzędów
talerzy falistych o średnicy 470 mm, tworzy idealne
dopełnienie uprawy w połączeniu z głęboszami
wyposażonymi w sprzęg (U 602 oraz U 608),
może również wspomagać pracę
bron talerzowych U 693.
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Głębosz wielozadaniowy U 638

... dużo więcej niż zwykły głębosz

Głębosz U 638 to kolejna propozycja Rolmako uniwersalnej maszyny uprawowej, którą stosuje się od obróbki gleby wczesną
jesienią i na wiosnę po podorywkę pożniwną, nie zapominając o możliwości napowietrzenia i regeneracji ziemi.

Zęby
głębosza U 638
charakteryzuje
największa
wytrzymałość
na zużycie,
jest to możliwe
dzięki
zastosowaniu
najlepszych
materiałów

System
przeciążeniowy
wyposażony
w dwie mocne
sprężyny

Wał mulczujący
połączony z innym
wałem tylnym
pozwala
na osiągnięcie
świetnych
wyników
uprawy

Wszechstronność nieosiągalna
dla innych maszyn uprawowych
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U 638 to maszyna, przy projekcie której nie pozwolono sobie na najmniejszy
kompromis jakościowy, wszystkie elementy zamontowane w maszynie to najwyższej
jakości podzespoły, spotykane tylko w najdroższych maszynach na rynku

Atlas

elementy robocze zębu Atlas

U 638 z zębem przygotowanym
na uprawę ścierniskową, zastosowanie
podcinacza ścierniskowego o szerokości
400 mm czyni z tej maszyny wysoce
wydajne narzędzie pożniwne

System szybkiej wymiany
elementów roboczych
jeszcze nigdy nie był tak prosty.
Maszynę w łatwy i szybki sposób
można przezbroić z uprawy ścierniskowej na
system głębokiego spulchniania właściwy dla głębosza.

Ząb Atlas wariant
do głębokiej uprawy

Wał DD
600 mm

Wał z pierścieni stalowych (DD) ze skuteczną belką czyszczącą w połączeniu
z wałem mulczującym to odpowiednio przygotowana maszyna do upraw pożniwnych
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Nasze maszyny rolnicze pozwalają na szybszą i efektywniejszą pracę oraz minimalizację kosztów obsługi maszyn

U 638
Rolmako U 638 to głębosz zorientowany na potrzeby
nowoczesnego rolnictwa, towarzyszy rolnikowi we
wszystkich pracach związanych z przygotowaniem gleby.
Maszyna standardowo wyposażona jest w podwójne
zabezpieczenie sprężynowe oraz elementy robocze z
węglikiem spiekanym.

Głębosz wielozadaniowy
do spulchniania ziemi
i prac pożniwnych

Głębosz i kultywator
w jednej maszynie uprawowej

Wał mulczujący montowany jest jako opcja, głębokość pracy
wału ustawia się niezależnie w stosunku do wału znajdującego
się za nim. Nastawy odbywają się szybko, dokładnie i
bezstopniowo za pomocą korby. Wał ten bardzo agresywnie
miesza glebę za słomą w głębszych warstwach ziemi, wał
rozdrabnia grudy zachowując glebę w takiej jakości, jak po
przygotowaniu przed siewem.

Wał mulczujący dzięki
dużej ilości zębów oraz
ich spiralnemu ułożeniu
swoją wydajnością i jakością
pracy nie odbiega od wałów
pracujących w tandemie
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Elementy robocze Atlas z węglikiem spiekanym w standardowym wyposażeniu

Minimalizacja
strat czasu
związanego
z wymianą części
Wyższa
kultura
pracy

Mniejsze
zapotrzebowanie
na śruby mocujące

Minimalizacja
dodatkowych
przejazdów
maszynami

5-10 razy
dłuższy czas
użytkowania

W zależności od zamontowanych elementów roboczych
głębosz U 638 może wykonywać różne prace uprawowe

Zęby
ATLAS
Głębosz U 638 jest wyposażony w mechaniczne zabezpieczanie chroniące maszynę za pomocą podwójnej
sprężyny. W przypadku natrafienia na przeszkodę, sprężyny zaciskają się, umożliwiając wychylenie zęba.
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Zagęszczenie gleby poniżej głębokości pracy pługa to problem, którego
nie można lekceważyć. Problem narasta, co związane jest z coraz cięższymi
ciągnikami oraz maszynami rolniczymi, które powodują ogromne zbicie ziemi.

Uprawa ścierniskowa / podorywka
Opcjonalne lemiesze skrzydełkowe (400mm), podobnie jak
wszystkie elementy robocze systemu U 638 wyposażone
zostały w węglik spiekany, maszyna wyróżnia się nie tylko pod
względem trwałości, jak również pod względem jakości pracy
z resztkami pożniwnymi. Ustawienie wału mulczującego
pozwala dobrze mieszać ziemię ze słomą.

Struktura gleby jest mocno ograniczona, w ziemi jest zbyt mało tlenu, a dochód z uprawy
się zmniejsza. Z pomocą przychodzi głębosz Rolmako, który poprzez głębokie rozluźnienie umożliwia
przeniknięcie tlenu do środka ziemi. Chwasty są znacznie ograniczone, a wzrost plonu zostaje osiągnięty.

Szerokość robocza 3,5 m

11 zębów Atlas

Nacinanie gleby / spulchnianie
W zależności od poprzednich upraw oraz rodzaju gruntu, glebę
spulchnia się na głębokości w zakresie od 15 cm do 35 cm. Dla
tej operacji wykorzystuje się płozy nacinające z węglikiem
spiekanym.
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Zabezpieczenie przeciw kamieniom
wyposażone w podwójną
sprężynę to standard
w maszynie U 638

Części płużne najwyższej
jakości pozwalają na obniżenie
kosztów uprawy gleby
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Maszyna z najmniejszym
zapotrzebowaniem na moc
w przeliczeniu na jeden
element roboczy.

Ząb Atlas w wyposażeniu
standardowym, w skład
którego wchodzi dłuto, płoza
oraz osłona grządzieli.
Podcinacz skrzydełkowy
to wyposażenie opcjonalne.

Najmocniejsze z dostępnych
zabezpieczeń sprężynowych
w ofercie Rolmako sprawdza
się w najtrudniejszych
momentach uprawy.

Parametry techniczne

SZEROKOŚĆ (m)

2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0

LICZBA ZĘBÓW (szt.) MOC CIĄGNIKA* (KM)

7
9
9 (7+2)
11
11 (9+2)
13 (11+2)

100
130
130
160
160
190

* minimalne zapotrzebowanie mocy może być znacznie wyższe w zależności
od wyposażenia dodatkowego i warunków glebowych.
** waga maszyny wyposażonej w dodatkowy wał mulczujący.

WAGA** (kg)

1500
1700
1720
1985
2000
2300

Wał mulczujący
500 mm
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Części płużne
- podcinacz ścierniskowy
- dłuto
- płoza
- osłona grządzieli

Wszystkie podzespoły zęba Atlas,
które narażone są na zużycie,
wykończone są elementami
z węglika spiekanego, dodatkowo
części eksploatacyjne są napawane,
wszystko, by wydłużyć żywotność
i zminimalizować czas potrzebny
do serwisowania maszyny.

Idealne narzędzie do rozluźnienia i kruszenia stwardniałej ziemi
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Głębosz U 632 ze sprzęgiem i mocnymi zębami ATLAS
Maszyna standardowo wyposażona w sprzęg
do brony wirnikowej lub innej maszyny
uprawowej, zabezpieczenie przeciążeniowe
z mocną podwójną sprężyną, ząb ATLAS
z napawanymi elementami roboczymi
oraz wbudowanym węglikiem spiekanym.

Masywna rama zbudowana z profili
140x140x10/100x100x8 mm zapewnia
odpowiednią trwałość i sztywność konstrukcji.
Otwarty środek ramy głębosza pozwala
na przekazanie napędu do maszyny
towarzyszącej.

Funkcjonalność głębosza U 608 w połączeniu z trwałością
elementów roboczych znanych z maszyn U 638

Ząb ATLAS

Największa wytrzymałość na zużycie,
podcinacz ścierniskowy (opcja)

Nowość!
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Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył

Cambridge, Crosskill, Campbell...
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Przeznaczenie wałów zależne jest od wyboru pierścienia uprawowego
Wał z pierścieni stalowych

Wał Cambridge

Pierścieniowy wał stalowy o średnicy 600 mm skutecznie zagęszcza glebę i kruszy
bryły. Agresywny profil pierścieni tnie i wciska resztki pożniwne w glebę. Pierścienie
wału są wykonane z odpornego na ścieranie materiału (stal borowa hartowana). Ich
gładka powierzchnia zapobiega oklejaniu się glebą i słomą nawet podczas pracy w
wilgotnych warunkach.

Pierścienie Cambridge 530 mm są najbardziej użyteczne, gdy wał wykorzystuje się
przede wszystkim jako tradycyjny wał uprawowy, czyli po siewie lub do wciskania
kamieni w glebę.

Wał Campbell

Wał Crosskill

Gleba po orce siewnej jest zbyt spulchniona, aby można było od razu wykonać
uprawę przedsiewną i siew. Ze względu na coraz krótsze terminy agrotechniczne
konieczne jest więc jej zagęszczenie, które najszybciej i najtaniej można wykonać
za pomocą wałów zagęszczających Campbell o średnicy 560mm lub 700mm.

Po przejeździe maszyny wyposażonej w pierścienie Crosskill 500 mm gleba ma luźną
strukturę i jest odporna na powstawanie skorupy na jej powierzchni. Pierścienie
skutecznie rozdrabniają bryły, nie blokują się w wyniku oblepiania glebą. Po przejeździe
maszyny podłoże zostaje mocno rozkruszone. Wał Crosskill dzięki wąskiemu odstępowi
między pierścieniami i ich specjalnemu profilowi, nadaje się szczególnie na gleby
średnie i ciężkie. Gwarantuje dobre zagęszczenie przy niewielkim ryzyku oklejania się.

Kilka wariantów pierścieni wału uprawowego
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To nie są zwykłe wały, ale przydatna
maszyna i inwestycja, która się opłaca

Wszystkie sekcje wałów kopiują teren przylegając do gleby
całą szerokością roboczą wału. Skrajne wały pracują
na sprężynach talerzowych.

Układ jezdny ustawia się do kształtu terenu. Cały system
nie wymaga smarowania. Koła w układzie tandem pozytywnie
wpływają na mechaniczny system rozkładania maszyny.
Projektując wały do wyrównywania pola i rozbijania brył, udało
się zminimalizować potrzebne sterowanie hydrauliczne, dzięki
temu maszyna jest prosta w obsłudze i skuteczna w działaniu.

Wał o szerokości 9,4 m z osiami w układzie tandem

Wały Cambridge - efekt samoczyszczenia zapewniający wydajność i niezawodność
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Wał do wyrównywania pola i rozbijania brył
Wały Orion znajdują zastosowanie przy uprawie roli oraz użytków zielonych. Wał wyposażony w pierścienie Orion
jest idealnym narzędziem rolniczym do upraw przedsiewnych. Na użytkach zielonych wał Orion stosowany
jest do pobudzenia krzewienia się traw, do wałowania dosiewu i pielęgnacji istniejących zasobów.
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koło robocze

Wał pryzmatyczny ORION Ø 500 mm

ag

Włóka Crossboard ma zastosowanie w równaniu i kruszeniu ziemi

pozycja robocza

50x50 mm
Różne profil
warianty
włóki przedniej Crossboard
- sprężyna 45x10 mm
- płoza 100 mm

Standardowa
włóka hydrauliczna Crossboard
profil 70x70 mm
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- sprężyna 80x10 mm
- płoza 150 mm

Wzmocniona
włóka Crossboard
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profil 70x70 mm
- sprężyna 80x10 mm
- płoza 150 mm
- belka stabilizująca

Wzmocniona
włóka Crossboard
z belką stabilizacyjną*
*) element usztywniający poprzez połączenie wszystkich sprężyn włóki,
podnosi skuteczność pracy.

Od ziem lekkich piaszczystych do ciężkich, mokrych
i lepiących ziem gliniastych. Oferta, którą można
dopasować do wszystkich wymagań Klienta.
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Uniwersalne wały, doskonały wynik uprawy

Rolmako oferuje cztery rodzaje wałów do różnych zastosowań, Cambridge przeznaczony do uprawy przedsiewnej, Crosskill bardziej
agresywny wał do kruszenia brył, wał z pierścieni stalowych do zastosowania za kultywatorem ścierniskowym, Campbell do
zagęszczania gleby po orce. Wały uprawowe mogą być łączone z innymi maszynami (kultywator, brona talerzowa...), liczba przejazdów
zostaje wówczas ograniczona do minimum. Wszystkie elementy robocze wałów odlewane są z żeliwa sferoidalnego GGG50.

Wał Campbell

Wał Crosskill

Wał stalowy
48-53 HRC

Wał Cambridge

Wał Cambridge stosowany przed siew służy do wyrównania powierzchni, rozkruszenia bruzd i odnowienia struktury
gleby. Maszynę można zastosować również po siewie, w ten sposób wykonana czynność robocza zwiększa regularność
wschodzenia ziarna siewnego i przyśpiesza wegetację. Znajdują one swe zastosowanie również na terenach zielonych.

więcej na www.rolmako.pl

W maszynach rolniczych Rolmako stosowane są komponenty znane z najdroższych maszyn na rynku

Crosskill 500 mm znakomicie sprawdza się przy rozbijaniu
zbrylonej gleby. Pozostawia pas ziemi o luźnej strukturze co
zapobiega też powstawaniu skorupy na jego powierzchni.
W standardzie wał wyposażony z układem skrobaków
oczyszczających przestrzenie między pierścieniami.

