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Technika uprawy 
międzyrzędowej



Witamy w SCHMOTZER.
Witamy w firmie, która wynalazła maszynę do pielenia.

Nasz pomysł wykorzystania pielnika do regulacji 
chwastów sprawił, że byliśmy niegdyś pionierem. 
Wynalezienie opryskiwacza spowodowało, 
że technika uprawy międzyrzędowej popadła 
w zapomnienie.

Obecnie społeczeństwo i polityka coraz bardziej 
skupiają się na środkach chemicznych i wywierają 
coraz większą presję na rolników, by ci znaleźli 
alternatywne rozwiązania. Z rolniczego punktu 
widzenia konieczna jest zmiana myślenia w związku 
z rosnącym problemem z odpornością chwastów 
i chwastów z rodziny traw. 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek zrozumieliśmy 
wyzwania stojące przed branżą i odpowiednio 
udoskonaliliśmy nasze produkty.

Czy to rolnictwo ekologiczne czy konwencjonalne – 
SCHMOTZER oferuje właściwe rozwiązanie!

Współpraca z AMAZONE daje nam dodatkowy 
impuls. W ten sposób możemy zapewnić 
nowy impuls techniczny, unikalne możliwości 
wyposażenia i jeszcze wydajniejsze rozwiązania. 

„Dzisiaj tak samo jako kiedyś – oryginalny produkt”.

To motto, pod którym rozpoczynamy nasz jubileusz 
100 lat. W 2022 roku będziemy wspólnie świętować 
jubileusz wynalezionej przez firmę SCHMOTZER 
w 1922 roku techniki uprawy międzyrzędowej.

Po ostatnich dwóch wyjątkowych sezonach 
szczególnie szczególnie miło będzie nam spotkać się 
na targach, piknikach, pokazach oraz na obchodach 
naszego stulecia!

Notatki

Również tutaj:

www.schmotzer-ht.de
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Dlaczego w ogóle pielić?

Zalety mechanicznego zwalczania chwastów

Odpowiedzialność ekologiczna

• Usuwanie opornych chwastów problema-
tycznych lub odrostów, np. wyczyniec pol-
ny i miotła zbożowa

• Uwzględnienie przepisów państwowych

• Eliminacja ważnych herbicydów dzięki 
odporności i zakazom

• Zapewnienie optymalnego wzrostu po-
przez zmniejszone zużycie środków che-
micznych i substancji czynnych

• Przyjazność dla klimatu

• Ekologia wkracza do rolnictwa

Redukcja środków ochrony roślin

• Obecnie do 75% oszczędności środków 
w rolnictwie konwencjonalnym

• Zabezpieczenie przed odpornością traw i 
ziół

Pielęgnacja gleby

• Rozbijanie zaskorupień gleby po ulewnych 
deszczach sprzyja przewietrzaniu i wzrostowi 
korzeni

• Pielenie hamuje erozję i prowadzi do lepszej 
absorpcji wody

• Mobilizacja składników odżywczych poprzez 
wyższą aktywność mikroorganizmów

• Ukierunkowane wsparcie mineralizacji, np. w 
celu rozkrzewiania

• Delikatna obróbka gleby

• Zgodne z przepisami prawa wprowadzanie 
nawozów mineralnych i nawozów organic-
znych

Pielęgnacja roślin

• Oszczędzanie wody w glebie poprzez łamanie 
kapilarności

• Ukierunkowane mechaniczne usuwanie 
chwastów i chwastów traw

• Usuwanie chwastów problematycznych lub 
odrostów – również w  przypadku opornych 
chwastów i chwastów traw, takich jak wyczy-
niec polny, proso lub miotła zbożowa

• Wsparcie wzrostu korzenia poprzez luźną i 
wilgotną glebę

• Zapobieganie zahamowaniu wzrostu i uszkod-
zeniom liści, które są spowodowane przez 
stosowanie herbicydów, np. obumieranie liści 
buraków

• Zwalczanie zachwaszczania wtórnego i 
wzrostu chwastów resztkowych związanych 
z pogodą

• Optymalne wysuszanie chwastów na po-
wierzchni gleby



Chwasty i chwasty traw nie mogą 
rozwinąć żadnej odporności w 
przypadku używania noża pielnika.
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Co jest ważne?

Optymalne warunki pielenia

Technika

• Wąska pierś noża, ponieważ działanie 
obsypnika nie może być zbyt duże. To 
umożliwia również wyższą prędkość jazdy

• Odsłonięcie chwastów poprzez efekt wibracji 
– te lekko sprężynujące elementy umożliwiają 
płytsze i  bardziej precyzyjne prowadzenie 
głębokościowe z lepszą regulacją kruszenia i 
zwalczania chwastów

Pogoda

• Aby zapobiec ponownemu wzrostowi już 
wyciętych chwastów, zalecamy pielenie tylko 
wtedy, gdy nie są prognozowane opady

Przeznaczenie

• Podczas pielenia bez widoku na pole zawsze 
należy zwracać uwagę na głębokość umie-
szczania materiału siewnego

• Nasion chwastów uśpionych nie wolno 
stymulować do kiełkowania

• Płytkie, chroniące korzenie, chroniące wodę 
kapilarną i równomierne pielenie

• Tak głęboko jak jest to konieczne, tak płytko 
jak jest to możliwe, czyli 2-3 cm Doprowadzenie wody do rośliny 

w przypadku niewłaściwej 
i prawidłowej głębokości roboczej
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Pielnik SCHMOTZER

Dzisiaj tak samo jako kiedyś – oryginalny produkt.

Każda maszyna SCHMOTZER jest wynikiem pasji, 
wieloletniego doświadczenia i  precyzji. Nie tylko 
wynaleźliśmy pielnik, lecz także nieustannie go 
rozwijaliśmy.

Na bazie rozległej wiedzy i  pomysłowości, nasze 
produkty od dziesięcioleci są synonimem niez-
równanej niezawodności, wysokiej elastyczności 
i maksymalnej precyzji.

100 lat doświadczenia sprawia, że firma SCHMOT-
ZER oferuje rozwiązania, które są odpowiednie do 
pielęgnacji szerokiej gamy ziemiopłodów, takich 
jak zboża, buraki, kukurydza, warzywa i  uprawy 
specjalne na całym świecie przy różnych warun-
kach glebowych i klimatycznych.

Każde urządzenie jest indywidualnie produkowa-
ne w naszej siedzibie w Bad Windsheim, co zapew-
nia najwyższy poziom precyzji i jakości materiału.

Każda maszyna jest unikatowa i specjalnie dosto-
sowana do klienta, z czego jesteśmy dumni.

1922

Elastyczność, precyzja i oszczędność kosztów

Dzisiaj pielnik firmy SCHMOTZER to urządzenie 
rzeczywiście wielofunkcyjne. Dzięki podzespołom 
o  konstrukcji modułowej każdą nową maszynę 
można skonfigurować zgodnie z  wymaganiami 
klienta, a  dzięki optymalnemu oświetleniu nasz 
pielnik pracuje równie niezawodnie w dzień oraz 
w nocy.

Specjalne łożyska niewymagające konserwac-
ji i  łożyska ślizgowe z  tworzywa sztucznego 
o  8-krotnie dłuższej żywotności, a  także lżejsze 
komponenty to tylko kilka przykładów, które 
zapewniają również utrzymanie kosztów zużycia 
w określonych granicach.

Możesz oczekiwać od nas inteligentnych 
rozwiązań, które między innymi sprawią, że zasy-
pywanie roślin uprawnych będzie podlegało kon-
troli, a dokładna regulacja głębokości na redlicach 
jest sprawą oczywistą dzięki równoległobokowi 
gwiaździstemu. Jeśli sobie tego życzysz, maszyna 
SCHMOTZER może sama utrzymywać się w swojej 
koleinie.
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Możliwości techniczne

Prędkość jazdy do 15 km/h

Rozstaw rzędów od 12,5 cm

Szerokości robocze do 9 m dla osiągnięcia wysokiej wydajności powierzchniowej

Systemy do użytkowania jako urządzenie czołowe, międzyosiowe oraz tylne

Odpowiednie rozwiązanie do każdej uprawy rzędowej

Hydrauliczne podnoszenie w równoległoboku

Wiele możliwości montażu najróżniejszych narzędzie do pielenia

Pielenie pomiędzy rzędami przy pomocy regulowanych kół palcowych

Zawsze żądana głębokość pielenia przy pomocy sprężyn i noży wibracyjnych

Różne systemy utrzymania rozstawu z równoległą ramą przesuwną

I dużo więcej...

