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Sejace stroje so SAMONOSNÝM RÁMOM

Správne navrhnuté.

Presnost,
Robustnost &
Výkonnost

SEJACÍ STROJ SO VZDUCHOVÝM VÝSEVNÝM MECHANIZMOM

Sejacie stroje so samonosným rámom FMS

Sejací stroj so vzduchovým výsevným mechanizmom je
navrhnutý s rovnako overenou dômyselnosťou spoločnosti
Bourgault ako veľkoobjemové osivové zásobníky s dopravou
vzduchom od tejto spoločnosti. Konštrukčné prvky ako PDM
Pro Metering System, ktoré zabezpečujú presné dávkovanie
zariadenia pri veľkom rozsahu dávkovaného objemu osiva
a hnojiva a ucelený system zásobníkov KNEX, ktorý vám
umožňuje flexibilne kombinovať alebo oddeľovať zásobníky
pre vyššiu výkonnosť pri sejbe.

FMS

Sejacie stroje so samonosným rámom

Dostupné modely sejacích
strojov FMS:
CD Nezávislý diskový sejací stroj
CD872-8 / CD872-6
CD848-8 / CD848-6

HD Nezávislý radličkový sejací stroj
HD872-8 / HD872-6
HD848-8 / HD848-6

Veľké flotačné pneumatiky umiestnené v zadnej časti sejacieho
stroja zabezpečujú vysokú nosnosť a rozloženie hmotnosti pre
objem zásobníkov 4800 L alebo 7200 L.
TYP VÝSEVNEJ PÄTKY (CD ALEBO HD)

Samonosný dizajn sejacích strojov Bourgault FMS
pozostáva s výrazného podpisu spoločnosti Bourgault
v spojení vysokovýkonného a spoľahlivého oceľového
zásobníka a nezávislých diskových alebo radličkových
výsevných jednotiek.

Nezávislý sejací stroj je dostupný v 2 radovej konštrukcii
diskových výsevných pätiek (CD) alebo v 3 radovej konštrukcii
radličkových výsevných pätiek (HD)
Oba typy výsevných pätiek, diskové a radličkové, pracujú
samostatne paralelogramovým zavesením na pevnom ráme
v profile 125 mm x 125 mm.
Predná časť sejacieho stroja je vybavená pevným ťažným
závesom, ktorý prenáša záťaž na traktor.
Sejacie stroje typu FMS s pracovným záberom 6 m sa
rozkladajú do celistvého priebežného pevnného rámu. Stroje
s 8 m pracovným záberom môžu byť voliteľne dovybavené
opornými kolesami krídiel rámu.

FMS HD848 ukážka sejacieho stroja so samonosným rámom,
pracovným záberom 8 m, 4- sekciovým zasobníkom s objemom 4800

SYSTÉM APLIKÁCIE HNOJIVA
(pre bližšie informácie o systéme MRB viď. strana 10)

3

&
V pohybe.

Sejacie stroje so SAMONOSNÝM RÁMOM

Pri kúpe náradia s väčším
záberom môže predstavovať
bezpečný presun z miesta
na miesto výzvu.

Bourgault Presnosť,
Robustnosť & Výkonosť –
všetko ideálne obsiahnuté
v jednom stroji.
Navrhovanie a vývoj poľnohospodárskych
strojov može byť aktom rovnováhy.
Veľmi často keď úžitok je jednou
oblasťou návrhu konštrukcie stroja, iná
oblasť može byť kompromisom. Sejacie
stroje so samonosným rámom (FMS)
spoločnosti Bourgault úspešne dosahujú
neprekonateľnú rovnováhu medzi
výkonnosťou a jednoduchosťou použitia.
Návrhom strojov ako ucelenej sejacej
jednotky sú stroje zo série FMS sejacie
systémy strednej triedy umiestnené medzi
stroje s veľkým záberom sejby a menšie
stroje s malým sejacím záberom.