Nasza niepodważalna przewaga:
najkorzystniejsza w branży relacja
jakości do ceny produktu

Wał o szerokości 6,2 m
z pierścieniami
Crosskill 500 mm

Standardowa maszyna wykorzystuje trzy gniazda
hydrauliczne ciągnika, po rozszerzeniu o włókę hydrauliczną
jest potrzebnych pięć wyjść hydraulicznych ciągnika.

Koła 400/60-15,5 zamontowano na solidnych
półosiach o przekroju 70mm x 70mm.
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Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył niezależnie od rodzaju zamontowanych pierścieni, są
powszechnie używanymi maszynami z funkcjami i zaletami docenianymi przez wszystkich rolników.

Każdy rolnik chcący osiągnąć maksymalizację zysków powinien je mieć w swoim podstawowym wyposażeniu.

System kopiowania terenu zapewnia
optymalne rozłożenie ciężaru na
wszystkich sekcjach wału, zapewniając
optymalny kontakt z nawierzchnią
w każdych warunkach i na całej
szerokości roboczej

Wały Cambridge są szczególnie odpowiednie
do dodatkowej uprawy gleby przed siewem,
kruszenia brył, wyrównania powierzchni. Używa
się je również do uprawy gleby po siewie zwiększają regularność wschodów
roślin oraz przyspieszają wegetacje.
Rolmako korzysta z materiałów o wysokiej
jakości, zwłaszcza w miejscach poddawanych
ciągłemu zużyciu podczas eksploatacji przede wszystkim na wałach. Jest to
gwarancją długiej żywotności urządzenia.

Wały Cambridge mają szerokie zastosowanie w uprawie przedsiewnej, posiewnej oraz pożniwnej
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Żeliwo sferoidalne GGG50 dla największej wytrzymałości
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Firma Rolmako oferuje produkt,
który przoduje ze względu na jego prostotę,
niezawodność działania i niskie wymagania
obsługi i konserwacji

Najwięcej czasu konstruktorzy poświęcili rozkładaniu wałów na czas pracy i składaniu
na czas transportu, całość operacji jest płynna i prosta w obsłudze, odbywa się przy
użyciu tylko jednego cylindra hydraulicznego zamontowanego na dyszlu maszyny
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Doświadczenie i wiedza w projektowaniu i budowaniu maszyn rolniczych pozwala nam
zaproponować rozwiązania proste i skuteczne a zarazem oszczędzające Państwa pieniądze

Szeroki wybór pierścieni, pozwala na wybór wałów odpowiednich do rodzaju gruntu
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Wałowanie jest bardzo ważnym
zabiegiem agrotechnicznym w
znaczący sposób wpływający
na jakość upraw oraz
późniejszy urodzaj

Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył to maszyny
mocowane do ciągnika za pomocą dwupunktowego zaczepu
tzw. uniwersalnej belki.

Solidna konstrukcja
z wykorzystaniem
materiałów
o wysokiej jakości

Koła Campbell przeznaczone są do typowego zagęszczenia
po orce. W przypadku wału o średnicy 560 ze względu na
dużo większą ilość pierścieni na 1m zagęszczenie jest
zdecydowanie bardziej nasilone.

(np. profile 200x100x10mm
w gatunku stali S355,
hartowane tuleje i sworznie,
najwyższej jakości zespoły
łożyskowe na wałach)

Otrzymujemy optymalne ugniatanie
wzdłuż całej szerokości roboczej wału –
nawet na zakrętach i nierównym terenie.
Osiągając stały nacisk wzdłuż całej
szerokości roboczej, system wałów
Rolmako pozwala na to, by każda sekcja
pracowała niezależnie.

to gwarancja
długiego życia
dla tego urządzenia

Campbell

700mm/560mm

Ogumienie
400/60-15,5

Włóka hydrauliczna Crossboard montowana jest jako opcja, standardowa sprężyna 45x10m wyposażona
w płozę 100mm może być zastąpiona wersją wzmocnioną ze sprężyną 80x10 mm i płozą szeroką na 150mm
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Przeznaczenie wałów zależne jest od wyboru pierścienia uprawowego
Markowe łożyska w
oprawach ze sferoidalnego
żeliwa GGG 50 to standard
we wszystkich maszynach
uprawowych Rolmako
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Kopiowanie terenu
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wał crosskill

wał blaszany
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System kopiowania terenu zapewnia niezależną pracę wałów.
Oznacza to, że optymalny kontakt z glebą jest utrzymywany
na całej szerokości roboczej nawet w trudnych warunkach.
Sprężyny przekazują masę na sekcje boczne.

wał jest 3-częściowy
lub 5-częściowy
w zależności
od szerokości roboczej

Korzyściami z zastosowania
wałów Cambridge:
•wyrównanie pola i rozbicie brył
•polepszenie kontaktu nasion z glebą
•zatrzymanie wilgoci
•redukcja erozji gleby
i polepszenie struktury gleby

Idealnym urządzeniem wykorzystywanym do pracy na polu
lub użytkach zielonych jest wał Cambridge, który zagęszcza glebę,
a tym samym poprawia kiełkowanie materiału siewnego.
Wał można optymalnie stosować zarówno na polu, jak i na użytkach
zielonych. Powoduje to, że podłoże posiada odpowiednio kruchą
strukturę oraz optymalną konsolidację.
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Maszyna jest przyjazna dla użytkownika,
blokada na czas transportu odbywa się
automatycznie przez zatrzask dociągany
sprężyną. Blokada jest zwalniana
cylindrem hydraulicznym jednostronnego
działania.

Wzmocniona
włóka Crossboard
80x10mm, płoza
o szerokości 150mm

Koła jezdne wału w
rozmiarze 400/60-15,5

Pierścienie Crosskill o średnicy 530 mm.
Materiał: żeliwo sferoidalne GGG50.

Więcej zdjęć
www.instagram.com/rolmako
Dyszel wału
zakończony jest
belką z III kategorią
zaczepu do ciągnika
Ciężka rama wału zbudowana
z profili 200x100x10mm
i 200x100x8mm zapewnia
optymalny docisk maszyny
do podłoża

Dwa tłoki sterują hydrauliczną
włóką lub cztery w wersji
5-częściowej. Włóka
montowana jest jako opcja.

Wał Cambridge 6,2m z włóką Crossboard
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Maszyna jest stabilną w czasie transportu dzięki zwartej konstrukcji

Wał Cambridge 9,0m
Masywne półosie 70x70mm, koła 400/60-15,5, dyszel
maszyny z profilu 120x120x8mm oraz wszystkie inne
podzespoły maszyny pozwalają na bezpieczne i komfortowe
przemieszczanie się wałami niezależnie od ich długości.

Belka zaczepowa III kategorii zgodna z normą ISO 730.
Nowy bezobsługowy dyszel, który nie wymaga smarowania,
w tulejach osadzono samosmarujące pierścienie
z wysokojakościowego tworzywa.

Komfortowy transport na pole

Solidna budowa (rama 200x100x10mm), wysoka waga maszyny pozwala osiągnąć
największy w porównaniu z konkurencją docisk wału do ugniatanej powierzchni gleby
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Sterowanie hydrauliczne funkcjami maszyny.
Do podłączenia maszyny wyposażonej w włókę
Crossboard potrzebne są trzy sekcje hydrauliczne:
- cylinder hydrauliczny dyszla
- hydrauliczna włóka Crossboard
(w zależności od wersji 2 lub 4 cylindry hydrauliczne)
- cylinder nurnikowy jednostronnego działania
automatyczna blokada ramion maszyny.
-

Wały uprawowe Cambridge
to przydatna maszyna rolnicza
- inwestycja, która się opłaca.
Belka zaczepowa III kategorii
umożliwia łączenie do pracy
w polu z innymi maszynami rolniczymi
wyposażonymi w sprzęg
do maszyny towarzyszącej
(np. agregat U 684 lub brona U 693).

www.rolmko.pl/360
galeria zdjęć

Najważniejsze zalety wałów Rolmako:
- system kopiowania terenu bez znaczenia, czy wał składa
się z trzech czy pięciu części, wszystkie sekcje wałów pracują
niezależnie idealnie odwzorowując powierzchnie pola
- sferoidalne żeliwo GGG50 niespotykane u większości
producentów tego typu maszyn
- duża waga maszyny wpływa korzystnie na operacje wałowania
- automatyczna - hydrauliczna blokada na czas transportu
- możliwość rozbudowy wału o kolejne sekcje zwiększając
szerokość roboczą
- mechaniczny - przyjazny dla użytkownika system rozkładania
maszyny na czas pracy oraz składania na czas transportu.

www.agricultural-machinery.eu
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Różne warianty wyposażenia opcjonalnego
Pierścienie wału Cambridge

Pojemniki na kamienie

Zęby DoubleKnife

Opcjonalne systemy zaczepu

Włóka DoubleKnife

Włóka Standard
Standardowy wzór koła Cambridge u góry.
Opcjonalny wzór koła Cambridge u dołu
(na zamówienie).

Pierścienie wału
pryzmatycznego ORION
koło
koło
elementy robocze wału
skrajne
robocze
pryzmatycznego ORION

Wałowanie to doskonała okazja do oczyszczenia pola
z kamieni. W wyposażeniu opcjonalnym znajdują się
pojemniki na kamienie pozwalające zebrać z pola wiele
kamieni.

Dwa warianty ułożyskowania
wałów uprawowych

Hydrauliczna wzmocniona włóka Crossboard
(sprężyna 80x10 mm, płoza 150 mm) standardowa
płoza może zostać zastąpiona zębami DoubleKnife,
opcja dostępna na zamówienie. Gdy na powierzchni
pola powstanie twarda skorupa, rozbiją ją zęby
DoubleKnife, co umożliwi uzyskanie znacznie
wyższych plonów.

Dyszel wałów standardowo wyposażony jest w belkę
zaczepową III kategorii. Producent na specjalne
zamówienie, może zamontować na maszynie dyszel
zakończony okiem dyszla w dwóch wariantach,
na górny lub dolny zaczep transportowy ciągnika.

opcjonalny bezobsługowy
zespół łożyskowy

koło
czyszczące
obsługowe standardowe
zespoły łożyskowe

Wał Cambridge 6,2 m wyposażony w włókę Crossboard
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Kompaktowa brona talerzowa
z wózkiem transportowym i wałem Cambridge

Wał z pierścieni stalowych

Wał z pierścieni stalowych wspomaga pracę
kultywatorów podorywkowych i bron talerzowych.
Przy pracach ścierniskowych może być łączny
z broną talerzową U 693 za pomocą sprzęgu.
Tarcze wału idealnie rozdrobnią pozostałości
resztek pożniwnych na polu. Rozwiązanie ma
uzasadnienie ekonomiczne na dużych obszarach
uprawowych.

Kompaktowa
brona talerzowa U693
o szerokości 6,0m

wózek transportowy
ze sprzęgiem (opcja)

Wał z pierścieni stalowych wyposażony jest w belkę
czyszczącą ze skrobakami wykonanymi ze stali HARDOX.
Pierścienie są wykonane ze stali borowej poddanej
obróbce cieplnej, w efekcie otrzymujemy produkt
o najwyższej odporności na ścieranie i przeciążenia.

Wał z pierścieni stalowych 6,2m
www.rolmako.tumblr.com

www.linkedin.com/company/rolmako

Zapraszamy do odwiedzenia naszego blogu www.rolmako.tumblr.com
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Wyposażenie standardowe:
- pierścienie wału 530 mm
- mechaniczny system rozkładania maszyny
- stopka podporowa
- koła jezdne (400/60-15,5)
- automatyczne zabezpieczenie transportowe
(odryglowanie hydrauliczne)
- trzy lub pięć sekcji wałów
(5,0 m i 6,2 m dwie sekcje, szerokości
7,5 m, 9,0 m i 9,4 T* m pięć sekcji)
- amortyzacja na sprężynach
talerzowych (wał 7,5 m/ 9,0/9,4 T)
- belka zaczepowa III kategorii
*) układ jezdny tandem.

Wyposażenie dodatkowe:
- ucho dyszla
z regulowaną stopą
podporową
- belka z oświetleniem
- różne warianty
hydraulicznej włóki
Crossboard

Firma Rolmako oferuje produkty, które wyróżniają się ze względu na prostotę
obsługi, niezawodność i niskie wymagania serwisowania i konserwacji

Zapraszamy do obserwowania naszych serwisów społecznościowych

www.pinterest.com/rolmako

www.facebook.com/rolmako

www.youtube.com/rolmako

www.google.com/+rolmako

www.flickr.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako

Rolmako - firma znana z projektowania/produkcji maszyn uprawowych, które są
nie tylko zmyślnie zbudowane, ale bez wątpienia jednymi z najcięższych na rynku

Najlepsze warunki gruntowe

optymalna wilgotność ziemi

Optymalne przyleganie i kontakt z ziemią dzięki przemyślanemu
wyposażonemu w sprężyny talerzowe systemowi kopiowania terenu

Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył
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Prosty zdecydowanie najlepszy mechaniczny system składania i rozkładania wałów uprawowych.
Szybko, płynnie, ze zmniejszonym udziałem mechanizmów hydraulicznych.

maszyna w trakcie rozkładania

maszyna złożona do transportu

1

2

Proces rozkładania wału do pozycji roboczej:
1. Zwolnienie blokady hydraulicznej (odryglowanie)
2. Jazda do tyłu do momentu rozłożenia się ramion maszyny
3. Wciągnięcie cylindra hydraulicznego do pozycji roboczej

maszyna rozłożona - gotowa do pracy

3

hydrauliczna blokada
na czas transportu
pozycja 1 - blokada zaryglowana
pozycja 2 i 3 - blokada odryglowana

Mechaniczne, niezależne od hydrauliki zawsze skuteczne
kopiowanie terenu z amortyzatorem w postaci sprężyn talerzowych
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Pierścienie wałów z żeliwa sferoidalnego GGG50
Produkowane w niemieckich odlewniach pierścienie wałów
wykonane są z gatunkowego żeliwa sferoidalnego, które
cechuje dużo większa odporność na uszkodzenia w stosunku
do częściej wykorzystywanego w rolnictwie żeliwa szarego.