2022
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Venterra 2K
Nowość, która pozwala osiągnąć wysoką skuteczność, wydajność 
powierzchniową oraz elastyczność
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Nowość w SCHMOTZER

Maksymalne podnoszenie 

do prac w uprawach wysokich

Zmaksymalizowana wysokość przejścia  

do prac nawet w bardzo późnych uprawach roślin

Konstrukcja szynowa na dwóch poziomach

Dzięki zachodzącym na siebie 2 szynom możliwe są różne 

rozstawy rzędów za pomocą tylko jednej ramy

Wyjątkowo stabilna konstrukcja ramowa 

do podłoży wszelkiego rodzaju, maksymalnego obciążenia 

oraz wysokich prędkości roboczych
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Venterra 2K

Nowość firmy SCHMOTZER: uniwersalne 
narzędzie, które pozwala osiągnąć wysoką 
skuteczność, wydajność powierzchniową oraz 
elastyczność

Venterra łączy unikalne przejście z  maksymalną 
wysokością skoku równoległoboków do 50  cm, 
otwierając nowe możliwości mechanicznego 
zwalczania chwastów nawet w bardzo późnych 
uprawach roślin. W przypadku upraw o wysokości 
wzrostu do 1 m, dzięki współdziałaniu z Kontrolą 
sekcji możliwe jest nieuszkodzone pielenie aż do 
końcówek nawet podczas wjeżdżania na nawro-
cie. 
Nowy profil szynowy

Nowy profil Venterra został zmodernizowany 
pod kątem stabilności szyny. Podczas konstruo-
wania nowej szyny Venterra szczególny nacisk 
położono na jej stabilność. Szyna zbudowana jest 
na dwóch poziomach, które nakładają się na sie-
bie. Dzięki temu istnieje możliwość, by jedna szy-
na zajmowała się wszystkimi rozstawami rzędów. 
Dodatkowo wprowadzono proste mocowanie 
równoległoboków. 

Rama
Kompaktowa konstrukcja Venterra zmniej-
sza wymagane obciążenie przedniej części po-
jazdu ciągnącego. Odstęp pomiędzy tylnymi 
równoległobokami a dolnymi dźwigniami zaczepu 
został dodatkowo zmniejszony.

 

Zmaksymalizowane przejście szynowe
Do maszyny Venterra opracowano równoległobok 
kombi w wyższej wersji. Wraz z nową szyną można 
osiągnąć przejście do jednego metra. Wydłuża to 
okno czasowe użytkowania, a tym samym stopień 
obciążenia maszyny. Późne pielenie w wysokich 
uprawach roślin może w ten sposób zwalczać 
zachwaszczenie wtórne. 

Kontrola sekcji (SC)
Nowe standardy w technice uprawy 
międzyrzędowej wyznacza wykopywanie 
w równoległoboku do 50 cm. Mocne strony syste-
mu to nieniszczące pielenie wrażliwych upraw lub 
wysokich roślin na nawrocie. 

Kombinacje narzędzi
Typowe opcje narzędzi, takie jak tarcze ochronne 
pielnika, koła palcowe, obsypnik, brona chwastow-
nik itp. są również dostępne do łączenia z Venter-
ra. Seria ta może być również wyposażona w sys-
temy aplikacyjne GreenDrill oraz urządzenie do 
opryskiwania pasowego. 
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Typ maszyny 6 × 75 cm 8 × 75 cm 9 × 75 cm 12 × 45 cm 12 × 50 cm

Równoległoboki

Venterra 2K równoległobok kombi Large KPP-L SC

Venterra 2K równoległobok kombi Medium KPP-M 
SC

Venterra 2K równoległobok kombi Medium KPP-M

Akcesoria

Łączność z Kontrolą sekcji ISOBUS

Konieczna ilość oleju Kontroli sekcji na KPP-L SC 6 l/min

Konieczna ilość oleju Sterowanie kamery ok. 15 l/min

Liczba urządzeń sterujących EW w połączeniu 
z bezciśnieniowym powrotem

2

Liczba urządzeń sterujących DW 1

Masa Venterra 2K * 1340 kg 1460 kg 1530 kg 1560 kg 1560 kg 

Zapotrzebowanie na siłę pociągową ok 80 KM

Szerokość transportowa 2,95 m

* Wyposażenie podstawowe z AV 5 i KPP-M

Dane techniczne
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SCHMOTZER Select
Indywidualne rozwiązanie do każdej uprawy i każdego 
gospodarstwa
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Precyzyjna jazda po zboczach bez przemieszczania 
ciągnika
Nasza równoległa rama przesuwna SCHMOTZER redukuje siły boczne do 
minimalnego poziomu. Dzięki zakresowi przemieszczenia na poziomie 640 mm 
pozycje na zboczu nie stanowią już problemu.

Dzięki urządzeniom SCHMOTZER

5 kroków do przodu...

Seryjne podparcie niewymagające konserwacji
Przeguby i podparcia w pielnikach SCHMOTZER standardowo nie wymagają 
konserwacji. Oszczędzasz czas i pieniądze, których wymaga żmudna konser-
wacja.

Wymiana płyt redlic w kilka minut
Przykręcany systemem szybkowymienny SCHMOTZER Rapido sprawia, że 
żmudna wymiana zużytych redlic należy do przeszłości.

Najlepsze wyniki pracy nawet na trudnych do pokonania 
podłożach
W maszynach SCHMOTZER narzędzia doczepiane są umieszczone na oddziel-
nie prowadzonym równoległoboku, co umożliwia bezpośrednie dopasowanie 
do podłoża w każdej sytuacji.

Brak strat plonów z powodu dużego zagęszczenia gleby
Pielniki SCHMOTZER wyróżniają się wyjątkowo lekką konstrukcją. Przykładowo 
nasza 8-rzędowa maszyna z rozstawem rzędów 75 cm waży poniżej 1400 kg 
mimo posiadania ramy przesuwnej.
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Rama

Rozwiązanie dostosowane do każdej szerokości roboczej

Warianty ramy

Pielniki SCHMOTZER dostępne są w  wers-
ji składanej i  sztywnej. Hydrauliczny system 
składania w pionie to szybka i łatwa opcja dla piel-
ników do 9  m. Zewnętrzne segmenty są w  nich 
składane pionowo w  górę. Zaletą tego wariantu 
jest to, że elementy pielące są nadal ustawione 
poziomo, nawet w  pozycji złożonej. Składanie 
odbywa się przy pomocy hydraulicznego 
urządzenia sterującego dwustronnego działania. 
Przy szerokościach roboczych 9  m pielnik może 
być również używany jako urządzenie dla 6  m, 
ponieważ ta szerokość robocza jest wyposażona 
w podwójny system składania. Jest to więc opty-
malne rozwiązanie, na przykład dla podmiotów 
świadczących usługi przy użyciu maszyn rolnic-
zych, ponieważ szerokość pielenia musi być zaws-
ze dostosowana do szerokości siewu i  rozstawu 
rzędów. 

Usztywnienie napinające lub opcjonalna podwój-
na szyna zapobiegają promieniowemu ruchowi 
zewnętrznych segmentów belek narzędziowych 
przy większych szerokościach roboczych i/lub 
wyższych prędkościach. Usztywnienie napinające 
oraz jarzmo transportowe stanowią wyposażenie 
seryjne w każdym pielniku od 4,50 m. W połączeniu 
np. z  opryskiwaczem do oprysku pasowego i/
lub szerokością roboczą 9  m, zaleca się również 
zastosowanie podwójnej szyny, aby maksymal-
nie zwiększyć precyzję przy dużej wydajności po-
wierzchniowej.