Prepravná výška 4 m
alebo menšia pre všetky
modely FMS

S úzkou prepravnou
šírkou 3 m pri
všetkých modeloch,
sejacie stroje Bourgault
FMS úspešne spĺňajú
požiadavky malej
prepravnej šírky. Naviac
vďaka ich samonosnej
konštrukcii sa stroje série
FMS prepravujú bezpečne
a s ľahkosťou kedykoľvek a
kdekoľvek sa potrebujú dostať!

Presun produktu s jednoduchosťou.

BulkBOOM

Pohodlná manipulácia s veľkoobjemovými vakmi
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Nakladací výložník BulkBoomTM robí
manipuláciu s veľkoobjemovými vakmi (BigBag)
osiva, hnojiva alebo inokulantov pohodlnejšou
a efektívnejšou. Nakladací výložník BulkBoomTM
umožňuje obsluhe sejacieho stroja série FMS
plniť zásobník až 1,000 kg vakmi bez starostí
so zabezpečovaním čelného nakladača alebo
manipulátora na pole.

Ukážka sejacieho stroja FMS CD872
s 8 m pracovným záberom, 4 sekciovým
zásobníkom s objemom 7200 l

Prepravná šírka 3 m
pre všetky modely FMS
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Frame Mounted Seeder FMS

CD

Možnosti čistiaceho kolesa K dispozícii sú 2
varianty čistiacich kolies. Úzke so šírkou 76 mm
minimalizuje poškodenie stojaceho strniska, zatiaľ čo
širšie so šírkou 114 mm* zabezpečuje vyššiu stabilitu
na spracovanej alebo ľahšej pôde.

Nezávislá disková výsevná pätka

CD872-8 / CD872-6
CD848-8 / CD848-6

Lúčová konštrukcia čistiaceho kolesa umožňuje
hrudám vypadnúť z kolesa.
Pole po sejbe sejacím strojom Bourgault s nezávislou diskovou výsevnou pätkou a systémom
aplikácie hnojiva do stredu medziriadku MRB.

*114 mm široké čistiace koleso nie je dostupné pri
medziriadkovej vzdialenosti 165 mm

Paralelogramové uchytenie výsevnej pätky

Verzia sejacieho stroja FMS s diskovou výsevnou pätkou
umožňuje dosiahnuť presné uloženie osiva pri zabezpečení
neporušenosti sejbového lôžka. Neporušenosť sejbového lôžka
je dosiahnutá kombináciou plytkoprofilovej kypriacej diskovej
výsevnej pätky, ktorá vytvára mimoriadne úzku drážku pre
uloženie osiva v kombinácii s plytkoprofilovou kypriacou
škrabkou s výsevným otvorom LDxTM, ktorá optimálne
umiestňuje osivo a hnojivo pri okraji krájadla,
dosahujúc rovnomerné uloženie osiva výsledkom
čoho je rovnomernejšie vzchádzanie porastu.

Ramená paralelogramového uchytenia zabezpečujú jednotný uhol škrabky
s výsevným otvorom k pôde. Takto je zabezpečený plytkoprofilový kypriaci
účinok škrabky a konštantný uhol vnikania do pôdy zabezpečujúci optimálne
uloženie osiva. Každý paralelogram umožňuje kopírovanie povrchu poľa
o +230 mm & -180 mm vertikálne od základnej pozície výsevnej pätky
celkovo 410 mm rozsah vertikálneho kopírovania povrchu poľa.

Utláčacie koleso 114 mm široké polopneumatické dvojprofilové
koleso s výstupkom je mimoriadne efektívna voľba pre usmernenie
pôdy nad výsevnou brázdou ako aj pri jej uzatvorení (odporúčané
s LDx škrabkou).

Nastavenie hĺbky sejby Hĺbka sejby
je stanovená vertikálnym nastavením
utláčacieho kolesa v krokoch po 6.4
mm použitím systému čapov, ktoré
vertikálne nastavujú utláčacie koleso
(celkový rozsah nastavenia 102 mm).