Wały Rolmako można z powodzeniem stosować do uprawy pożniwnej
w celu przyspieszenia procesu gnilnego słomy i resztek pożniwnych
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Przygotowanie gruntu przed siewem lub walcowanie
po zasiewie można wykonać jednym i tym samym wałem

Wał Rolmako jest idealny jako maszyna
do ciągnięcia za broną talerzową
np. U 693 wyposażoną w sprzęg

Dane techniczne
SZEROKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIE
ROZMIAR KÓŁ
ROBOCZA
MOCY (KM)*
TRANSPORTOWYCH
400/60-15.5
5,0 m
85
6,2 m
105
400/60-15.5
7,5 m
125
400/60-15.5
9,0 m
150
400/60-15.5
*) minimalne zapotrzebowanie mocy
może się znacznie różnić
w zależności od wyposażenia
i warunków glebowych.

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA
5,0 m
6,2 m
7,5 m
9,0 m

Wał Cambridge
WAGA
(KG)
2860
3300
3850
4620

Wał Crosskill
WAGA
(KG)
2310
2720
3080
3740

Wał z pierścieni stalowych
WAGA
(KG)
2475
2880
3325
4040

Wał Campbell
WAGA
(KG)
x
2355
x
x
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Wały uprawowe gwarantujące wysoką rentowność Twojego gospodarstwa
Zastosowanie wałów
w maszynach uprawowych

U 659
agregat
uprawowo-siewny

U 684

U 497

U 453

kompaktowy kultywator
kultywator
agregat
uniwersalny podorywkowy
uprawowy

U 622

U 693

U 671

U 645

U 436

U 602

U 652

agregat
talerzowy

ciężka
brona
ścierniskowa

brona
do winnic
i sadów

wielofunkcyjny
kultywator
uprawowy

U 619

brona
talerzowa

wał strunowy z listwami prostymi
wał strunowy z listwami uzębionymi
wał strunowy rurowy
wał zębaty Packer
wał rurowo-pierścieniowy
wał Crosskill
wał pierścieniowy V-ring, U-ring, T-ring
wał sprężynowy
wał gumowy
wał z pierścieni stalowych
wał spiralny
wał Twin Disc
wał oponowo-transportowy**
wał oponowy
Tandem wał rurowy plus strunowy
Tandem wał rurowy
Tandem wał U-ring
wał pryzmatyczny ORION

U 638
głębosz*

wał pierścieniowy (daszkowy)

*) wały w wersji tandem dostępne są wyłącznie dla głębosza U 638. Wał Twin Disc jest niedostępny dla głębosza U 638.
**) wał oponowo-transportowy dostępny jest dla maszyn sztywnych. Opcjonalny wał łączy się zawsze z dyszlem i hydrauliczną
regulacją głębokości tworząc maszynę półzawieszaną. Wał uprawia ziemie oraz jest jednocześnie układem jezdnym.

wał gumowy

wał spiralny
wał Crosskill
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zobacz nas na:

Wały do maszyn uprawowych
(sekcje tylne)

Aby dobrze uprawić glebę, niezbędny jest dobór
właściwego wału doprawiającego. Wybór wału zależy
od tego, jaką mamy glebę i jaki efekt chcemy uzyskać.
Istnieje możliwość wykonania wału pod indywidualne
zapotrzebowanie Klienta.

0

0,0

6
Ø4

Wał strunowy z listwami prostymi

0
0,0

6
Ø4

www.facebook.com/rolmako

,00
50 0
Ø4 00,0 0*
Ø5 00,0
Ø6
,00
60 0
4
Ø 0,0 *
5
0
Ø5 50,0
Ø6
,00
50
4
Ø

www.twitter.com/rolmako

,00
00 0
Ø4 00,0
Ø5

www.youtube.com/rolmako
*) wał dostępny
dla ciężkiej
brony talerzowej.

Wał strunowy z listwami
uzębionymi

Wał strunowy rurowy

Wał zębaty Packer

Wał rurowo-pierścieniowy

Wał Crosskill

,00
00 ,00* Wał pierścieniowy (daszkowy)
5
Ø 00
Ø6

,00
70 0
4
Ø 0,0
5
Ø5

,00
00 ,00*
5
Ø 00
Ø7

Wał sprężynowy

Wał gumowy

Oferta wałów do maszyn uprawowych Rolmako:
Sprawdza się jako podpora do regulacji parametrów pracy maszyn podorywkowych. Kruszy bryły ziemi, wyrównuje warstwę gleby oraz
ugniata resztki pożniwne. Zalecany do agregatów podorywkowych pracujących na ziemiach ciężkich.

Najlepiej służy w celu lekkiego pokruszenia ewentualnych grud ziemi, ma również działanie zagęszczające. Wał strunowy uzębiony jest
przeznaczony do upraw przedsiewnych, spulchnia i wyrównuje górną warstwę gleby. Stosuje się go na ziemie średnie.

Za pomocą wału rurowego uzyskujemy właściwą pod względem wykonanej pracy możliwość utrzymania głębokości roboczej w maszynach
uprawowych. Dobrze sprawuje się na ziemiach lekkich i średnich w celu wyrównania i zagęszczenia powierzchni gleby po pracy agregatu.
Ma lekkie działanie kruszące, rozbija większe bryły ziemi. Wał charakteryzuje się niewielkimi kosztami konserwacji oraz małą wagą.

Kształt wału pozwala na optymalne zagęszczenie. Charakterystyka wału nie pozwala na oklejanie się na nim gleby (zamocowane na belce
skrobaki oczyszczające). Odporny na kamieniste warunki, dobrze równa i ugniata na glebach średnich i ciężkich. Jeden z bardziej
uniwersalnych wałów do maszyn uprawowo-siewnych, stanowi doskonałe dopełnienie zabiegu uprawy przedsiewnej.

Kruszy bryły, zagęszcza glebę oraz wspomaga podsiąkanie. Prosty w obsłudze, właściwy pod względem wykonanej pracy, charakteryzuje się
niewielkim zapotrzebowaniem na moc oraz małą wagą. Pozostawia optymalną strukturę podłoża, dobry wybór na ziemie średniozwięzłe.

Wał Crosskill dzięki wąskiemu odstępowi między pierścieniami i ich specjalnemu profilowi, nadaje się szczególnie na gleby średnie
i ciężkie. Gwarantuje dobre zagęszczenie, wyrównanie i kruszenie przy niewielkim ryzyku oklejania się. Wał Crosskill po przejeździe
pozostawia cienką warstwę rozdrobnionej gleby, zapobiegając wysuszaniu głębszych jej warstw. Nie należy stosować na wilgotnej glebie.

Doskonale wyrównuje glebę, dociska i sprzyja gniciu starego ziarna, zamyka glebę i zapobiega niepożądanemu parowaniu. Wał dobrze
kruszy i zagęszcza na ciężkich glebach. Zapewnia dobry kontakt resztek pożniwnych z glebą, stwarzając w ten sposób idealne warunki dla
przebiegu procesów rozkładu materii organicznej. Płozy między pierścieniami pełnią funkcję czyszczącą. Za wałem pierścieniowym
przemawia lepsze wchłanianie wody, jest to więc prawidłowy wybór przy suchej, ciężkiej glebie.
Stosowany w celu głębokiego zagęszczenia z luźniejszą, wierzchnią warstwą gleby. Elementy wału wykonane są ze stali sprężystej, co
sprawia, iż wał ma duże zdolności wyrównywania gleby po pracy elementów roboczych. Dzięki sprężystym elementom wał posiada zdolność
samooczyszczenia. Sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Najlepiej sprawuje się ugniatając przed siew na ziemiach średnich i ciężkich, ugniata glebę bezpośrednio w rzędach wysiewu, zapewniając
precyzyjne umieszczanie nasion i optymalne podsiąkanie. W wyniku pracy tego wału ziemia zachowuje dłużej wilgoć, gwarantuje lepsze
wschody roślin. Wał jest oczyszczany dzięki elastyczności gumy i zgarniaczom. Duży ciężar wału ułatwia wbijanie się maszyny. Optymalny
wał do wysiewu łączonego.

Pozostałe wały
Wał zębaty Packer,
Crosskill, pierścieniowy,
gumowy, oponowy,
z pierścieni stalowych
standardowo wyposażone
są w belki czyszczące.

Wał oponowy

Wał Twin Disc

Wał spiralny

Wał z pierścieni stalowych

Wały na tył do maszyn uprawowych
Wały w układzie tandem
wał strunowy
z listwami prostymi

wał sprężynowy

wał strunowy
z listwami uzębionymi

wał gumowy

wał strunowy
rurowy

wał z pierścieni
stalowych

wał zębaty
Packer

wał spiralny

Zamontowanie dwóch wałów na jednej ramie wpływa
pozytywnie na wynik uprawy, wały kopiują teren oraz
pozwalają na stabilne prowadzenie agregatu przy zachowaniu
ustawionej głębokości roboczej. Wały pracujące w tandemie
wykazują się również wysokim współczynnikiem wyrównania
uprawianego pasa oraz wtórnego zagęszczenia gleby.

Wały uprawowe
specjalnego przeznaczenia

wał rurowopierścieniowy

wał Twin Disc

wał Crosskill

wał pierścieniowy
(daszkowy, V-ring)

wał oponowy

Firma Rolmako oferuje
szeroki wybór wałów dostosowanych
do różnych typów gleby. Każdy model
różni się swoją wagą oraz budową, jest
skierowany do specyficznych warunków
roboczych. Elastyczność oferty i chęć
sprostania potrzebom Klientów, to
wszystko dobrze obrazuje oferta wałów
tylnych do maszyn uprawowych. Aby
sprostać różnym rynkom i wymaganiom
glebowym stworzyliśmy największą w
branży propozycję różnych wałów.
Każdy znajdzie rozwiązanie odpowiednie
dla swoich warunków uprawowych.

tandem
wał rurowy Ø 400
plus strunowy Ø 400

tandem
U-ring Ø 540

Nowe propozycje
Wał ma zastosowanie w uprawie ścierniska, jako wał
dodatkowy współpracujący z innym wałem tylnym w układzie
typu tandem. Budowa wału, średnica 500mm, zęby tworzące
na osi 4 rzędy spirali, wszystko to przekłada się w pracy na
bardzo dobry efekt mieszania resztek pożniwnych.
Pojedynczy wał mulczujący Rolmako daje lepsze efekty pracy,
aniżeli większość podwójnych wałów zębatych.

Wał o właściwościach podobnych do wału pierścieniowego
z profilem V, zbudowany z sekcji teownikowych, dzięki swojej
budowie i agresywnemu profilowi pierścieni zapewnia
skuteczne kruszenie gleby i niszczenie słomy. Wał zagęszcza
ziemię pasami, pozwala zachować w dobrej kondycji strukturę
gleby. Wał idealny na ziemie gliniaste. Między pierścieniami
znajduje się włóka, która chroni wał przed zapychaniem.

Wał przydatny na wszystkie rodzaje gleb, charakteryzuje się
wysoką efektywnością kruszenia i niską lepkością dzięki
profilowi U. W celu uzyskania drobnego mulczu
przygotowanego do wysiewu o wysokim stopniu zagęszczenia
należy wybrać wał U-ring. Między pierścieniami znajduje się
włóka, która chroni wał przed zapychaniem.

Więcej możliwości niż u innych producentów maszyn uprawowych

Wał mulczujący
w tandemie
z innym wałem

Wał T-ring

Wał U-ring
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Wały pierścieniowe V-ring 500/600 mm, U-ring 540 mm*, T-ring 500/600mm
*) wał dostępny w wersji solo i tandem.
Producent poleca zamawianie maszyn z wałami pierścieniowymi o profilach V, U lub T. Nowy system czyszczenia w wałach U-ring i T-ring (opcjonalnie dla wałów V-ring ) maksymalnie ogranicza
ryzyko zatorów. W każdej maszynie Rolmako wały doprawiające mogą zostać wyposażone w bezobsługowe łożyska w oprawach ze sferoidalnego żeliwa z osłoną stalową. Łożyska wałów
nie wymagają konserwacji. Producent realizuje w ten sposób kierunek mający na celu do minimum ograniczyć prace związane z obsługą i serwisowaniem produktów Rolmako.

Kształtownik w kształcie litery U, T i V

V-ring (pierścienie z zębami)
Wał pierścieniowy V-ring we wszystkich dostępnych średnicach
wyposażony jest w zęby, które przeciwdziałają zatrzymywaniu się
wałów w trakcie pracy oraz zapobiegają skutecznie zatorom. Wał
V-ring w połączeniu z belką czyszczącą EasyClean to skuteczne
narzędzie uprawowe na każde warunki uprawowe.

Standardowa
belka czyszcząca
wału V-ring 500/600 mm
oraz wału sprężynowego

Opcjonalna
belka czyszcząca
EasyClean*

Belka czyszcząca EasyClean

Wał T-ring oraz wał U-ring standardowo
jest wyposażony w belkę czyszczącą EasyClean.

wału V-ring 500/600 mm
oraz wału sprężynowego
*) wyposażenie standardowe dla wałów U-ring oraz T-ring.