• Rama z drążonym profilem za-

pewnia maksymalną wytrzymałość 

i elastyczność przy jednocześnie 

niskiej masie maszyny

• Łatwa regulacja rzędu za pomocą 

belki narzędziowej z dwoma pozio-

mami kołnierzy

• Konstrukcja znana ze swojej 

wytrzymałości, ponieważ jest 

wytłoczona z litego materiału

• Bez oznak zmęczenia na belkach 

narzędziowych

• Dodatkowa stabilność dzięki 

wysokiemu profilowi   w środkowym 

segmencie narzędzi składanych 

hydraulicznie i sztywnym szynom od 

szerokości roboczej 5 m

Po prostu SCHMOTZER

Profil normalny

80 mm

105 mm

70 mm

70 mm

Profil wysoki



st
ro

na
 1

8

Dzięki niezawodnym systemom sterowania coraz więcej pielników pracuje jako narzędzie tylne. Niem-
niej jednak SCHMOTZER nadal oferuje praktyczne warianty mocowania do zabudowy czołowej oraz 
między osiami. Oprócz tych indywidualnych wariantów montażu istnieje dodatkowa możliwość łączenia 
montażu czołowego i tylnego. Dzięki temu maszyna może być używana zarówno z tyłu ze sterowaniem 
kamerą, jak i w wersji montażu czołowego do wymogów specjalnych. Rozstaw rzędów nie ma znacze-
nia przy wyborze wariantu montażu. Decydującym czynnikiem jest raczej oczekiwana łączna wydajność 
z hektara.

Warianty montażu

Optymalne rozwiązanie dla każdego użytkownika

Narzędzie czołowe
Korzystanie z  narzędzia czołowego umożliwia 
pełny widok na prace związane z  pieleniem 
i  może być realizowane z  różnymi nośnikami. 
Istnieją ograniczenia odnośnie narzędzi dodat-
kowych, takich jak koła palcowe. Do korzystania 
w  opcji montażu czołowego najbardziej nadają 
się równoległoboki typu KPP i EKP. Także w opcji 
mocowania czołowego równoległoboki są zawsze 
zaczepiane, a nie pchane, dzięki czemu jakość pra-
cy jest zawsze optymalna.

Montaż między osiami
Dostępna technologia umożliwia umieszczenie 
pośrodku ciągnika oraz spokojne i dokładne pro-
wadzenie pielnika. Bezpośredni widok na uprawę 
i narzędzie sprawia, że maszyną można precyzyj-
nie sterować bez wspomagania elektronicznego. 
Wykorzystaj zalety Twojego nośnika narzędzi za-
wieszanych.
Urządzenia najazdowe SCHMOTZER sprawiają, że 
dolna część jest lekka.

Narzędzie tylne
Narzędzie tylne w połączeniu z systemem kamer 
zapewnia optymalne warunki do uzyskania wy-
sokiej wydajności powierzchniowej. Dzięki tej 
przestrzeni montażowej można zrealizować wie-
le różnych kombinacji. Oprócz systemu prowad-
zenia w rzędach sterowanego kamerą sterowa-
nie może odbywać się ręcznie lub w  połączeniu 
z  narzędziem czołowym. Montaż tylny oferu-
je również możliwość rozsiewania wsiewek 
międzyplonowych za pomocą zawieszanego roz-
siewacza pneumatycznego GreenDrill lub opryski-
wacza do oprysku pasowego. Narzędzie tylne jest 
wyposażone w KPP i EKP. Aby sprostać wymagani-
om różnych upraw, typy równoległoboków można 
również łączyć, dzięki czemu można skorzystać 
z idealnej synergii.

Następujące elementy łączące są używane w 
montażu między osiami:

• Typ A do Fendt GT 220-231

• Typ F1 do Fendt GT 250-380 (do 8 rzędów)

• Typ F2 i F3 do Fendt GT 250-380  
(z kompensacją wahań)
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Równoległoboki

Właściwe prowadzenie narzędzia na każdym podłożu

Równoległobok stanowi podstawę optymalne-

go prowadzenia narzędzia. Tutaj rozpoczyna się 

jakość pracy. W tym celu w SCHMOTZER opiera-

my się na równoległoboku na jeden rząd upra-

wowy. Wszystkie podparcia równoległoboków 

standardowo nie wymagają konserwacji. 

Po prostu SCHMOTZER
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MPP – Sprawdzone urządzenie
Wielofunkcyjny równoległobok do montażu między osiami

MPP - P2020

• Rozstawy rzędów od 24 do 60 cm
• Wysokość przejścia do 60 cm
• Szerokości robocze do 9 m
• 1 do 3 noży, do wyboru sztywne lub sprężynujące
• Maksymalny wybór narzędzi
• Maksymalna różnorodność upraw

EKP-S – Małe urządzenie specjalistyczne
Równoległoboki pojedyncze kombi – Small

EKP-H - P2020

• Rozstawy rzędów od 15 do 50 cm
• Wysokość przejścia do 60 cm
• Szerokości robocze do 9 m
• 1 do 3 noży ze sprężynami
• Maksymalna różnorodność upraw
• Różne systemy prowadzenia w rzędach

KPP-M – Urządzenie wielofunkcyjne
Równoległobok kombi – Medium

Kombi Mais mit HSZ rechts lang

• Rozstawy rzędów od 15 do 80 cm
• Wysokość przejścia do 80 cm
• Szerokości robocze do 9 m
• 1 do 5 noży ze sprężynami
• Maksymalny wybór narzędzi
• Maksymalna różnorodność upraw
• Różne systemy prowadzenia w rzędach

EKP-M – Duże urządzenie specjalistyczne
Równoległoboki pojedyncze kombi – Medium

• Rozstawy rzędów od 15 do 50 cm
• Wysokość przejścia do 80 cm
• Szerokości robocze do 9 m
• 1 do 3 noży ze sprężynami
• Maksymalna różnorodność upraw
• Różne systemy prowadzenia w rzędach
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Urządzenie PP kombi (KPP-M) jest wszechstron-
nym i najczęściej kupowanym równoległobokiem 
w  technice uprawy międzyrzędowej. Daje 
możliwość pielenia różnych rozstawów rzędów 
oraz różnych liczb rzędów. Zboża, buraki cukrowe, 
kukurydza, soja, słonecznik, bobik czy dynia to tyl-
ko niektóre z tych upraw. 

Równoległobok jest odpowiedni do większych 
upraw z roślinami o wysokości do ok. 80 cm. Do 
KPP można zamontować do 5  noży. Na przykład 
przy rozstawie rzędów 45 cm instalowane są trzy 
noże o szerokości 140 mm. Przy rozstawie rzędów 
75 cm instaluje się pięć noży o szerokości 140 mm. 
Nakładanie na siebie noży w  rzędzie sprawia, że 
zapobiega się prześlizgiwaniu się chwastów 
i przesuwaniu skib na rząd. Chwasty odcinane są 
na całej powierzchni i odkładane na powierzchni.

Poza tym do KPP-M można zamontować wiele 
różnych narzędzi. Pracę z pielnikiem palcowym do 

ukierunkowanej obróbki w rzędzie lub np. system 
bron w  rzędzie można łączyć z  tarczami ochron-
nymi pielnika lub używać ich oddzielnie. KPP-M 
umożliwia pielenie rzędów o  rozstawach od 15 
do 80  cm. Charakteryzuje się w  szczególności 
łatwością konserwacji na przegubach, dzięki cze-
mu nie są tu wymagane gniazda smarowe.

Równoległobok kombi
KPP-M – Urządzenie wielofunkcyjne

Specjalne wyposażenie, które można 

łączyć z KPP-M:

• różne tarcze ochronne pielnika

• wiele rodzajów noży

• wiele rodzajów doczepianych 

narzędzi uprawnych, np. koła palco-

we oraz obsypniki

• Opryskiwacz do oprysku pasowego

• systemy do aplikacji wsiewek 

międzyplonowych oraz aplikacji 

nawozów

Po prostu SCHMOTZER
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Rozstaw rzędów

od 15 cm

od 20 cm

od 30 cm do 60 cm

od 60 do 100 cm

od 100 cm do 150 cm

od 150 cm do 200 cm

Liczba/rozmiar noży

1 x 80 mm

1 × 120 do 180 mm

1 × 200, 300, 400 mm lub

3 × 140, 160 lub 180 mm

5 × 160, 180 lub 200 mm

6 × 180, 200 lub 240 mm

10 × 140, 160 lub 180 mm

Montaż noża wibracyjnego na KPP M

montaż do rzędów 

o rozstawie 75 cm

montaż do rzędów 

o rozstawie 45 cm 

i 50 cm
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EKP-S
EKP-S posiada zintegrowaną prowadnicę noża 
wibracyjnego, która zapewnia dokładną kontrolę 
głębokości noża, a  tym samym sprawia, że na 
powierzchnię nie są przenoszone żadne uśpione 
nasiona chwastów ani traw chwastów (rośliny 
wymagające światła do kiełkowania). W  gospo-
darstwach konwencjonalnych decydujące znac-
zenie może mieć przebudzenie odpornych gatun-
ków traw chwastów, takich jak wyczyniec polny. 

Ponadto na EKP-S można zainstalować obsypnik 
dwustronny oraz bronę chwastownik do chwas-
tów i  traw. W  ciągnikach o małej wysokości sko-
ku wysokość przesiewu EKP-S można regulować 
w  3  stopniach. Zwłaszcza w przypadku bardzo 
wąskich rzędów i/lub bardzo dużej obecności 
chwastów na polu, EKP-S można ustawiać naprze-
miennie krótko lub długo, aby zmniejszyć do mini-
mum podatność na zapychanie i zmaksymalizować 
efekt tworzenia gruzełków. Wysokość przejścia 
wynosi 60 cm.

Równoległoboki pojedyncze kombi
EKP-S / EKP-M – Urządzenie specjalistyczne

EKP-M
EKP-M (medium) to mały równoległobok 
kombi, najlepiej przystosowany do wąskich 
rzędów. Jego kształt i  wysokość przejścia są 
dostosowane do dużego urządzenia PP kom-
bi, dzięki czemu możliwe jest połączenie dwóch 
równoległoboków na jednym pielniku, np. KPP-M 
w ścieżce technologicznej, stąd określenie „M”.  
Wysokość przejścia wynosi tutaj 80  cm.  
Zarówno krótsze EKP, jak i dłuższe EPK-M są 
wyposażone w  nóż i  posiadają wbudowaną 
regulację głębokości w  redlicach z  kółkiem jez-
dnym. W  zależności od rozstawu rzędów noże 
mają różne rozmiary. Podobnie jak w przypadku 
KPP-M, z EKP-M można korzystać z szerokiej gamy 
dodatkowych narzędzi.

Szerokie rzędy i  koleinę ciągnika można pielić 
kilkoma EKP-M w  rzędzie lub w połączeniu z  PP 
kombi na całym obszarze. Jeden nóż pielący na 
równoległobok gwarantuje najlepsze dostosowa-
nie terenu i równomierną głębokość opielania. 
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W  zależności od warunków glebowych w  MPP 
można zastosować jedno, dwa lub trzy narzędzia 
w  wersji sztywnej lub sprężynowej. Ze względu 
na niewielką wysokość i  głębokość montażową, 
MPP sprawdza się w  montażu między osiami. 
Za regulację głębokości na redlicach odpowia-
da kółko Farmflex o  średnicy 200 lub 280  mm. 
Wciąganie podłoża można regulować w  pięciu 
stopniach za pomocą podwójnego obciążenia 
sprężyny. Nóż typu gęsiostópka w  połączeniu 
z  rolkami opielającymi nadają się szczególnie do 
mniejszych roślin. 

Wielofunkcyjny równoległobok
MPP – Sprawdzone urządzenie
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Kątomierz
Opcjonalne kątomierze bezpośrednio przy 
roślinie stanowią alternatywę dla standardowych 
noży pielących. W  przypadku silnego zachwa-
szczenia pozwalają one uniknąć stert chwastów 
i trawy na końcach rzędów. Dzięki nieprzerwanej 
powierzchni tnącej zaskorupione gleby są op-
tymalnie kruszone. Dodatkowo można usunąć 
z  rzędów niechciane grudy. Kątomierze stosuje 
się niezależnie od rozstawu rzędów.

Ząb wibrujący brony sprężynowej
Ząb wibrujący brony sprężynowej stano-
wi możliwość osiągnięcia efektu wymies-
zania również za pomocą techniki uprawy 
międzyrzędowej oraz wprowadzenie do gleby 
materiału organicznego. Chwasty są przy tym wa-
runkowo odkładane na powierzchni. Szczególny 
nacisk stawiany jest na kruszenie. Zęby wibrujące 
brony sprężynowej można stosować również do 
przygotowania podłoża w rzędzie.

Dłuto pielące
Dłuta pielące dostępne są w SCHMOTZER jako op-
cja dodatkowa. Przy wąskich rozstawach rzędów, 
jak to często zdarza się w  przypadku upraw 
zbóż, można je wykorzystać do pracy w kolejnym 
rzędzie. Ponadto dłut pielących można używać 
na trudnych i/lub suchych glebach, aby skruszyć 
glebę.

Noże typu gęsiostópka
Nóż typu gęsiostópka jest decydującym czynni-
kiem do optymalnej obróbki. Płaska konstruk-
cja zapewnia odkładanie i  wysuszenie chwas-
tów na powierzchni. Szerokości noża od 80  mm 
do 380  mm sprawiają, że do każdego rozstawu 
rzędów znajdzie się właściwe rozwiązanie. Długie 
powierzchnie minimalizują podatność na zapycha-
nie i umożliwiają celowe nakładanie na siebie kilku 
noży w rzędzie, aby np. zapobiec prześlizgiwaniu 
się chwastów korzeniowych. Utwardzenie 
materiału i najwyższa jakość zmniejszają zużycie.

Nóż pielący

Narzędzia do wszystkich potrzeb
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Stała współpraca
Nóż pielnika musi tworzyć całość z  trzonkiem 
redlicy. Zwykłe połączenie śrubowe pozostawia 
zbyt duży luz i  przy twardym podłożu przesuwa 
nóż pielnika w górę. Mocno osadzone chwasty 
prześlizgują się, podobnie jak przy zębach zaczepu 
hakowego sprężyny. Ważne jest również, aby nóż 
był prowadzony indywidualnie i drobnymi kroka-
mi w głąb. Dlatego nasze trzonki są wyposażone 
w karbowanie.

Mocne połączenia nitowe
Noże redlic oraz trzonek są seryjnie połączone 
ze sobą nitami. Redlice nitowane są ustawione 
bardziej stromo, co prowadzi do zwiększonego 
wymieszania gleby. 

• Wszystkie noże pielące można łączyć ze 

sprężynami wibracyjnymi w  różnych roz-

miarach. W  przeciwieństwie do zębów 

sprężystych, można nimi łatwo usunąć 

chwasty korzeniowe.

• Precyzyjnie wykonane, centymetrowe 

rastry ustalające zapewniają dokładną 

głębokość pielenia.

• System szybkowymienny RAPIDO redukuje 

do minimum nakład czasu i kosztów.

Po prostu SCHMOTZER

System szybkowymienny RAPIDO
Nowe zamknięcie z systemem szybkowymiennym 
oraz ulepszona płyta redlic przewyższają wszystkie 
dotychczasowe systemy. System szybkowymienny 
RAPIDO umożliwia pełną wymianę wkładów noży 
w ciągu kilku minut. Do tego potrzebne jest tylko 
jedno narzędzie. Ponadto ten wariant umożliwia 
lepsze zachowanie dociągu i zużycia. Podobnie, ze 
względu na bardzo płaską konstrukcję, w podłożu 
występuje niewielkie przeciwciśnienie. Zapewnia 
to zachowanie bezpiecznej głębokości roboc-
zej i  minimalizuje efekt wstrząsania, szczególnie 
w przypadku bardzo małych i wrażliwych upraw. 
Standaryzacja procesów oraz następująca po nich 
obróbka pozwalają osiągnąć najwyższy poziom 
jakości uodparniania.

System szybkowymienny RAPIDO

Wymiana płyt redlic w zaledwie kilka minut
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System wibracyjny SCHMOTZER

„Efekt wibracji” pozwala odsłonić chwasty i trawy chwastów
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System wibracyjny Zwykłe sprężyste zęby

Sposób pracy

Sprężyna wibracyjna zwiększa efekt krusze-
nia i  odsłonięcia chwastów, a  także umożliwia 
indywidualną regulację narzędzia, np. głębszą 
w  kanałach erozyjnych lub wyższą w  rzędzie 
roślin. Centymetrowe nacięcia na trzonku red-
licy pomagają w  regulacji. Noże wibracyjne 
pracują bardziej płasko, a  zatem są delikatniej-
sze dla wody kapilarnej niż konwencjonalne zęby 
sprężyste. W  porównaniu ze zwykłymi nożami 
przemieszczana jest mniejsza ilość gleby. Dzięki 
temu silnie redukowane jest wyrzucanie gleby. Za 
pomocą noża wibracyjnego możliwe prowadzenie 
upraw dużych roślin przy ochronie ich korzeni. Ze 
względu na płaski sposób pracy uśpione nasiona 
chwastów, które w innej sytuacji mogą prowadzić 
do zachwaszczenia wtórnego, nie są przenoszone 
do góry, zwłaszcza podczas ostatniego przejazdu 
procesu pielenia.