Wybór odpowiedniego wału doprawiającego ma duży wpływ na cały proces pracy
oraz charakterystykę zastosowania maszyny uprawowej

Elementy wycinane laserowo
z blachy o grubości 10 mm
spawane do kształtownika
zamkniętego wchodzą
pomiędzy pierścienie
i czyszczą wał podczas
uprawy.

Elementy czyszczące wał
składają się ze sprężyn
z przykręcaną na końcu
trudnościeralną wymienną
płozą. Belka czyszcząca
EasyClean posiada regulacje
położenia względem wału,
umożliwia w ten sposób
dostosowanie jej do
panujących na polu
warunków pracy.
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Maszyny uprawowe, którym warto zaufać

Obróbka blach odbywa się na precyzyjnych
wycinarkach, nożycach i prasach krawędziowych
sterowanych numerycznie. Maszyny CNC zapewniają
wysoką jakość cięcia i powtarzalność produkcji.

Grubościenne profile stanowią podstawę budowy
maszyn uprawowych Rolmako. Podczas
konstruowania maszyn szczególną uwagę zwrócono
na dobór materiałów konstrukcyjnych, tak aby
trwałość była ich niezaprzeczalnym atutem.

Tylko pracownicy z minimum 10-letnim
doświadczeniem spawają elementy maszyn
półautomatami MIG/MAG. Każda spoina na ramie
maszyny jest położona dokładnie, a spawy są gęste
i wytrzymałe. Ważnym elementem jest wysoka
estetyka spawu.

Profesjonalne przygotowanie powierzchni
metalowych przez obróbkę śrutowania oraz
nowoczesna malarnia proszkowa w połączeniu
z najlepszymi farbami jest gwarancją najwyższej
jakości powłoki lakierniczej. Farba jest utwardzana
w wysokiej temperaturze 200°C.

Przystępne ceny, niskie koszy eksploatacji
Zwarta budowa, mocna konstrukcja maszyn
Elementy robocze renomowanych producentów
Trwałe zabezpieczenia przeciążeniowe
Jednoczesna uprawa gleby i wysiew poplonu
Ruchome elementy talerzowe, zamontowane
na solidnych piastach
Niskie zapotrzebowanie na siłę uciągu,
małe zużycie paliwa
Bogate wyposażenie dodatkowe umożliwia
dopasowanie maszyny do każdych wymagań
więcej na www.rolmako.pl

Noże żniwne stosowane w przystawkach do kombajnów Bizon
produkowane są przez renomowaną markę Gerlach.

Przystawki do zbioru rzepaku
Parametry techniczne

Stosując klasyczny kombajn zbożowy do zbioru rzepaku
należy liczyć się z nadmiernymi stratami ilościowymi
i uszkodzeniami pozyskiwanych nasion. Osypywanie nasion
oraz straty podczas zbioru stanowią duży problem przy
uprawie rzepaku. W celu ograniczenia strat - wynoszących
w przypadku rzepaku ozimego 10-15%, a w niekorzystnych
warunkach nawet 20% - opracowaliśmy przystawkę do jego
zbioru. Zastosowanie tej adaptacji polegającej na
zamontowaniu wydłużonej podłogi zespołu żniwnego oraz
prawego i lewego aktywnego rozdzielacza z listwą tnącą
znacznie wpływa na obniżenie strat przy zbiorze rzepaku.
Wydłużona podłoga ma na celu oddalenie listwy nożowej
zespołu żniwnego od przenośnika ślimakowo-palcowego.
Straty nasion z powodu wyrzucenia ich na pole powstają
właśnie podczas przenoszenia masy do środkowej części
hedera. Zastosowanie przystawki sprawia, że palce
nagarniacza pracują nad wydłużoną podłogą, na którą opadają
osypujące się nasiona.

Szerokość robocza zespołu żniwnego
Liczba podwójnych palców zespołu żniwnego
Wydłużenie stołu do rzepaku
Liczba rozdzielaczy aktywnych
Długość rozdzielacza aktywnego
Liczba nożyków rozdzielacza aktywnego
Masa elementów adaptacyjnych zespołu
Napęd listwy nożowej

4,2 m
28 szt.
800 mm
1/2 szt.
1280 mm
16 szt.
250 kg
dźwignia napędowa

Przystawka do kombajnu
Bizon Z056 Super/Z058 Rekord
Do kombajnów z rodziny Bizon proponujemy przystawkę do
rzepaku o wydłużeniu 800 mm, wyposażoną w jedną lub dwie
kosy boczne, listwę nożową główną Gerlach, dźwignię napędu
kosy oraz wszystkie elementy montażowe. Prowadnice kos
bocznych wykonane są z poliamidu. Głównym atutem maszyny
jest prosty i bezawaryjny system napędowy, lekka konstrukcja
oraz możliwość montażu na wszystkich kombajnach Bizon
Z056/Z058 niezależnie od roku produkcji. W celu prawidłowego
przygotowania kombajnu do zbioru rzepaku producent zaleca
wymianę sita żaluzjowego na otworowe Ø4 mm.
Przystawki do kombajnu Bizon produkowane przez firmę
Rolmako pozwalają na przeprowadzenie żniw przy utrzymaniu
stosunkowo niskiego poziomu strat nasion.
Wyposażenie standardowe:
- stół do rzepaku (bagnety Rekord)
wydłużający heder o 800mm
- jedna lub dwie kosy boczne napędzane mechanicznie
- listwa nożowa główna Gerlach
- dźwignia napędu kosy głównej
- targaniec kosy głównej
- targańce do napędu kos bocznych
- odbojniki gumowe zabezpieczające motowidła
przed uszkodzeniem podłogi stołu
- rozdzielacz łanu lewy (dotyczy wersji z jedną kosą boczną).

Jednoetapowy
zbiór rzepaku
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Przystawka do kombajnu
Claas, John Deere, New Holland,
Case, Fendt, Challenger,
Massey Ferguson i inne
W przeciągu wielu lat produkcji udało nam się stworzyć
bogatą ofertę stołów do rzepaku do kombajnów różnych
marek. W stałej sprzedaży posiadamy przystawki do rzepaku
przeznaczone do współpracy z najbardziej popularnymi
kombajnami, pozostałe produkowane są na indywidualne
zamówienie Klienta. Wszystkie produkowane przez nas
przystawki posiadają dwie kosy boczne z prowadnicami
wykonanymi z poliamidu. W ofercie kosy boczne
mechaniczne, elektryczne lub hydrauliczne. Cechą
charakterystyczną stołu do rzepaku marki Rolmako jest
szybki i prosty montaż na zespole żniwnym kombajnu.
W skład wyposażenia standardowego stołu do rzepaku
wchodzi przekładnia Schumacher, elementy robocze typu
Claas, pasek klinowy oraz wszystkie elementy potrzebne
do montażu.
Parametry techniczne
Szerokość robocza zespołu żniwnego
Napęd listwy nożowej
Wydłużenie stołu do rzepaku
Liczba kos bocznych
Napęd kos bocznych

Wysokość ścinania kosy bocznej
Liczba nożyków pionowej listwy tnącej

Max. 9m
Przekładnia
Schumacher
800 mm
2 szt.
Mechaniczny
elektryczny
lub hydrauliczny
1350 mm
18 szt.

Stoły do rzepaku na zamówienie
Seryjna produkcja przystawek do zbioru rzepaku
ukierunkowana jest na modele najbardziej popularnych
kombajnów, pozostałe produkowane są na zamówienie.

Kosa boczna
do rzepaku
z napędem
elektrycznym

Etapy realizacji zamówienia:
1. Odbiór zespołu żniwnego od Klienta i dostarczenie go
do siedziby firmy
2. Opracowanie indywidualnego rozwiązania napędu listwy
nożowej oraz kos bocznych
3. Wycena i akceptacja Klienta
4. Przystąpienie do realizacji zlecenia.
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Przekładnia napędzająca kosę tnącą
Przekładnia napędu kosy głównej
stosowana w stołach do rzepaku jest
zbudowana, jako przekładnia
planetarna i w przeciwieństwie do
klasycznych przekładni, wytwarza
absolutnie prostolinijny ruch
posuwisto-zwrotny kosy tnącej.
Przekładnia Schumacher wbudowana
jest w stół do rzepaku w idealnej
linii do kosy tnącej.
Korzyści płynące z zastosowania przekładni Schumacher:
- płynna praca kosy i systemu tnącego
- uzyskanie 100% efektywności pracy systemu tnącego
- wysoka prędkość koszenia.

Integralna instalacja hydrauliczna
Dzięki wbudowanej instalacji hydraulicznej, kosy boczne
działają w sposób niezależny. Pompa współpracuje
z przekładnią Schumacher, pobiera olej ze zbiornika
i transportuje go do kosy bocznej. Pompa zapewnia
ciśnienie hydrauliczne na poziomie od 50-180 bar.

Poszycie stołu do rzepaku wykonane jest
z blachy ocynkowanej, w przypadku
naruszenia powłoki lakierniczej, nie ma
żadnych problemów z korozją. Tłoczenia na
stole mają za zadanie zminimalizowanie
strat ziarna w trakcie zbioru. Zamontowane
na przystawce podpory mają za zadanie
chronić poszycie stołu przed uszkodzeniem.

Wzmocniona główka kosy
Przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń główka
kosy wypełniona jest poliamidową wkładką, dzięki której
uzyskujemy wysoką kulturę pracy oraz dużą odporność na
tarcie nawet podczas bardzo szybkiego cięcia. Wycięcia
w płozie stołu zapobiegają gromadzeniu się koszonego
materiału i eliminują ryzyko uszkodzenia napędu kosy.

Współpraca z firmą Ziegler
Na życzenie Klienta na
stołach do rzepaku Rolmako
mogą zostać zamontowane
elektryczne lub hydrauliczne
kosy boczne niemieckiej
firmy Ziegler. Firma jest
światowym liderem
w produkcji kos bocznych
i dostarcza je na pierwsze
wyposażenie do czołowych
producentów kombajnów
zbożowych.

Przykładowe wagi
Przystawka Claas 4,5 m heder C450
Przystawka Claas 5,1 m heder C510
Przystawka John Deere 4,2 m heder 314
Przystawka John Deere 5,5 m heder 618R
Przystawka New Holland 4,5 m heder 15
Przystawka New Holland 6,0 m heder 20

(kg)
430
474
405
518
442
576

Stabilny i wydajny system tnący
do profesjonalnego zbioru rzepaku
Nowa seria elektrycznych
kos bocznych
Elektryczna kosa boczna
przeznaczona jest do montażu
na przystawce do rzepaku lub
samodzielnej pracy na zespole
żniwnym. Napęd z motoreduktora
elektrycznego przekazywany jest
na obie listwy nożowe za pomocą
solidnych drążków napędowych.
Współpracuje z kombajnami
zbożowymi posiadającymi
instalację elektryczną o napięciu
12V lub 24V.
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Każdy operator kombajnu zna problemy występujące podczas
zbioru rzepaku, ścięte rośliny rzepaku nie trafiają na zbyt krótki
stół zespołu żniwnego, tym stratom można zapobiec stosując
przystawkę do zbioru rzepaku Rolmako. Niezależne
instytuty informują, że stosując stoły do rzepaku
można zredukować straty do 300kg/ha, dlatego
stosowanie stołu rzepakowego z kosami
bocznymi jest opłacalne nawet przy
niewielkich areałach uprawowych.
Zmniejszenie strat podczas zbioru
prowadzi do szybkiego zwrotu kosztów
zakupu przystawki do rzepaku.

Wykorzystaj nasze doświadczenie,
aby osiągnąć większy plon rzepaku

Mechaniczny napęd kos bocznych
Napęd przekazywany bezpośrednio z kosy głównej hederu, w
rezultacie:
- przekazanie napędu odbywa się za pośrednictwem dźwigni
napędowej oraz główek z wbudowanymi łożyskami ślizgowymi
zdolnymi pracować w agresywnych warunkach
- zredukowana waga napędu kosy
- brak napędu na górnym końcu noża.

Więcej rzepaku ...

Przekładnia kosy głównej
(optymalna transmisja mocy)
Pozioma listwa tnąca
napędzana jest za pomocą
przekładni planetarnej, w wersji
z napędem mechanicznym
przekładnia napędza również
prawą i lewą kosę pionową.
Liniowy układ napędowy
przekładni charakteryzuje się
mniejszą ilością części
ściernych i zużywających
się, odległości są stałe,
nawet po wielu godzinach
pracy. Praca przekładni jest
łagodna i bez wibracji, co
znacznie wydłuża jej
żywotność. Przekładnia
stosowana w stołach
Rolmako zdolna jest
napędzać kosę o długości
cięcia 9m.

Elementy montażowe stołu do rzepaku
Nieskomplikowany, szybki montaż
i demontaż bez potrzeby
wiercenia i prac spawalniczych.
Przystawkę montuje się
do hederu za pomocą
czterech szybkich
złączy, następnie
należy założyć
pasek klinowy
dołączony
wraz z maszyną
i gotowe!

Szybkie i dokładne cięcie,
minimalne straty rzepaku

Całkowicie zamknięta
ściana boczna
Rzepak spada nie na
elementy napędowe, a na
poszycie stołu po
zamkniętej części bocznej
stołu do rzepaku.
Przemyślana, oparta o
doświadczenia praktyczne
konstrukcja zapewnia
przejście bez przeszkód
masy pożniwnej i w
rezultacie znaczne
zmniejszenie strat.
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Mechaniczny, elektryczny lub hydrauliczny
napęd kos bocznych

Mniej strat
więcej zysku

Stoły do rzepaku produkowane są
w różnych wersjach wyposażenia.
Kosy mechaniczne, elektryczne
i hydrauliczne posiadają aktywny
dwunożowy system tnący.
Wszystkie kosy boczne
wyposażone są w nóż tnący
1,35m. Prowadnice zostały
wykonane z materiału
o podwyższonej odporności na
tarcie. Specjalne nożyki
gwarantują optymalne prace
żniwne nawet w najtrudniejszych
warunkach.

Konstrukcja stołu do rzepaku
Stoły do rzepaku Rolmako bazują na solidnej ramie, wąska
konstrukcja ścian bocznych minimalizuje straty ziarna
i gwarantuje prawidłową pracę.

Niezawodna technika koszenia rzepaku
Elementy robocze typu Claas
Przy produkcji stołów do rzepaku stosujemy najwyższej
jakości materiały i mechanizmy, stanowi to o ich wytrzymałości
i wydajności pracy.
Kosa boczna
do rzepaku
z napędem
elektrycznym

Prosty i szybki montaż
Bezproblemowy montaż odbywa się przy pomocy specjalnych
szybkich złączy.

Od ponad 10 lat pracujemy nad optymalizacją osiągów
naszych stołów do rzepaku. Dzięki licznym rozwiązaniom
technicznym, udało nam się stworzyć produkt spełniający
oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, dający
pełnie korzyści w trakcie zbioru.
Przystawki do rzepaku Rolmako wiele razy dowiodły swojej
wartości, stając się ważnym narzędziem dla naszych
Klientów, który dzięki stosunkowo niewielkim kosztom,
pozwolił na optymalizację zysków.

Kosa boczna
do rzepaku
z napędem
hydraulicznym
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Przyrządy do zbioru rzepaku Rolmako to urządzenia,
których koszt zakupu wraca się w bardzo krótkim czasie.
Firma Rolmako nieustannie pracuje aby pomóc swoim
Klientom oszczędzić czas i zwiększyć optymalnie
zbiór rzepaku. Stoły do rzepaku Rolmako
są łatwe w montażu, wystarczy podpiąć
cztery klamry i wymienić pasek
klinowy - gotowe!

Pionowe kosy do rzepaku

Po lewej stronie kosa
boczna napędzana silnikiem
elektrycznym, po prawej
z napędem hydraulicznym.

Lata doświadczeń w produkcji stołów do rzepaku
oraz kos bocznych sprawiły, że możemy
zaproponować Państwu produkt, który był
sprawdzony tysiące razy z różnymi modelami
kombajnów w różnych krajach świata.
Profesjonalne podejście do zagadnień związanych
ze zbiorem rzepaku oraz renomowani partnerzy
handlowi pozwalają nam na ciągłe udoskonalenie
naszych produktów.

Wysokość
pionowego noża 1,35m.

Noże kos pionowych
poddawane są obróbce
czernienia, nadaje się w ten
sposób estetyczny kolor
oraz chroni przy tym przed
korozją (powłoka trwalsza
od ocynkowanej).

Stół do rzepaku z niezależną od kombajnu instalacją
hydrauliczną, pompę olejową napędza przekładnia Schumacher

Poziomy nóż tnący (dwa systemy)
Stosowany od wielu lat system tnący oparty o elementy robocze
z systemu Claas coraz częściej zastępowany jest rozwiązaniem
EasyCut na podzespołach niemieckiego producenta
(Gebr. Schumacher GmbH).

Silnik elektryczny 300W o napięciu 12V lub 24V, wyróżnia się minimalnym poborem prądu oraz zwiększonym
momentem obrotowym - jest dopasowany do pracy z najbardziej wydajnymi kombajnami na świecie
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www.flickr.com/rolmako

U naszych partnerów handlowych, dystrybutorów kombajnów
zbożowych światowych marek, mają Państwo możliwość przy
zakupie nowego kombajnu zbożowego nabycia wyposażenia
dodatkowego w postaci stołu do rzepaku oraz wózka do
transportu zespołu żniwnego w pakiecie po korzystnych
cenach.

Najczęściej stosowanym systemem ścinającym
w stołach do rzepaku Rolmako są elementy
robocze typu Claas. Nożyki są nitowane lub
przykręcane do listwy nożowej wg życzenia
nabywcy. Opcjonalnie stosowany jest system
SCHUMACHER.

Stoły do rzepaku Rolmako dostępne są we wszystkich
możliwych konfiguracjach i wariantach wyposażenia.
Nietypowe dla firmy modele hederów, wykraczające poza
standardową produkcję produkowane są pod konkretnego
Klienta na zamówienie.
Pionowe kosy boczne w różnych wersjach
produkowane są od ponad 15 lat, rozwój
mechanizmów napędowych doprowadził
do powstania produktu, który jest doceniany
za wysoką jakość cięcia oraz bezawaryjność
pracy.

www.pinterest.com/rolmako
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Nowoczesne rozwiązania
optymalizujące zbiór rzepaku
Nasze argumenty:
- sztywna spawana rama przystawki,
niezależnie od szerokości stołu
- systemy tnące Schumacher
- kompletna oferta kos bocznych
- optymalna głębokość stołu do rzepaku
- ocynkowana podłoga stołu oraz
osłony boczne
- szybki montaż i demontaż adaptacji
- wysokiej jakości podzespoły
- zredukowana waga przystawki
- profesjonalne usługi serwisowe

Standardowy
system tnący

Rolmako dla stołów do rzepaku proponuje dwa systemy
tnące, znany od wielu lat standardowy system tnący w skład
którego wchodzą wysokiej jakości bagnety kute oraz dociski
kosy w systemie Claas.
Opcjonalny system Schumacher poprzez zmienne położenie
mocowania żyletek daje optymalny efekt cięcia. Zespół tnący
jest kompatybilny z wieloma współcześnie produkowanymi
kombajnami zbożowymi.

System żniwny
Schumacher

Główka kosy i łożysko Schumacher

Jeden i drugi system wyposażony jest w cynkowaną kosę
poziomą oraz nożyki mocowane do listwy za pomocą
połączeń śrubowych co pozwala na szybką ich wymianę
w trakcie prac żniwnych.
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Nieznaczne straty dzięki szybkiemu i dokładnemu ścinaniu
Mechaniczny napęd kos bocznych

Sprawdzone systemy żniwne

Kosa główna we wszystkich typach przystawek napędzana
jest przekładnią Schumacher, która gwarantuje bezserwisową
i bezwibracyjną pracę przyrządu rzepakowego. Napęd
mechaniczny na kosy boczne przenoszony jest przez
przekładnię Schumacher za pośrednictwem kosy głównej.
Rozwiązanie to jest dobrym wyborem dla stołów o szerokości
cięcia do 6m. Dla większych hederów proponujemy kosy
boczne elektryczne i hydrauliczne własnej produkcji lub
niemieckiej firmy Ziegler. Na zdjęciu przystawka do kombajnu
John Deere z kosami napędzanymi mechanicznie z
przekładni kosy głównej.

Standardowo przy produkcji stołów do rzepaku
wykorzystywane są znane na rynku elementy pasujące do
kombajnów zbożowych niemieckiego producenta. Kosa
pozioma oraz pionowa, dociski kosy, bagnety podwójne
wszystkie te elementy są kompatybilne z rozwiązaniami
tnącymi marki Claas. Nożyki kosy wykonane są z
utwardzanego materiału i ścierają się bardzo powoli. Jako
opcja przystawka może zostać uzbrojona w listwę nożową
marki Schumacher. Jeden i drugi system doskonale radzi
sobie z cięciem rzepaku, dodatkowym atutem są
ogólnodostępne części zamienne.

System tnący do zbioru rzepaku

Wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenie
zdobyte przy produkcji stołów do rzepaku
dla osiągnięcia większego zbioru podczas żniw

Sprawdzone rozwiązania do zbioru rzepaku
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Rolmako produkuje przystawki o szerokości roboczej do 9 m
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Przystawka do kombajnu New Holland 6m
z kosami napędzanymi hydraulicznie.

Kosy boczne
Procut produkcji
niemieckiej
wyposażone są
w jednonożowy
system cięcia
o napędzie
elektrycznym lub
hydraulicznym.
Nóż tnący o
długości 1,3m
składa się z 17
podwójnych noży
żniwnych do
precyzyjnego
cięcia rzepaku.

Przystawka do kombajnu
New Holland 9m z kosami
napędzanymi elektrycznie.

W

procut

Więcej plonu, do 20% więcej rzepaku z każdego hektara
Stół do rzepaku pozwala zebrać niemal wszystkie wyprodukowane nasiona, podnosi zysk gospodarstwa,
jest szybko zwracającą się inwestycją.

Niemal całkowite wyeliminowanie strat ziarna poprzez:
- gładkie i delikatne osłony zewnętrzne pozwalają na
bezproblemowe odsuwanie łodyg rzepaku
- dopasowane wewnętrzne obudowy, co pozwala na
zminimalizowanie strat przy bokach stołu
- gładkie zakończone tłoczeniami poszycie stołu, zapewnia
stałe podawanie materiału do bębna kombajnu
- kosy boczne z dwunożowym systemem cięcia
- zastosowanie podzespołów najwyższej jakości, takich jak
oryginalna przekładnia Schumacher, elementy robocze typu
Claas, noże pionowe o dużej wydajności.

Pionowa listwa nożowa
Wszystkie kosy boczne wyposażone są w specjalną listwę
tnącą, w skład której wchodzi 18 nożyków do profesjonalnego
zbioru rzepaku. Nożyki z hartowanej stali pozwalają na
maksymalną penetrację w zbiorach oraz gwarantują idealną
linię cięcia rzepaku.

Napęd mechaniczny

Napęd elektryczny

Napęd hydrauliczny

Źródłem napędu jest ruch posuwisto-zwrotny kosy głównej, za który
odpowiedzialna jest oryginalna przekładnia Schumacher.
Niezawodna dźwignia przekazuje napęd na pionowe kosy boczne.

Mechanizm napędowy zapewnia optymalną prędkość pracy.
Motoreduktor charakteryzuje się niskim poborem prądu.
Dostępny w wersji 12V i 24V.

Wysokie tempo kos hydraulicznych pozwala osiągnąć dużą
wydajność i ogranicza znacząco oddzielanie ziarna od kłosa.

Zalety:
● prosta konstrukcja, minimum konserwacji
● żadnych czynności związanych z podłączeniem kosy
● niska cena

Zalety:
● możliwość załączenia oraz wyłączenia kosy z kabiny
operatora
● płynna bezwibracyjna praca
● bezpiecznik odłączy kosę w przypadku zbyt dużego
przeciążenia

Zalety:
● duża wydajność, zwiększona żywotność, kosa przewidziana
na duże przebiegi
● żadnych czynności związanych z podłączeniem kosy
● brak ingerencji w instalacje hydrauliczną kombajnu
● kosa dwustronna, możliwość zamontowania na prawą
lub lewą stronę hederu

Cechy wspólne kos bocznych:
- poliamidowe szczęki noża
- listwa tnąca 1,35m
- hartowany nożyk 105 mm
- podwójny ruchomy nóż

Kompletna oferta kos bocznych Rolmako

Szczęki noży
Prowadnice dają znakomite prowadzenie noża i wystarczą
na długi okres eksploatacji. Listwa nożowa przesuwa się
w szczękach, które zapewniają wysoką elastyczność w trakcie
użytkowania i jednocześnie zmniejszają zużycie materiału.

Poziomy system tnący Schumacher (opcja)
Dzięki dodatkowym wzmocnieniom na górze i na dole palce
noży są przystosowane do maksymalnych obciążeń.
Samooczyszczenie noży, gwarantuje nawet w trudnych
warunkach żniwnych optymalną jakość cięcia. Ostrza noży
chronione są w zamkniętych palcach, osiągamy w ten sposób
pracę bez zakłóceń pod każdym względem, zawsze czyste
i niezawodne cięcie. Proponowany przez nas system tnący
został zaprojektowany przez firmę Schumacher (Niemcy)
z myślą o wydajnym zbiorze rzepaku.
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Doświadczenie,
które chcemy
przełożyć na Twój
lepszy plon rzepaku

Przy wyborze kombajnu zbożowego warto pomyśleć również o doborze odpowiedniego
przyrządu do rzepaku, jako czynnika kluczowego decydującego o końcowym zbiorze
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Jeżeli szukacie maszyny do zbioru
rzepaku, która jest solidna w budowie,
wydajna w pracy oraz szybka w montażu...

Wszystkie stoły do rzepaku Rolmako malowane
są w technice proszkowej, co daje najlepsze
zabezpieczenie przed korozją

Lewa hydrauliczna kosa boczna może zostać wyposażona
w hydrauliczny zawór odcinający olej od silnika hydraulicznego.
W ten sposób można odłączyć z pracy lewą kosę po przecięciu
łanu.

...wybierając Rolmako otrzymują
Państwo produkt najwyższej jakości,
zyskując na wydajności i czasie
Zaawansowany system tnący rozdziela rzepak na metr przed
spotkaniem z hederem. Operator kombajnu jest w stanie
nadzorować motowidłami wejście zbioru do gardzieli nie tracąc
ziarna i nie narażając się na zatory.

Przebudowie uległy liczne elementy stołu do rzepaku, całość
konstrukcji została jeszcze bardziej usztywniona, zmieniono
napinacze paska klinowego, przystawka zyskała więcej
możliwości nastawienia, co ułatwia czynności związane
z montażem na hederze.