Trzonek pielnika ustawiony jest pionowo do 
podłoża i  otrząsa się z  chwastów pod wpływem 
wibracji górnej sprężyn. Prostopadły układ 
noża i  trzonka optymalnie przenosi chwasty na 
powierzchnię gleby w celu ich wysuszenia.

Firma SCHMOTZER była nie tylko pionierem w 
dziedzinie pielników – za wynalezienie noża wi-
bracyjnego również odpowiedzialna jest firma 
z Bad Windsheim. Są to narzędzia z półsprężyną, 
składające się ze sprężyny, trzonka oraz noża. 
„Efekt wibracyjny” jeszcze bardziej odsłania 
chwasty i  trawy chwastów, a  pielenie przebiega 
bardziej płasko, bardziej równomierne, w sposób 
chroniący korzenie i wodę kapilarną. Nóż wibracyj-
ny zapewnia dokładną głębokość roboczą i prak-
tyczne użytkowanie bez blokowania. 

Siła i kształt sprężyny wibracyjnej są zaprojektowa-
ne w taki sposób, że po jej włożeniu automatyc-
znie ustawiany jest najkorzystniejszy kąt dociągu 
bez zmiany głębokości roboczej. Nie ma efektu 
odsprężynowania, sprężyna wytwarza wyłącznie 
równomierne wibracje. W  górnym położeniu 
osiągana jest silna wibracja dla lekkich i  luźnych 
gleb. Środkowe położenie wytwarza ruch dopaso-
wany do średnich i ciężkich gleb.

Nóż wibracyjny
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Koła palcowe

Zwalczanie chwastów w rzędzie

Po prostu SCHMOTZER
Zawsze prawidłowa wysokość robocza

• Niezależną regulację głębokości na redlicach kół 

palcowych zapewnia osobny równoległobok

• Wyjątkowo utwardzone i kątowo 

ukształtowane palce napędowe oraz tarcze 

napędowe z łożyskami kulkowymi do 

aktywnego stałego użytkowania

• Regulowany kąt agresji
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Koło palcowe SCHMOTZER
Obróbka w rzędzie roślin jest czasem największym 
wyzwaniem, jeśli chodzi o  mechaniczny sposób 
zwalczania chwastów. Rozwiązanie proponowa-
ne przez SCHMOTZER: koła palcowe. Koła pal-
cowe pracują w rzędzie roślin w miejscu, do któ-
rego nie dociera nóż pielnika. Dwa koła palcowe 
wykonane ze specjalnie utwardzonego plastiku 
sięgają pomiędzy rzędy roślin. Uśpione nasiona 
chwastów są ponownie przykrywane, co zapobie-
ga ich wzrostowi. Oddzielny równoległobok pro-
wadzi koło palcowe dokładnie na odpowiedniej 
wysokości, nawet jeśli na przykład równoległoboki 
pielące utrudniają pracę w  przypadku obecności 
kanałów erozyjnych lub kamieni. Ponieważ 
właśnie podczas pracy w  rzędzie wymagana jest 
najwyższa staranność i precyzja. 

Montaż na osobnym równoległoboku
W  urządzeniach SCHMOTZER koła palcowe są 
zamocowane do dodatkowego sprężynowego 
równoległoboku, w przeciwieństwie do konwenc-
jonalnej konstrukcji. Zapewnia to lepsze dopaso-
wanie narzędzi do linii poziomu. Wykluczony jest 
efekt dźwigni.

40°

Młode i małe uprawy

20°

Duże uprawy

Regulowany stopień agresji
Nachylenie kół palcowych SCHMOTZER można 
regulować w  celu dostosowania poziomu agres-
ji kół palcowych do wielkości roślin uprawnych. 
W przypadku młodych i wrażliwych upraw zaleca-
ny jest kąt regulacji 40° w 1. i 2. przejściu pielnika. 
Tutaj siła likwidacyjna płynie w kierunku podłoża, 
a prędkość rotacyjna jest odpowiednio mniejsza. 
W przypadku starszych, większych upraw i silnego 
wzrostu chwastów zaleca się ustawienie kąta 20° 
w 2., 3. i, jeśli to konieczne, w 4. przejściu pielnika. 
Siła likwidacyjna przesuwa się w kierunku rośliny. 
Chwasty są wyciągane z rzędu w pierwszym pro-
mieniu, a ziemia jest popychana w drugim promie-
niu. W ten sposób korzenie i wszelkie pozostałości 
chwastów są ponownie przykrywane.
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Różne uprawy wymagają rolek ochronnych, 
które chronią uprawę przed grudami ziemi aż do 
końca rzędów. W  ten sposób można dodatkowo 
osiągnąć wyższą prędkość roboczą. 

Aby zapobiec uszkodzeniom roślin, karbowane 
tarcze ochronne pielnika SCHMOTZER lub okrągłe 
tarcze ochronne pielnika można odciążyć bez 
użycia narzędzi.

Tarcze ochronne pielnika

Ochrona przed grudami ziemi i pyłem

Okrągła tarcza ochronna pielnika
Okrągłe tarcze ochronne pielnika mają ostre 
krawędzie i  są szczególnie odpowiednie do 
celowego podcinania gleby z lewej i prawej strony 
uprawy roślin, np. w przypadku uprawy warzyw.

Inne zalety tarcz ochronnych pielnika to:

• Napęd samobieżny bez efektu podcinania 
i uszkadzania upraw roślin

• Prowadzenie po podłożu dzięki własnej masie

• Brak zapychania

• Idealna regulacja tarczy ochronnej pielnika

• Specjalny kontur tarczy ochronnej zapewnia 
delikatne prowadzenie przez rząd roślin

• Wiele obszarów zastosowań, np. przy 
kukurydzy, burakach cukrowych i słoneczniku

Karbowana tarcza ochronna pielnika
Wiele zalet wykazują zwłaszcza karbowane tarcze 
ochronne pielnika. Te tępo karbowane elementy 
są szczególnie polecane do upraw takich jak 
buraki, ponieważ zapobiegają uszkodzeniom liści. 
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HS 62: do sztywnych noży
Okrągła tarcza ochronna pielnika

• Średnica 280 mm
• EKP-S i MPP ze sztywnymi nożami
• Montaż na szynie profilowej

HS 85: do noży wibracyjnych
Okrągła tarcza ochronna pielnika

• Średnica 280 mm
• EKP-M o MPP z wibracyjną sprężyną noża
• Montaż na szynie profilowej

HSU: do każdego zastosowania
Okrągła tarcza ochronna pielnika

• Średnica 280 mm
• do KPP w pielnikach do zboża
• Możliwość regulacji tarczy drążonej w pionie i poziomie
• Montaż na szynie profilowej

HSZ: do wrażliwych upraw
Karbowana tarcza ochronna pielnika

• Średnica wewnętrzna 400 mm, zewnętrzna 500 mm
• odpowiednia do KPP, EKP, MPP
• Montaż na szynie profilowej lub równoległoboku
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Narzędzia do obsypywania

Trawy i zioła pozbawione światła

SCHMOTZER oferuje różne narzędzia obsypujące, 
które służą do okopywania. Zwłaszcza rośliny 
strączkowe otrzymują dzięki temu dodatkowe 
ciepło i bodźce do wzrostu, ponieważ preferują ce-
lowe zasypywanie. W uprawie roślin strączkowych 
talerze obsypujące SCHMOTZER są w  stanie 
przykryć rząd nawet całkowicie. Przykładowo 
rośliny soi mają właściwość ponownego wzrostu 
w bardzo krótkim czasie, podczas gdy chwasty 
i trawy chwastów pozostają zakopane.

Obsypnik redlicy
Za pomocą obsypników redlicy można w sposób 
ukierunkowany obsypywać ziemię w  uprawach 
redlinowych. Urządzenia stanowią alternatywę 
dla klasycznych noży typu gęsiostópka. 

Talerze obsypujące
Talerze obsypujące SCHMOTZER dostosowują się 
do rzędu upraw roślin oraz warunków glebowych. 
Tutaj rząd roślin jest obsypywany ziemią. Chwast 
pozbawiany jest światła niezbędnego do wzrostu. 
Przykładowo w  uprawie bobiku i  kukurydzy ob-
sypywana jest roślina uprawna. Gatunek ten jest 
szczególnie odpowiedni do gleb kamienistych 
o dużej zawartości materii organicznej.