Stoły do rzepaku Rolmako w 2014 roku poddane zostały modernizacji,
zmienił się nie tylko design, ale również liczne rozwiązania konstrukcyjne
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Kosy boczne Rolmako bez wydłużenia
stołu zespołu żniwnego, stanowią
alternatywę dla stołu do rzepaku przy
małych areałach uprawowych.
Kosy boczne
elektryczne i hydrauliczne
- napęd stanowi wysokiej jakości silnik
elektryczny lub hydrauliczny
- dla kosy elektrycznej pasek zębaty o
specjalnym profilu, doskonale przystosowany
do przenoszenia wysokich momentów
obrotowych
- dla kosy hydraulicznej przeniesienie siły
napędu na kosę za pomocą wytrzymałych
drążków napędowych zakończonych
tulejkami amortyzującymi drgania
- centralnie umiejscowiony nóż tnący
- dwuczęściowa osłona wału zapewnia
możliwość przełożenia mechanizmu tnącego
na dowolną stronę, bez potrzeby użycia
dodatkowych części
- zredukowana ilość obrotów silnika.
Elektryczne kosy boczne dostarczane
są wraz z elementami przyłączeniowymi.
W skład zestawu wchodzi włącznik/wyłącznik,
bezpiecznik i przekaźnik.

Kosy boczne elektryczne
Zwiększenie zbioru rzepaku
dzięki obniżeniu strat

easycut

Kosy boczne hydrauliczne

Kosy boczne do rzepaku sprawdzą się
wszędzie tam gdzie oczekuje się
efektywnego cięcia przy dużych
prędkościach roboczych kombajnu.
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Wózek transportowy służy do przewozu hederu za
kombajnem zbożowym, może również być wykorzystany
jako magazyn dla zespołu żniwnego po okresie żniwnym.
Każdy wózek do hederu jest specjalnie dostosowany
i zaprojektowany pod konkretny model sprzętu do zbioru
plonów, tak aby zapewniał szybki załadunek i wyładunek,
był idealnie osadzony na podporach, gwarantował pewne
i bezpieczne przemieszczanie się kombajnu z hederem.

Wózki transportowe do hederów Claas, John Deere,
New Holland, Case, Fendt, Challenger, Massey Ferguson

Wózki 1-osiowe ze sztywnym dyszlem
i kołem podporowym, przeznaczone są do
transportu hederów nie większych jak 5,5 m.

Przykładowe wagi
Wózek jednoosiowy Claas Tucano
Wózek dwuosiowy John Deere seria 600
Wózek dwuosiowy New Holland*
*) przednia oś na podwójnych kołach.

Podpora wózka do hederu Fendt, przystosowana do
przewozu hederu solo lub uzbrojonego w przystawkę
do zbioru rzepaku. Podpory dają dużą możliwość
regulacji np. kąta pochylenia podpory.

2-osiowy wózek Rolmako zapewnia niepowtarzalny
komfort na drodze. Jego przednia sterowalna oś prowadzi
wózek perfekcyjnie w ślad za kombajnem (idealnie nadaje
się do transportu na pola z utrudnionym dostępem).
Mały promień skrętu zapewnia komfort użytkowania.
Jego stabilna konstrukcja zaprojektowana została z myślą
o dużych przebiegach.

(kg)
780
895
960

Pewny i bezpieczny transport
Twojego hederu na pole
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Specjalistyczne przyczepy do przewozu zespołu żniwnego

nieskomplikowane układanie hedera na podporach / dobre właściwości jezdne, heder jest stabilny podczas jazdy

Sprężyny podtrzymujące dyszel oraz śruba rzymska
pozwalają na regulację położenia ucha zaczepu tak,
aby operator kombajnu lub ciągnika mógł w łatwy
sposób samodzielnie podpiąć wózek do hederu.

Szeroki rozstaw osi wózka, zastosowano opony
o rozmiarze 10.0/7515,3 PR.

Na zdjęciu wózek do hederu JD 5,5m, podpory
zostały zaprojektowane pod konkretny model
kombajnu. System złączy zabezpiecza heder przed
spadnięciem.

Wózek do hederu i stół do rzepaku właściwie spasowany z Twoim modelem kombajnu

Każda przyczepa do hederu wyposażona jest w
oświetlenie składające się z lamp zespolonych
oraz zestawu odblasków przeznaczonego dla
pojazdów o dużych gabarytach.
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Uniwersalna rama nośna, jedna do wszystkich modeli hederów
Wózki Rolmako posiadają regulacje długości oraz wysokości
ramy nośnej, dlatego ten sam wózek pasuje zarówno do
hederu New Holland o szerokości 3,9m, jak również 5,18m.
Grubościenne profile stanowią podstawę konstrukcji wózka.
Pewny i zrównoważony przewóz zapewnia bezpieczna rama
nośna na dwóch, trzech lub czterech kołach o rozmiarze
10,0/75 15,3.

Claas Mega/Dominator
Claas Tucano/Lexion
New Holland/Case
New Holland Vario/Case Vario
Fendt/Challenger/Massey Ferguson
John Deere seria 300
John Deere seria 600

Obrotowe oko dyszla z regulacją wysokości. Aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo pracy stosujemy tylko
sprawdzone, atestowane oko dyszla.

ia

Regulowana wysokość
położenia ramy

Mo

d

ta

s
ću

oś

w
żli

en
wi

i

śc

o
ług

ka

z
wó

pomoc w podjęciu decyzji

Kliny zabezpieczające przed przetoczeniem.

Wózek 1-osiowy
2 koła, sztywny dyszel

Wózek 2-osiowy
3 koła, skrętny dyszel

Atrakcyjna cena

Mały promień skrętu

Z myślą o Twoim komforcie

Wózek 2-osiowy
4 koła, skrętny dyszel

Do większych hederów
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Stoły do rzepaku oraz wózki transportowe do hederów
pasują do kombajnów zbożowych znanych producentów
Stoły do rzepaku Rolmako optymalizują
osiągi oraz wykorzystują potencjał
każdego kombajnu.
Wózki do transportu hederu gwarantują
bezpieczny przewóz zespołu żniwnego
do miejsca zbioru plonu.

Dopasowane do wszystkich
marek kombajnów

folia do sianokiszonek

Owijarki bel
Owijarki bel Rolmako przeznaczone są do owijania
podsuszonej zielonki z traw oraz innych przewiędniętych
roślin, uformowanych w bele za pomocą pras zwijających.
Do owijania bel stosuje się specjalną rozciągliwą folię
samoprzylepną o szerokości 500 mm lub 750 mm, która
zabezpiecza zakiszany materiał przed dostępem powietrza,
wilgoci i światła. Proces zakiszania trwa około 6 tygodni,
po czym pasza nadaje się do skarmiania.

Licznik owinięć bel L-01
Licznik jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym
do zliczania owinięć beli. Prosta obsługa licznika przy pomocy
jednego przycisku. Olejo i smaroodporna powłoka klawiatury.
Automatyczne wyłączanie po dłuższym czasie bezczynności
(funkcja oszczędzania baterii).
Licznik umożliwia:
- bieżącą obserwację procesu nawijania (licznik ilości owinięć)
- zaprogramowanie ilości owinięć (w zależności od rodzaju folii).

www.silomaster.com

Uniwersalny podajnik folii
Owijarka bel z uniwersalnym podajnikiem folii umożliwia owijanie
zarówno folią 500 mm, jak i 750 mm. W pierwszym wypadku
wykonuje się 24 owinięcia, a w drugim 18.

Bele sianokiszonki owinięte folią pozwalają na duże
ograniczenie strat składników pokarmowych w porównaniu
z tradycyjnymi sposobami. Za zastosowaniem tej technologii
przemawia więc jakość otrzymywanej paszy.
Stacjonarna owijarka bel
Owijarka Z 559 mocowana jest na 3-punktowym układzie
zawieszania ciągnika. Można owijać nią bele o masie
do 1000 kg. Maszyna napędzana jest z instalacji ciągnika
silnikiem hydraulicznym przez zawór zapewniający łagodny
rozruch i zatrzymanie ramy obrotowej. Proponujemy dwie
wersje stacjonarnej owijarki, pierwsza z podajnikiem na folie
500 mm, druga owijarka z uniwersalnym podajnikiem folii,
która umożliwia owijanie zarówno folią 500 mm, jak i 750 mm.
Czas owinięcia beli to 2 minuty przy 2-krotnej minimalnej ilości
owinięć. Owijarka Z 559 jest wyposażona w elektroniczny
licznik owinięć beli.

Parametry techniczne
Masa (podajnik 500 mm)
Masa (podajnik 500/750 mm)
Szerokość robocza
Szerokość transportowa
Średnica owijanych bel
Długość owijanych bel
Masa beli
Napęd owijarki
Obroty walców
Obroty silnika ciągnika
Liczba obr. stołu na owinięcie beli
Czas owinięcia

480 kg
495 kg
2,0 m
1,4 m
1,0 - 1,6 m
do 1,4 m
do 1000 kg
silnik hydrauliczny
2,2 obr./min
1600 obr./min
24 obr./folia 500 mm
18 obr./folia 750 mm
ok. 2 min

Skutecznie
i szczelnie
owinięte bele
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dowolny kolor
z palety RAL
Stacjonarne oraz samozaładowcze
owijarki do bel okrągłych

Dzięki zastosowaniu napędu hydraulicznego
maszyna jest łatwa w obsłudze,
praca owijarką jest łagodna i precyzyjna.
Hydrauliczny załadunek i wyładunek
oraz zastosowany mechanizm
ucinania i chwytania folii
znacznie skraca czas
potrzebny do owinięcia beli.
Wszystko to powoduje,
że owijanie bel owijarką
ROLMAKO Z259
jest znacznie mniej
pracochłonne i wymaga
mniejszej ilości sprzętu oraz ludzi do obsługi
w stosunku do tradycyjnych owijarek stacjonarnych,
tym samym pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Kolor specjalny na zamówienie
Standardowo wszystkie owijarki bel malowane są proszkowo na kolor
firmowy Rolmako RAL 5010. Na życzenia Klienta seria lub pojedyncza
maszyna może zostać pomalowana na dowolny kolor z palety RAL.
Oferta dostępna jest dla wszystkich maszyn rolniczych z oferty produkcyjnej.

Owijarki bel Rolmako
uzasadnione ekonomicznie,
mocne i trwałe maszyny

Owijarka stacjonarna wyposażona
w opcjonalny stół obrotowy z czterema
pasami transportowymi. Każdą
owijarkę Rolmako można wyposażyć
w kołyskę do stawiania bel w pion.

Silniki hydrauliczne, przekładnie kątowe, koła stożkowe, łożyska, łańcuchy napędowe, elementy hydrauliczne i inne podzespoły
wykorzystywane przy produkcji owijarek bel dostarczane są przez sprawdzonych renomowanych producentów

Obsypnik do pryzm i kopców
Maszyna mocowana jest na 3-punktowym układzie zawieszenia
ciągnika. Obsypnik działa na prostej zasadzie - lemiesz zrywa
ziemię, następnie wirnik gwiazdowy rzuca ją na kopiec lub
pryzmę. Odległość obsypywania regulowana jest za pomocą
osłony kierującej.

Dokładnie owinięte bele, wysoka wydajność
pracy oraz trwałość to korzyści,
które sprawiają, że owijarki Rolmako
to dobra inwestycja

Duże doświadczenie nabyte przez lata produkcji owijarek bel,
daje naszym Klientom niezawodny produkt na długi okres eksploatacji
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Samozaładowcza owijarka bel
Zaczep maszyny wyposażony jest w skokową regulację,
co ułatwia wypoziomowanie maszyny. Owijarka Z 259
posiada ramię załadowcze z prawej strony. Uchwycona bela
transportowana jest na stół owijający, który napędzany jest
silnikiem hydraulicznym. Transport beli na stole odbywa się
przy pomocy gumowych pasów. Dzięki automatowi
odcinająco-chwytającemu folię ingerencja użytkownika
wymagana jest tylko przy zakładaniu nowej rolki folii.
Sterowanie odbywa się z kabiny ciągnika poprzez dźwignie
sterujące. Samozaładowcza owijarka bel posiada
uniwersalny podajnik folii, bele mogą być owijane folią
o szerokości 500 mm lub 750 mm. Do współpracy z owijarką
bel w zupełności wystarczy ciągnik o mocy ok. 50 KM.
Owijarka może być wyposażona w urządzenie do stawiania
bel. Po zakończonym cyklu owijania bela spada na ramię,
które ustawia ją na denku.
Parametry techniczne
Masa maszyny
Wymiary owijanej beli
Minimalna moc ciągnika
Nacisk na zaczep
Podłączenie do ciągnika
Napęd owijarki
Napęd ramy obrotowej
Sposób załadunku bel
Sposób wyładunku bel
Obcinanie folii
Szerokość folii
Ilość obrotów stołu
Czas owinięcia beli
Licznik owinięć

Wielofunkcyjny licznik
owinięć bel
Owijarka bel posiada
programowalny licznik
wskazujący aktualną
ilość owinięć beli, czas
pracy, ilość bel, średnią
ilość bel w ciągu
godziny. Licznik posiada
możliwość niezależnej
pracy na trzech polach.

1020 kg
1200 mm x 1200 mm
50 KM
470 kg
Zaczep rolniczy
lub górny zaczep transportowy
Hydrauliczny z instalacji ciągnika
Silnik hydrauliczny
Przez boczne ramię załadowcze
Samoczynny
poprzez ramę wychylną stołu
Automatyczne po owinięciu beli
500 mm/750 mm
24 obr/18 obr
ok. 1 min
Elektroniczny L-01 lub L-02

Samozaładowcza
owijarka bel
dla wymagających
więcej na www.rolmako.pl

Wysoka efektywność, niskie koszty utrzymania
oraz kompaktowa konstrukcja czynią z owijarki bel Z 259
odpowiednie narzędzie dla wymagających rolników

Owijarka bel Z 259

www.rolmako.pl

Standardowe koło owijarki 10.0/75-15.3 może być
zastąpione opcjonalnym większym ogumieniem o
wymiarach 400/60-15.5. Szeroka opona przydatna
jest na podłoża o niskiej nośności.

Twój sposób
na bele
z dobrą kiszonką

Cechy charakterystyczne:
- hydrauliczne ramię załadowcze
- stół obrotowy z czterema pasami transportowymi
- zautomatyzowany nóż ucinający folie z chwytakiem
- uniwersalny podajnik folii 500 mm/750 mm
- mechaniczne urządzenie do stawiania bel w pion

Zaczepiana owijarka Rolmako do bel okrągłych to dobry wybór
dla rolników oczekujących dużej wydajności. Wyposażona
w szybki stół obrotowy z czterema szeroko rozstawionymi
pasami, zapewnia maksymalną stabilność beli i jej właściwe
prowadzenie oraz ścisłe nakładanie warstw folii.

Samozaładowcza owijarka bel w pozycji przygotowanej
do kolejnych procesów owijania. Chwytak trzyma folię,
kleszcze luzują ją po rozpoczęciu owijania.

Ładowanie odbywa się przy pomocy bocznego ramienia
załadowczego.
Nisko zawieszony środek ciężkości, duży rozstaw kół oraz
szerokie ogumienie 400/60 x15.5 wpływa pozytywnie na
stabilność i komfort pracy w każdym terenie.

Samozaładowcza owijarka bel oferuje w pełni automatyczne cięcie i chwytanie folii
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Szybkie i niezawodne owijanie bel
Kluczowymi czynnikami wpływającymi na zyskowność
procesu owijania bel są wydajność i jakość pracy maszyn.
Samozaładowcza owijarka bel Z 259 jest maszyną, która
pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu pracy.
Gwarantuje prawidłowe owijanie bel folią w każdych
warunkach roboczych. Rozwiązania zastosowane
w samozaładowczych owijarkach Rolmako gwarantują
prawidłowe przygotowanie bel do przechowywania, a tym
samym uzyskanie paszy najwyższej jakości.

Załadunek, owijanie beli, wyładunek.
Cała operacja w 1 minutę.

Załadunek bel
Maszyna wyposażona jest w boczne ramię załadowcze.
Dzięki dużemu rozstawowi kół w pozycji roboczej bela jest
ładowana na owijarkę w sposób precyzyjny i zrównoważony.
Środek ciężkości znajduje się nisko, co zapewnia maszynie
maksymalną stabilność przy ładowaniu.

Wyładunek bel
W momencie zatrzymania się stołu obrotowego w pozycji
rozładowania, wytrzymały siłownik unosi go, by łagodnie,
bez uszkodzenia folii wyładować owiniętą belę.
Stawiacz bel
W razie potrzeby istnieje możliwość wyposażenia owijarki
w rolkę, która stawia bele w pion.

więcej na www.rolmako.pl

Podajnik folii
Rolki napinające gwarantują optymalne prowadzenie
folii i zmniejszają ryzyko jej rozerwania. Łatwy system
mocowania nowej rolki. Cicha i praktycznie
bezobsługowa przekładnia łańcuchowa zapewnia
optymalne wstępne rozciąganie folii. Podajnik może
współpracować z folią o szerokości 500 mm
oraz 750 mm.

Sterowanie owijarką
Owijarka Z 259 obsługiwana jest za pomocą dźwigni
z linkami sterującymi. Trzy dźwignie pozwalają na
manualne sterowanie maszyną i uruchamianie
poszczególnych funkcji owijania.
Licznik owinięć bel ułatwia pracę operatora zliczając ilość
owinięć, wskazując właściwy moment wyładunku.

Prosta, wydajna i wygodna w obsłudze

Cięcie i chwytanie folii
Mechaniczny automat do cięcia folii firmy Rolmako,
przytrzymuje folię w położeniu gotowym do owinięcia
następnej beli. Po nałożeniu odpowiedniej ilości warstw,
folia jest przytrzymywana i odcinana, bez konieczności
wykonywania dodatkowych operacji. Folia utrzymywana
jest w takim stanie do rozpoczęcia owijania kolejnej beli.
Dzięki nowoczesnej konstrukcji układ pracuje
niezawodnie i powtarzalnie w każdych warunkach.

Stół obrotowy
Transport beli na stole odbywa się przy pomocy dwóch
walców, które prowadzą cztery pasy. Dzięki specjalnej
konstrukcji stołu, bela jest utrzymywana w pełnej
stabilności, a pomocnicze rolki przytrzymują i zapewniają
jej dodatkowe właściwe prowadzenie. Gumowe pasy
gwarantują płynne obracanie się beli, a tym samym
prawidłowe nakładanie warstw folii, które jest podstawą do
dobrego zakonserwowania paszy podczas całego okresu
jej magazynowania.
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Samozaładowcza
owijarka bel Z 287

Z 287 to owijarka bel zbudowana na zupełnie
nowym systemie podwozia. Zastosowanie
obciążnika oraz szerokich kół sprawia,
że nie ma potrzeby przestawiania koła
z pozycji transportowej do ustawienia
roboczego i odwrotnie, jak ma to miejsce
w przypadku starszych maszyn.
Nowe rozwiązania gwarantują większą
stabilność i pewność podczas pracy.

Rozdzielacz maszyny został rozbudowany o jedną sekcje,
standardowa funkcja hydraulicznego stawiacza bel pozwala
na odkładanie owiniętego siana w sposób płynny bez
uszkodzenia folii.

40
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Hydrauliczny stawiacz pozwala na bezpieczny transport bel
na podłoże. Bele stawiane są na denku, sama operacja
minimalizuje jeszcze bardziej ryzyko uszkodzenia folii
w stosunku do rozwiązań mechanicznych.

Bardziej masywna owijarka na większe bele z lepszym wyposażeniem w standardzie
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Sterowanie funkcjami hydrauliki odbywa się z kabiny ciągnika.

Stół obrotowy we wszystkich owijarkach bel wyposażono
w mechanizm blokujący ramę obrotową. Dzięki temu rozwiązaniu
stół zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu do wyładunku.
System uniemożliwia zmianę pozycji stołu podczas wyładunku.
Z 287 to zbudowana od podstaw owijarka bel, dająca większe
możliwości, w stosunku do wcześniejszych modeli z bogatym
wyposażeniem standardowym.

Uniwersalny podajnik
folii 500/750 mm
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Załadunek odbywa się bocznym
ramieniem załadowczym,
zwiększono rozmiar cylindrów
hydraulicznych, co pozwala
na załadunek ciężkich balotów

Opcjonalny dyszel dostosowany
do potrzeb rynku USA
(standardowo ucho dyszla)

Automat ucinająco-chwytający folię

Z 287

Owijarkę o symbolu Z 287
wyposażono w szereg
praktycznych i niezawodnych
rozwiązań z myślą o wydajnej
pracy. Mechanizm układu
cięcia i chwytania folii,
uniwersalny podajnik folii
oraz hydrauliczny układ
wyładunku bel sprawiają, że
maszyna ta stanowi najlepszy
wybór dla nowoczesnego
rolnictwa.

Hydrauliczny stawiacz bel,
stół z szerokością roboczą 1,5 m
w standardowym wyposażeniu
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Właściwie owinięte bele zatrzymują
w sobie wszystkie naturalne składniki
i soki, co z kolei zwiększa ich wartość odżywczą
Z 287 to efekt wielu lat pracy
nad owijarkami do bel siana,
wiele rozwiązań technicznych
miało zastosowanie we wcześniej
produkowanych owijarkach,
projekt jest jednak zupełnie nowy,
celem było dostarczenie maszyny
lepiej wyposażonej, dającej więcej
możliwości i łatwiejszej w obsłudze

Płynna regulacja prędkości obrotowej stołu owijarki umożliwia dostosowanie
prędkości do masy beli, również podczas trwającego procesu owijania
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Zgniatacz ziarna
Zgniatacz ziarna przeznaczony jest do zgniatania ziarna
wszystkich rodzajów zbóż i roślin strączkowych, hodowca
otrzymuje w ten sposób pasze treściwe dla bydła, trzody
chlewnej, koni. Dzięki gnieceniu ziarna uzyskujemy najbardziej
efektywny sposób żywienia zwierząt, charakteryzujący się dużą
przyswajalnością paszy. Tak przygotowane ziarno do skarmiania
nie traci swoich wartości odżywczych (niska temperatura pracy
nie niszczy białka). Zastosowane w zgniataczu rozwiązania
wpływają pozytywnie na jakość pracy, komfort użytkowania
i wydajność maszyny.
Napęd pasowy na walec zgniatający

Napęd zębaty między walcami

Parametry techniczne

Specjalne nacięcia na walcach powodują, że wysoki
współczynnik tarcia polepsza wciąganie ziarna, zwiększa
wydajność oraz dokładność zgniatanego ziarna.
Przeniesienie napędu na dwa walce zgniatające zwiększa
wydajność zgniatacza o 20%.

Siatka zabezpieczająca chroni przed ingerencją do wnętrza
pracującej maszyny oraz zapobiega dostaniu się niechcianych
zanieczyszczeń do elementów roboczych zgniatacza.
Zespół magnesów wychwytuje metalowe elementy, które
przypadkowo dostały się do kosza zasypowego. Chroni to
powierzchnię walców przed uszkodzeniem.

Dźwignie regulujące szczelinę roboczą

Moc silnika
Ilość walców
Szerokość walców
Średnica walców
Wydajność przy szczelinie 0,12
Wydajność przy szczelinie 0,2
Wydajność przy szczelinie 0,4
Szczelina robocza
Masa maszyny

7,5 kW
2 szt.
300 mm
240 mm
do 900 kg/h
do 1200 kg/h
do 2500 kg/h
0,10-0,40 mm
335 kg

Zalety zgniatacza ziarna Rolmako:
- przyswajalność paszy
wynosi około 95 %
- oszczędność czasu
(duża wydajność)

Doskonała
pasza ze zbóż
i nasion
strączkowych

- prosty sposób regulacji
parametrów pracy
- prosta konstrukcja oraz
łatwa obsługa i konserwacja.
Panel sterujący zgniataczem

Zgniatacz ziarna napędzany jest silnikiem 7,5 kW

ziarno przed zgniataniem

ziarno po procesie zgniatania
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Pług dla profesjonalistów
do zimowego utrzymania dróg
Pług śnieżny Rolmako jest to pług klasy ciężkiej przeznaczony
do współpracy z ciągnikiem rolniczym wyposażonym w przedni
TUZ. Stosuje się go do odśnieżania dróg publicznych,
parkingów oraz wszystkich utwardzonych i nieutwardzonych
powierzchni drogowych. Pług jest również bardzo przydatny
przy formowaniu pryzm kiszonkarskich oraz spychania
(np: obornika). Zdolny jest przenosić obciążenia czołowe
max 12,5 ton.

Podejdź profesjonalnie do tematu odśnieżania!
Bezawaryjne i bezpieczne pokonywanie
przeszkód drogowych poprzez
uchylne lemiesze na sprężynach.

www.pinterest.com/rolmako

www.flickr.com/rolmako

Zabezpieczenie lemiesza
Pług wyposażono w zabezpieczenie przeciążeniowe, lemiesz
podczas najazdu na krawężnik, studzienkę lub inną przeszkodę,
ściska sprężynę i odchyla się. Rozwiązanie to w pierwszej fazie
pozwala na zamortyzowanie uderzenia w przeszkodę ukrytą pod
warstwą śniegu o wysokości nie większej niż 120mm, po czym
zmienia kąt natarcia lemiesza na wartość ujemną i pozwala na
prześlizgnięcie się pługa nad przeszkodą.

System kopiowania terenu oparty na wahliwym zawieszeniu
z amortyzatorem gumowym, pozwala na odchylenie się pługa
zgodnie z ukształtowaniem terenu.
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Zalety pługa śnieżnego Rolmako:
- lemiesz o grubości 50mm i wysokości 250 mm
(dużo powierzchni do ścierania)
- wysokie skrzydła pługa (1,2 m), profil gwarantujący
dobre odkładanie śniegu
- podwójnie chromowane cylindry hydrauliczne
do pracy w trudnych warunkach
- masywna budowa, pług bez problemów może
współpracować z dużymi ciągnikami.

Pozycja zamknięta pługa zamknięta do środka jest
przydatna gdy śniegu nagromadzi się bardzo dużo.

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, pług
Rolmako jest twardy i wytrzymały. Centralny sworzeń
i istotne połączenia skrzydeł z korpusem centralnym są
wyjątkowo mocne, aby wytrzymać częste zmiany pozycji.
Skrzydła oraz pozycja lemiesza są skonstruowane tak, aby
usunąć śnieg z łatwością, nawet przy niskich prędkościach.

HARDOX
Jako opcja do pługa montowana jest bezstopniowa śruba do regulacji wysokości pracy lemiesza odśnieżnego.
Doposażenie maszyny w ślizg Hardox, koło podporowe lub płozę Küpera wydłuża znacznie żywotność lemiesza.
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Ekstremalnie mocne pługi śnieżne

Odbojnik chroniący lemiesz
Lemiesz bez odbojnika wykazuje wyraźne ślady zużycia w
miejscach zderzenia pługa z krawężnikiem. Pługi śnieżne
Rolmako standardowo wyposażone są w element chroniący
lemiesz podczas pracy przy krawężnikach. Odbojnik
znacząco wydłuża okres eksploatacji lemiesza odśnieżnego.