Obsypnik płaski
Obsypnik płaski jest mocowany w  urządzeniach 
SCHMOTZER do noża wibracyjnego bezpośrednio 
obok rzędu roślin. W zależności od liczby noży, do 
prawego i lewego rząd roślin dostępne są płaskie 
obsypniki. Jeśli w  równoległoboku używany jest 
tylko jeden nóż, można tam pracować z podwój-
nym płaskim obsypnikiem. Można to precyzyj-
nie wyregulować pod względem intensywności 
okopywania, a  zatem idealnie dostosować 
w  zależności od warunków i  celów pracy. Obsy-
pnik płaski osiąga bardzo dobre efekty okopywa-
nia, jest dostosowany do upraw i  regulowany za 
pomocą prędkości jazdy. Poza tym jest tutaj także 
zainstalowany system szybkowymienny. System 
szybkowymienny nasunięcie płaskiego obsypnika 
na rękojeść noża jak but i przykręcenie go. W tym 
celu nie trzeba jednak demontować noża.



stro
na 37

Brona chwastownik

Odsłanianie traw i korzeni

Zastosowanie brony chwastownika sprawia, że 
trawy i  korzenie chwastów są odsłonięte i  bard-
ziej efektywnie wysychają dzięki dodatkowemu 
rozprowadzaniu. 
Brona chwastownik jest urządzeniem doczepia-
nym. Umożliwia ona wyniesienie ściętych, ale 
zakopanych chwastów na powierzchnię gleby 
i  ułożenie ich tam w  celu wyschnięcia. Ponad-
to rząd roślin można również bronować broną 
chwastownikiem, aby mieć możliwość kontroli 
chwastów na obszarze, który nie jest okopany. 
Kolejną zaletą jest dodatkowy efekt kruszenia, 
który jest osiągany dzięki zębom brony. Ponieważ 
wysokość brony jest regulowana, intensywność 
można zmieniać, dzięki czemu brona nadaje się do 

każdego rodzaju gleby. Zintegrowana sprężyna 
w bronie może omijać np. kamienie, nie ulegając 
uszkodzeniom, a  podatność na zapychanie jest 
zminimalizowana. 

Brona rolkowa
Brona rolkowa znajdująca się za agregatem 
do uprawy międzyrzędowej pomaga rozbić 
zaskorupiałą glebę w każdym rzędzie roślin i znac-
znie poprawia równowagę wodno-powietrzną 
w  glebie. To mobilizuje dodatkowe składniki 
odżywcze i  pobudza rozkrzewienie rośliny. Ruch 
obrotowy dodatkowo wyrywa chwasty i je wysus-
za.

Dostępne są systemy bronowe do 

równoległoboków pojedynczych i kombi 

(EKP i KPP) do rzędów do rozstawu na po-

ziomie 75 cm. Bronę można zamocować 

również za pielnikiem palcowym.

Po prostu SCHMOTZER
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System prowadzenia w rzędach

Wygoda dla operatora, precyzyjna praca

W przypadku mechanicznego zwalczania chwastów w uprawach rzędowych wymagana jest maksymalna 
precyzja. Nieprawidłowe wyregulowanie maszyny lub nieostrożność ze strony operatora może 
spowodować poważne uszkodzenia upraw.
Aby ułatwić pracę człowiekowi i  maszynie, opracowano systemy prowadzenia w rzędach. Mogą one 
zapewnić, ręcznie lub elektronicznie, optymalne utrzymanie maszyny w koleinie.

Kiedy potrzebny mi jest system prowadzenia w rzędach?
Systemy prowadzenia w rzędach są odpowiednie jako wsparcie zwłaszcza w przypadku upraw dużych 
powierzchni. Gdy operator musi być maksymalnie skoncentrowany przez długi czas, szybciej męczy go 
praca. Tutaj odciąża go system prowadzenia w rzędach, który dzięki elektronicznemu sterowaniu przej-
muje cały proces kierowania maszyną w rzędach. To nie tylko znacznie odciąża operatora i chroni uprawę, 
lecz często umożliwia nawet jazdę z większą prędkością, co może zwiększyć wydajność powierzchniową. 
Systemy te są szczególnie przydatne na obszarach położonych na zboczu. Również tutaj błędy w pro-
wadzeniu i nachylenia mogą być kompensowane niezależnie przez maszynę.

Kierowanie ręczne
Przy kierowaniu ręcznym z tyłu maszyny jest miej-
sce dla dodatkowej osoby. Mechanizm kierownic-
zy pozwala jej bez przeszkód skoncentrować się 
na kierowaniu w rzędzie. Ta dodatkowa osoba jest 
szczególną zaletą w  przypadku młodych upraw 
lub intensywnego wzrostu chwastów.

Stabilizacja mechaniczna
W  tym przypadku stosuje się dwie tarcze 
stabilizujące. Prowadzą się one same sprężynowo 
w rzędzie i zasadniczo podążają za ciągnikiem, a co 
za tym samym stabilizują pracę pielnika. Dzięki 
sztywnemu układowi optymalnie kompensują 
drobne błędy w  kierowaniu. Znoszenie uwarun-
kowane fizycznie, na przykład na bardzo lekkiej 
i luźnej glebie, nie stanowi już problemu.

Rama przesuwna
Bez względu na to, kto lub co przejmie kierowa-
nie, potrzebna jest jednostka, która przejmie kie-
rowanie. Do tego używana jest rama przesuwna, 
która zamienia odpowiednie sygnały na działanie 
poprzez ruch liniowy lub równoległy.

Elektroniczny układ kierowniczy
Kamery w  pełni przejmują widok na uprawę. 
W różny sposób potrafią one odróżnić i rozpoznać 
chwasty od rośliny użytkowej w celu uzyskania naj-
lepszych wyników, np. na podstawie wielkości, ko-
loru lub ułożenia, gdzie należy skierować maszynę 
do pielenia.
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System prowadzenia w rzędach  

= jednostka sterująca + jednostka przesuwna

Po prostu SCHMOTZER
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System wyszukuje rośliny tworzące linię prostą ze 
względu na ich rozmieszczenie (rozstaw rzędów, 
szerokość i  wysokość roślin). Tryb 3D umożliwia 
rozpoznawanie rzędów roślin na podstawie 
różnic wysokości. Dzięki doborowi kolorów sys-
tem rozpoznaje nie tylko rośliny zielone, ale także 
zielono-niebieskawe, zielono-żółtawe i  rośliny 
czerwone. Zmierzone wartości są przesyłane do 
jednostki sterującej za pośrednictwem magistrali 
CAN. Czujnik prędkości mierzy aktualną prędkość 
maszyny i wysyła sygnał elektryczny. Następnie 
zawór hydrauliczny automatycznie hydraulicznie 
przesuwa ramę przesuwną. Na terminalu

Kamera SCHMOTZER HORUS

wyświetlane są i  ustawiane wszystkie parame-
try. Operator może również obserwować rzędy 
na obrazie wideo i reagować na odchylenia. Op-
cjonalne oświetlenie umożliwia również pracę 
w nocy lub we wczesnych godzinach porannych. 
System ten umożliwia rejestrację do 5 rzędów 
równolegle, a tym samym osiąga najwyższy pozi-
om niezawodności działania, nawet jeśli w rzędzie 
nie ma roślin z powodu braku kiełkowania itp. Za-
wór proporcjonalny sterowany jest dynamicznie i 
umożliwia płynną i równomierną pracę ramy prze-
suwnej.

System prowadzenia w rzędach

Jedn. ster.
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Ręczne prowadzenie

Kierownica z silnikiem olejowym jest podłączona 
do hydraulicznego obwodu sterującego. Opera-
tor z łatwością utrzymuje pielnik w rzędzie. W wy-
godnym fotelu może sterować ręcznie przez cały 
dzień. To wyposażenie specjalne jest szczególnie 
interesujące, gdy pielenie ma być wykonywane w 
specjalnych uprawach, na bardzo wczesnym eta-
pie wzrostu lub w przypadku bardzo silnego zach-
waszczenia.

• Wyposażenie specjalne jako zabezpieczenie 
awaryjne

• Używanie w uprawach specjalnych
• Pielenie przy braku uprawy w rzędzie

Kamera SCHMOTZER OKIO

Kamera OKIO rozpoznaje roślinę użytkową po 
kształcie liścia, rejestruje go z szybkością 30 kla-
tek na sekundę i przesyła dane do terminala. 
Stamtąd sygnały są przekazywane do   stero-
wania rzędami. Rozpoznawanie rzędów opie-
ra się na najnowocześniejszych algorytmach 
przemysłowego przetwarzania obrazu i rozpoz-
naje również różne odcienie kolorów (jasny/
ciemny). Dzięki temu możliwe jest niezawodne 
rozróżnienie między roślinami użytkowymi a 
chwastami. Precyzyjne rozpoznawanie rzędów 
pozwala również na strome pozycje na zboc-
zu. Opcjonalny czujnik nachylenia umożliwia 
bezpieczną obróbkę zboczy bocznych. Dzięki 
przesunięciu równoległoboku rzędem można 
bardzo delikatnie sterować na zboczach boc-
znych bez przesuwania się ciągnika i zsuwania się 
ciągnika ze zbocza. Kamera posiada możliwość 
rozpoznawania pojedynczego rzędu. Aktualizacje 
oprogramowania lub rozwiązywanie problemów 
przez partnera serwisowego odbywają się wygod-
nie za pośrednictwem Wi-Fi. Dostęp do terminala 
można uzyskać bezpośrednio poprzez zdalną 
konserwację, a aktualizacje i rozwiązywanie pro-
blemów można przeprowadzać bezpośrednio 
podczas użytkowania.
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Przesuwanie jednym poziomie sprawia, że AV 4 
nadaje się szczególnie do mniejszych szerokości 
roboczych i ciągników, a także do sterowania 
ręcznego.

• Przesunięcie linearne

• Przesunięcie boczne 40 cm (+/- 20 cm)

• Kompaktowa konstrukcja ramy

• Szybka wymiana narzędzi na ramie 
przesuwnej jest możliwa dzięki sprzęgłom 
ochronnym i rozłączalnym przyłączom 
hydraulicznym (opcja)

• Sterowanie kamerą i/lub sterowanie ręczne, 
indywidualnie i z możliwością łączenia

AV 4
Linearna rama przesuwna

Równoległa rama przesuwna AV 5 zapewnia 
drogę przesuwu na poziomie 64  cm (+/- 32  cm). 
Ciągnik można dodatkowo ustabilizować za 
pomocą talerzy redlicy podczas pracy na zboczach 
bocznych. Unikalna konstrukcja równoległoboku 
zmniejsza do minimum siły boczne działające 
na tylną oś ciągnika. Pozwala to na osiągnięcie 
najlepszych wyników, zwłaszcza w pozycjach na 
zboczu. Równoległobok zapewnia bardzo czułe 
sterowanie w rzędzie roślin. Dla wielu zestawów 
do pielenia i rozstawów rzędów wymagany jest 
tylko jeden system kierowania. Cylinder hydrau-
liczny działa na środek ramienia dźwigni AV 5 i w 
ten sposób przesuwa pielnik. Regulacja rzędów 
odbywa się przy połowie mocy hydraulicznej w 
porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Ta 
technologia w połączeniu z jednostką sterującą 
umożliwia bardzo precyzyjne pielenie upraw. 

AV 5
Równoległa rama przesuwna

• Delikatne przesunięcie równoległe nad 
podwójną ramą

• Do szerokości roboczych do 9 m

• Przesunięcie boczne 64 cm (+/- 32 cm)

• Minimalne obciążenie dla ciągnika

• Przy sterowaniu kamerą możliwe wzniesienia 
do 40%

• Szybka wymiana narzędzi na ramie 
przesuwnej jest możliwa dzięki sprzęgłom 
ochronnym i rozłączalnym przyłączom 
hydraulicznym (opcja)

• Drugi operator i/lub sterowanie kamerą

System prowadzenia w rzędach

Rama przesuwna
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U nas różne uprawy można obrabiać za 

pomocą jednego systemu.

Po prostu SCHMOTZER



Podnoszenie hydrauliczne
Dzięki automatycznemu przełączani sekcji 
szerokości, Kontroli sekcji, agregaty do uprawy 
międzyrzędowej mogą być indywidualnie podnos-
zone i opuszczane hydraulicznie. Równoległoboki 
można podnosić pojedynczo w celu uzyska-
nia ostrych uderzeń na nawrocie lub na pasach 
krawędziowych. W ten sposób zapobiega się 
uszkodzeniom upraw. Opcjonalnie sterowanie 
może odbywać się ręcznie za pomocą terminala 
lub GPS. Pozycja robocza jest przy tym rejestro-

wana, a rejestracja jest zatrzymywana na naw-
rocie. Kontrola sekcji obsługuje się za pomocą 
dostępnego terminala obsługowego z  opcją 
ISOBUS lub terminala obsługowego AmaTron 4. 
Sterowanie sekcjami szerokości odbywa się za 
pośrednictwem komunikacji ISOBUS. Nakładanie 
na siebie i niedoskonałości można zminimalizować 
za pomocą funkcji Kontrola sekcji. Sterowanie 
maszyną przejmuje na siebie dokumentację czasu 
i powierzchni pracy. Pozwala to odciążyć operato-
ra.
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Kontrola sekcji

Podnoszenie pojedynczego równoległoboku



AmaTron 4
Z AmaTron 4 z opcją ISOBUS, AMAZONE i SCHMOTZER oferują szczególnie wygodny 
terminal obsługowy do pielnika. Terminal jest wyposażony w 8-calowy wyświetlacz 
dotykowy i posiada interfejs szeregowy do odbiornika GPS, wejście kamery i wejścia 
dla symulowanego Tractor ECU. Oprócz zwykłej obsługi maszyny steruje on również 
automatycznym przełączaniem sekcji szerokości GPS Switch (Kontrola sekcji). 
Ponadto AmaTron 4 można używać do zarządzania dokumentacją i zamówieniami. 
Możliwa jest również wymiana danych przez Agrirouter. Wszystkie aplikacje są 
już wstępnie zainstalowane i można je początkowo bezpłatnie testować przez 50 
godzin. 
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Układy aplikacji

GreenDrill – technika siewu i nawożenia

GreenDrill nadaje się do rozsiewania wsiewek 
międzyplonowych, drobnego materiału siewnego 
i mikrogranulatu. Podłoże jest rozprowadzane za 
pomocą płytek odbojowych, położonych za agre-
gatami do uprawy międzyrzędowej. Zbiornik ziar-
na ma pojemność 300 l i jest łatwo dostępny po 
podnóżkach. W obszarze dozowania pod zbiorni-
kiem ziarna znajduje się wałek wysiewający, któ-
ry jest wyposażony w normalne lub drobne kółka 
wysiewające, w zależności od ilości materiału 
siewnego i dawki rozsiewu. Wałek wysiewający 
napędzany jest elektrycznie, dmuchawa elektryc-
znie lub hydraulicznie. Do sterowania maszyną 
dostępny jest komputer obsługowy 5.2. Może być 
używany do przełączania wałka wysiewającego i 
dmuchawy.

Ponadto dostępne jest menu wyboru, które 
wspomaga kalibrację i wyświetla prędkość jaz-
dy, obrobioną powierzchnię i godziny pracy. 
Prędkość obrotowa wałka wysiewającego auto-
matycznie dostosowuje się do zmieniających się 
prędkości jazdy, gdy tylko komputer obsługowy 
zostanie podłączony do 7-biegunowego gniazda 
sygnałowego ciągnika.

Wybór dmuchawy
Aby dobrać odpowiednią dmuchawę, należy 
znać szerokość roboczą oraz rozmiar i ciężar na-
sion. Równie ważne są warunki brzegowe, jakich 
można się spodziewać, np. pył lub słoma.

Wsiewki międzyplonowe w uprawie roli
Warunki pogodowe, takie jak w poprzed-
nim sezonie, wyjaśniają wartość wsiewek 
międzyplonowych. Całkowite pokrycie gruntu 
zmniejsza ryzyko erozji w przypadku ulewnych 
deszczy. W mokrych warunkach zbioru (m.in. 
jesienią) umożliwiają bezpieczną jazdę po terenie. 
Wysiewki międzyplonowe są również korzystne 
w okresach suchych, ponieważ zacieniają glebę, 
a tym samym utrzymują wilgoć w uprawie. Upra-
wy takie jak kukurydza, zboża, rośliny strączkowe, 
słonecznik itp. nadają się szczególnie do roz-
siewu wysiewek międzyplonowych. W uprawie 
międzyplonów wysiewka międzyplonowa za-
pewnia szybkie przykrycie gleby po zbiorach, a 
tym samym powoduje szybsze zwalczanie chwas-
tów niż w przypadku międzyplonu z konwencjo-
nalnym siewem. Efektem ubocznym wysiewki 
międzyplonowej jest optymalizacja zaopatrzenia 
w azot i humus oraz zwiększenie aktywności mi-
krobiologicznej.