Koła Blickle wykonane są z najwyższej jakości mieszanki
gumowej. Koła mają średnice 250mm, charakteryzują się
dużą nośnością, trwałością oraz wysoką jakością
wykonania.

Konstruktorzy pługa śnieżnego Rolmako przy jego budowie
wzięli pod uwagę współpracę z ciągnikami dużej mocy do 350 KM

Pług Rolmako czyści ulice miasta stosunkowo spokojnie i bez
większego obciążenia dla pojazdu, do którego jest podłączony
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Wszystkie pozycje pracy w jednym pługu śnieżnym:
rozgarniająca, V zgarniająca, jednostronna prawa albo lewa

V
Ślizg Küpera to płoza o najwyższej wytrzymałości, stanowi
kombinację stali, gumy, oraz korundu. W porównaniu do
zwykłych ślizgów stalowych odznaczają się dużo większą
trwałości (do 300% większa odporność na ścieranie).

Tam gdzie odśnieżania jest bardzo dużo i nie ma czasu na
wymianę zużytych części pługa stosowane są opcjonalne
lemiesze wykonane ze stali Hardox o grubości 20mm.
W przypadku gospodarstw rolnych sztywna listwa zgarniająca
Hardox ułatwi tworzenie pryzm kiszonkarskich oraz usuwaniezgarnianie obornika.

Pług jest przeznaczony głównie do użytku miejskiego, gdzie wąskie
uliczki i parkingi są t rudne do odśnieżania ze względu na zaparkowane
pojazdy. Szerokość pługa można dostosować tak aby jak najlepiej
dopasować go do warunków przestrzennych w jakich będzie pracował.

Pługi śnieżne Rolmako mają zmienną regulowaną geometrię skrzydeł
to wszechstronne maszyny do wykorzystania w różnych warunkach
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Kiedy inni liczą na Ciebie, Ty zawsze
możesz liczyć na swój pług śnieżny
Pług klasy ciężkiej Rolmako
- do odśnieżania
- przygotowania pryzm kiszonkarskich
- do prac ziemnych
Wyposażenie standardowe
- system kopiowania terenu
- mechanizm dźwigniowo-sprężynowy z regulowaną
siłą odchylenia lemiesza
- dowolność pozycji roboczych w zakresie ± 58°
- 4-częściowy lemiesz zgarniający
- panel sterowniczy z wtykiem do gniazda zapalniczki 12V
- oświetlenie obrysowe

Twój sprzęt do usuwania śniegu
musi sprostać każdemu wyzwaniu

Siła, wydajność, wszechstronność

Parametry techniczne

Głównym atutem pługów Rolmako jest ich wszechstronność. Skrzydła pługa można ustawiać pod dowolnym kątem, co pozwala na wysoki poziom dopasowania się
do bieżącej sytuacji tak, aby zapewnić optymalną wydajność odśnieżania. Zmiana ustawienia skrzydeł pługa pozwala na znaczne poszerzenie obszaru zastosowań.

Szerokość robocza (m)
Zakres skrętu skrzydeł pługa
Waga (kg)

3

3,3
58°

740

800

W standardzie maszyna wyposażona jest w elastyczną,
gumową listwę zgarniającą dzieloną na cztery segmenty,
skrętny zespół roboczy z płynną regulacją w zakresie 58 stopni
oraz sprężynowe zabezpieczenie przeciążeniowe, które
sprawia, że maszyna jest odporna na nierówności podłoża
oraz napotkane pod śniegiem przeszkody. Po wyposażeniu w
listwę metalową maszyna może być wykorzystana do lekkich
prac ziemnych oraz równania dróg gruntowych.

Wklęsłe wysokie skrzydła pługa
nie pozwalają na wypadanie
śniegu, mogą zabrać bardzo
dużo śniegu na raz, a co za tym
idzie gwarantują szybkie
i efektywne odśnieżanie.
Pług bazuje na mocnym
centralnym korpusie, do którego
zamocowane są skrzydła
z hydrauliczną regulacją
nastawienia.
Ich przemyślana konstrukcja
z licznymi wzmocnieniami czyni
pług niezawodnym narzędziem
do odśnieżania w każdych
warunkach.

Jeżeli zachodzi potrzeba przemieszczenia
dużej ilości śniegu szybko i efektywnie,
dla profesjonalisty wybór jest jasny
pług śnieżny Rolmako.

Prosty, wygodny układ
sterowania pługiem za pomocą
pilota.

Gumowy lemiesz zachowuje elastyczność i wytrzymałość
w niskich temperaturach, jest odporny na uderzenia oraz
przyklejanie się śniegu. Element roboczy jest podzielony na
cztery sekcje, każda część lemiesza działa niezależnie od
pozostałych, co ogranicza naprężenia.

Do budowy maszyny wykorzystano elementy hydrauliczne
sprawdzonych i renomowanych producentów.

Pokaż śniegowi gdzie jego miejsce
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Większa efektywność pracy i wyższy poziom rentowności

Pługi śnieżne Rolmako wielokrotnie udowodniły swoją przydatność i niezawodność, stając się podstawowym narzędziem pracy w firmach
usługowych zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg. Wydajność, trwałość i łatwość użytkowania wszystko to pozwala na oszczędność czasu
oraz ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem śniegu. Za każdym razem gdy wykonujesz usługę, musisz mieć pewność, że pług śnieżny
wykonuje dobrą robotę na czas - przygotowując do użytku drogę o dużym znaczeniu komunikacyjnym.

Specjalista od zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów manewrowych

Części do maszyn produkcji zagranicznej
Specjalizujemy się również w wykonywaniu części do
maszyn produkcji zagranicznej. Nasze doświadczenie oraz
potencjał technologiczny pozwala na wykonanie określonej
części na podstawie dostarczonego wzoru.

Części do maszyn rolniczych
Wieloletnie doświadczenie w produkcji dla rolnictwa
doprowadziło do powstania szerokiej oferty części.
Wyspecjalizowany zespół naszej firmy sprawnie wdraża
nowy asortyment do maszyn krajowych oraz realizuje
zlecenia na części do maszyn zagranicznych. Wysokie
kwalifikacje dają nam również możliwość indywidualnego
podejścia do Klienta i realizację pod określone wymagania.

Wykonujemy głównie części do kombajnów zbożowych:
- sita do zboża, rzepaku i kukurydzy
- klepiska zbożowe i do zbioru kukurydzy
- podsiewacze, przesłony i wiele innych.
Indywidualne zamówienia
W przeciągu wieloletniej działalności udało nam się wdrożyć
do produkcji wiele produktów dla Klientów spoza branży
rolniczej. Nasza firma jest otwarta na wszelkiego rodzaju
współpracę, polegającą na wykonywaniu elementów pod
określone wymagania Klienta.

Części do maszyn produkcji krajowej
Części zamienne oferujemy do następujących maszyn
rolniczych produkcji krajowej:
- kombajn zbożowy Bizon
- kosiarka rotacyjna
- rozrzutnik obornika
- ładowacz Cyklop
- kombajn ziemniaczany Anna
- kombajn buraczany Neptun
- przyczepa rolnicza (produkcja burt różnego typu)
- inne.

Zlecenia na nietypowe części realizujemy na podstawie
dostarczonej dokumentacji, wzoru itp. Jesteśmy również
otwarci na propozycje produkcji gotowych wyrobów.
Oferujemy pomoc na etapie projektowania poprzez
opracowanie technologii wytwarzania oraz produkcję.

Właściwe części,
właściwe ceny
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Części zamienne do zagranicznych kombajnów zbożowych
Produkcja części do
maszyn rolniczych
Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w produkcji części
zamiennych do popularnych na rynku polskim maszyn
rolniczych. Ponad 20-letnie doświadczenie oraz załoga
o wysokich kwalifikacjach potwierdzają najwyższą
jakość wytwarzanych części zamiennych oraz
gwarantują, że jesteśmy godnymi zaufania partnerami.
Produkowane części zamienne to asortyment pasujący
do najczęściej spotykanych maszyn w Polsce i zarazem
wizytówka naszych możliwości. Potencjał
technologiczny pozwala nam na wykonanie części
zamiennej pod określone wymagania Klienta na
podstawie wzoru lub dokumentacji.

sita żaluzjowe
pewny i optymalny
rezultat czyszczenia

klepiska

podsiewacze

solidne i wytrzymałe
klepiska do zboża
i kukurydzy

duża odporność na korozje
dzięki ocynkowanej
podłodze

Ponad 20 lat doświadczenia
w produkcji części
dla polskiego rolnictwa
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Przygotowanie detali do malowania
Śrutowanie to proces oczyszczania powierzchni metalowych.
Przygotowuje to powierzchnie pod malowanie, cynkowanie
lub inne procesy, zapewniając tym samym większą trwałość
kolejnych procesów. Posiadamy komorę śrutowniczą
o wymiarach (dł. x wys. x szer.) 7m x 4m x 5m.

Usługi
Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania optymalnej
technologii oraz wykonania określonej usługi.

Malowanie proszkowe
Szczególną uwagę poświęcamy linii przygotowania elementów
przed malowaniem. Wszystkie części metalowe produkowanych
przez nas maszyn poddawane są obróbce śrutowania. Takie
przygotowanie gwarantuje wieloletnią trwałość lakierowanej
powierzchni. System zawiesi i transportu elementów nie
pozwala na zabrudzenie i uszkodzenie wcześniej nałożonych
warstw zabezpieczających.

Oferujemy następujące usługi obróbcze w ramach posiadanego
parku maszynowego:
- cięcie blach laserem o mocy 5 kW
- wypalanie plazmowe CNC blach o grubości do 200 mm
- cięcie na pile taśmowej
- gięcie na prasach krawędziowych CNC
- cięcie na gilotynach CNC do 10 mm
- obróbka plastyczna na prasach hydraulicznych
i mimośrodowych (siła nacisku 2000 ton)
- zautomatyzowane spawanie robotem spawalniczym
- oczyszczanie powierzchni metali śrutownicą
- malowanie proszkowe
- zgrzewanie, wiercenie, toczenie, frezowanie i inne.
Wypalanie plazmowe CNC
Oferujemy usługi na wypalarce plazmowej (blachy o grubości
do 200 mm, arkusze o wymiarach 2000x4000 mm). Technologia
ta pozwala na osiągnięcie detali o dowolnym kształcie.
Realizujemy zamówienia na podstawie wzoru lub rysunku
technicznego.
Koła zębate i łańcuchowe
Produkowane w naszym zakładzie koła zębate i łańcuchowe
wykonujemy według dostarczonej dokumentacji, wzoru lub
przeprowadzamy pomiary i przeliczenia tak, aby produkt spełniał
Państwa oczekiwania.

Gdy potrzeba
czegoś więcej
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Wycinanie plazmowe,
gazowe oraz laserowe
Laserowe cięcie blach
Maszyny rolnicze Rolmako powstają przy użyciu
najnowocześniejszych urządzeń do obróbki blach.
Technicznie zawansowane wykrawarki umożliwiają
najbardziej wszechstronne, precyzyjne i efektywne
wycinanie detali o dowolnym kształcie. Wykorzystane
technologie obróbcze blach umożliwiają osiągnięcie
dokładności w granicach +/- 0,1 mm, gwarantują
powtarzalność produkcji przy wytwarzaniu maszyn
i części rolniczych.

100 % powtarzalności,
precyzyjne kształty,
gładkie krawędzie

Technika laserowa

Usługi cięcia laserem
Oferujemy usługi precyzyjnego wycinania skomplikowanych
kształtów, jednocześnie uzyskując wysoką jakość ciętej
krawędzi i nieosiągalną wcześniej powtarzalność. Państwa
zlecenia są przygotowywane przy pomocy specjalistycznego
oprogramowania TruTops, które pozwala nam na uzyskanie
optymalnego rozkładu detali na arkuszu i zmniejszenia ilości
odpadu. Zakres grubości ciętych blach:
- Stal czarna do 25 mm
- Stal nierdzewna do 20 mm
- Aluminium do 12 mm.

Cięcie oraz gięcie blach
Zastosowanie technik laserowych do produkcji maszyn
rolniczych umożliwia wycinanie w gatunkowych twardych
blachach, gdzie otworowanie zwykłą metodą wiórową jest
utrudnione i kosztowne. Ograniczenie kosztów produkcji
pozwala nam zaproponować wyrób końcowy po atrakcyjnych
cenach przy zachowaniu ich wysokiej jakości.
Park maszynowy do cięcia blach:
- Laser TRUMPF o mocy 5 KW
- Wypalarka plazmowo - gazowa CNC PIERCE
- Wypalarka plazmowa CNC Nessap.
Dzięki elastyczności i możliwości realizacji rozmaitych potrzeb
w dziedzinie obróbki blach sprostamy każdemu zadaniu
naszego Klienta.

Profesjonalne centrum cięcia blach
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Twój sprzedawca produktów Rolmako
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P.H.U.T.P. Rolmako
1- ul. Gwarna 8
Zakład nr
2- ul. Nekielska 11 F
Zakład nr
Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
kom. (+48) 608 479 817, (+48) 604 520 342
fax. (+48 61) 437 39 16
e-mail: rolmako@rolmako.pl

Polityka naszej firmy zakłada ciągły rozwój oferowanych produktów, specyfikacje oraz wersje maszyn mogą różnić się od tych podanych w niniejszej publikacji.
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