Nowe przepisy rozporządzenia o nawozach 
(DüV) stawiają przed rolnictwem wielkie wyzwa-
nia (zwłaszcza na obszarach czerwonych). Tutaj 
wysiewki międzyplonowe ułatwiają spełnienie 
tych wymogów. Jako rośliny gromadzące azot 
wyrównują one niedobory azotu i naturalnie 
stabilizują równowagę składników odżywczych. 
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Urządzenie do opryskiwania pasowego

SCHMOTZER i AMAZONE – Każda firma równie silna. Razem są 
nie do pobicia.

Pielenie i oprysk
SCHMOTZER i AMAZONE wykorzystują swoje 
mocne strony w kombinacji Pielenie i oprysk. 
Część technologiczną do opielania dostarcza fir-
ma SCHMOTZER w postaci maszyny pielącej Ven-
terra lub Select, natomiast technika oprysku po-
chodzi od AMAZONE. Oba systemy są ze sobą w 
pełni zintegrowane. Niemniej jednak możliwe jest 
stosowanie obu systemów oddzielnie od siebie w 
różnych obszarach zastosowań. 

W porównaniu do konwencjonalnego, czysto 
chemicznego zwalczania chwastów, połączenie 
technologii mechanicznej i chemicznej może 
zaoszczędzić do 70% preparatów do opryskiwa-
nia.

To nie tylko oszczędza koszty, ale także zyskuje 
na znaczeniu w czasach nowego społecznego i 
politycznego podejścia, w którym trzeba znaleźć 
nowe drogi, także w rolnictwie konwencjonalnym. 

Substancję czynną lub nawóz dolistny nanosi się 
precyzyjnie na poszczególne rzędy upraw w formie 
aplikacji pasowej. Natomiast pomiędzy rzędami 
nóż wibracyjny wycina chwasty mechanicznie i 
bez użycia środków chemicznych, jednocześnie 
rozbijając naczynia włosowate. Dzięki połączeniu 
systemów zmniejsza się koszty pracy i środków do 
opryskiwania, a środowisko jest chronione. 

Szerokość robocza kombinacji Pielenie i oprysk 
zależy od szerokości wysiewu i jest dostępna dla 
maszyn pielących Venterra i Select. 

Również opryskiwacz do oprysku pasowego po-
siada Kontrolę sekcji. Sekcje szerokości są stero-
wane za pomocą osprzętu sekcji szerokości za-
montowanego na pielniku. 

W maszynie do pielenia SCHMOTZER przewody 
dysz znajdują się na wysokości kół kopiujących po-
szczególnych równoległoboków. Oznacza to, że 
są one aplikowane przed elementami pielącymi 
i w ten sposób zapobiegają wiązaniu substancji 
czynnej z pyłem, zanim substancja czynna dotrze 
do rośliny.
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Idealne wyniki

W ten sposób maszyna do pielenia firmy SCHMOTZER osiąga 
pełną wydajność
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Dobre przygotowanie do pracy to połowa sukcesu
Jednorodne wprowadzanie resztek pożniwnych
Ukierunkowane zwalczanie chwastów traw, chwastów oraz osypanego ziarna zbóż 

Dokładne umieszczanie materiału siewnego
Równa i umocniona rola przygotowana do siewu
Przestrzeganie bez wyjątków podanego rozstawu rzędów: szerokość siewu = 
szerokość pielenia 

Minimalizacja źródeł błędów
Rozstaw kół musi się zgadzać
Zminimalizuj luzy mechaniczne w ciągniku
Zablokuj dolne dźwignie zaczepu 

Odpowiednie narzędzie, optymalne wyniki
Narzędzie dostosowane do uprawy
Dostosowane systemy zabezpieczenia rzędów

Ready for take-off – ustawianie maszyny
Regulacja głębokości roboczej
Wyrównaj nachylenie maszyny pielącej
Określ szerokość pasa do pielenia 

Ładna pogoda
Suche warunki gruntowe rano, maksymalny sukces po południu 

Na czas
Przerośnięte chwasty i chwasty traw są trudne do usunięcia
Punktualność okrada chwasty z czasu 

Pamiętaj o uprawie
Sprawdź również odstępy między rzędami rzędów łączących
Upewnij się, że uprawy roślin są wystarczająco ukorzenione podczas korzystania z 
dodatkowych narzędzi 

Argusowe oko nad polem
Sprawdź kiełkowanie i podwójne wysiewy
Dostosuj systemy prowadzenia rzędów do wielkości upraw

1.
 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.
 

7.

 

8.

 

9.

Świętuj udane pielenie

 i zbieraj więcej plonów!



st
ro

na
 5

2

Rozstawy kół

Typowe przykłady i pasujące do nich konfiguracje pielenia

Rozstaw rzędów 25 cm
Oprócz klasycznych upraw do pielenia, takich 
jak kukurydza i buraki, mechaniczne zwalczanie 
chwastów jest również możliwe w przypadku 
zbóż lub roślin strączkowych. Ważne jest, aby 
wysiewać z podwójnym rozstawem rzędów (25 
lub 30 cm). Przykład (5) poniżej przedstawia wy-
siew z podwójnym odstępem siewu. Oznacza to, 
że co druga redlica była zamknięta na siewniku o 
rozstawie rzędów 12,5 cm. Podwójny rząd (12,5 
cm) jest wysiewany na środku ciągnika, dzięki cze-
mu podczas dalszej jazdy zapewniony jest rozstaw 
rzędów na poziomie 25 cm i ścieżka technologic-
zna 37,5 cm. Ten podział z podwójnymi rzędami 
i szerokością ścieżek technologicznych daje w re-
zultacie rozstaw kół 1,50 lub 2,00 m. Maszyna do 
pielenia ma symetryczną budowę. 

Rozstaw rzędów 75 cm
Poniższa ilustracja pokazuje, jak można zainstalować różne rozstawy kół (SW) i szerokości robocze przy 
rozstawie rzędów 75 cm. W zależności od rozstawu kół ciągnika narzędzie do spulchniania roli jest skons-
truowane symetrycznie (przykład 1 i 4) lub asymetrycznie (przykład 2). Przy dużych szerokościach wysie-
wu można również zastosować maszynę pielącą z połową szerokości wysiewu (przykład 3)

Szerokość siewu 6,00 m

 Rozstaw kół
1,50 / 2,00 m

Podwójny rząd 12,50 cm
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Rozstaw rzędów 24 x 25 cm 12 x 45 cm 12 x 50 cm 8 x 75 cm 9 x 75 cm

 Rozstaw kół

1,50 m *

1, 80 m

2,00 m

2,25 m * *

* asymetryczna

Rozstaw rzędów 75 cm
Ilustracja (przykład 6) przedstawia następującą sytuację: wysiew przeprowadzono siewnikiem 
6-rzędowym z rozstawem rzędów 75 cm i ciągnikiem sterowanym RTK. 
Poniżej przedstawiona jest próba uprawy roli 8-rzędowym narzędziem do spulchniania. Widać, że ze 
względu na niedokładność sygnału korekcji RTK z odchyleniem do +/- 3 cm nie jest możliwe pielenie 
szersze niż zasiana przestrzeń. Podczas każdej kolejnej jazdy rzędy roślin uprawnych byłyby uszkadzane 
lub wykopywane przez przesunięcie. W związku z tym, nawet przy siewie z precyzją RTK, nie można 
pielić szerzej niż siew. 

 

Dlaczego nie można pielić szerzej pomimo wysiewu z RTK?
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Nawigator po podzespołach

Tutaj znajdziesz wszystkie podzespoły techniki uprawy międzyrzędowej do pobrania bezpośrednio z 
naszej strony internetowej:

www.schmotzer-ht.de/downloads

Czy już pielisz? 

Jeszcze nie? 
Umów teraz spotkanie i prezentację u lokalnego sprzedawcy. 

Lista sprzedawców: www.schmotzer-ht.de/vertrieb
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