Paralelogramová konštrukcia plytkoprofilovej
škrabky LDx zabezpečuje rovnaký uhol vnikania
do pôdy; toto pomáha udržať rovnomernú
hĺbku ukladania osiva, ktorá je na prospech
rovnomernejšiemu vzchádzaniu porastu.

Krájací disk prerezáva rastlinné zvyšky s ľahkosťou
a uľahčuje presné uloženie osiva. Pevný oceľový kalený
disk s priemerom 521 mm a hrúbkou 5 mm má čepeľ
originálne tvrdenú bórom, umožňuje poddajnosť pri náraze
na prekážky a zároveň má o 20% zvýšenú tvrdosť pre
dlhšiu životnosť ako štandardné krájadlá.

Pri pohybe cez kamene alebo po nerovnom
pozemku, pre každých 25 mm vertikálneho
zdvihu čistiaceho kolesa, sa hĺbka uloženia
osiva zmení iba o 10 mm.

Pre každých 25 mm vertikálneho zdvihu
utláčacieho kolesa sa hĺbka uloženia osiva
zmení iba o 16 mm.

Pridržiavač osiva jemne zatlačí na každé osivo
až na dno brázdy botky tesne pred baliacim
kolesom.

Konštrukcia LDx™ Škrabky s výsevným otvorom zaisťuje,
že osivo a hnojivo sú optimálne umiestňované na spodnej
hrane krájacieho disku.
TM

7

Frame Mounted Seeder FMS

HD

Nezávislá radličková výsevná pätka

HD872-8 / HD872-6
HD848-8 / HD848-6

PHD Radličková výsevná jednotka

(kopírovací pomer 2:1)

Kopírovací pomer 2:1 radličkovej výsevnej jednotky PHD je navrhnutý pre lepšie vlastnosti
kopírovania povrchu pozemku, dobré vnikanie do pôdy vyrovnané výsledky práce v širokej
škále podmienok pre sejbu.
Ďalšou výhodou kopírovacieho pomeru 2:1 je tlmiaci efekt na utláčacie koleso pri hrudovitom
povrchu. Pri vertikálnej zmene výšky utláčacieho kolesa o 20 mm sa výsevná pätka pohne iba
o 10 mm, výsledkom je rovnomernejšie umiestnenie osiva aj pri väčšom množstve rastlinných
zvyškov alebo pri sejbe do koľají na povrchu pozemku.

Nastavenia hĺbky sejby Hĺbka sejby sa
nastavuje jednoducho pomocou prestavenia
pozície označených čapov. Každá pozícia
predstavuje zmenu nastavenia hĺbky o 4.2
mm v celkovom rozsahu 64 mm.

20 mm

20 mm

Spodné rameno výsevnej jednotky PHD sa
kontinuálne pohybuje podľa utláčacieho
kolesa k rámu sejacieho stroja.

Sejacie stroje typu HD FMS využívajú buď radličkovú výsevnú
jednotku s kopírovacím pomerom 2:1 a označením PHD
alebo s kopírovacím pomerom 1:1 a označením XTC.
Všeobecne obe radličkové výsevné jednotky PHD a XTC
sú uchytené k rámu paralelogramovou konštrukciou
systému ParaLink™, ktorý zabezpečuje uhol vnikania
výsevných pätiek do pôdy bez ohľadu na ich polohu
a bez ohľadu na Váš výber typu radličky výsevnej
pätky. Spoločnosť Bourgault odporúča používať
úzke výsevné radličky.

10 mm

Pokiaľ utláčacie/kopírovacie koleso klesne,
výsevný semenovod klesne o polovicu
vertikálnej vzdialenosti v rovnakom smere.

Pevná konštrukcia Prvotriedne vyhotovenie 3
radového rámu pre vysokú záťaž s profilom 127
mm x 127 mm zabezpečuje spoľahlivú činnosť
počas mnohých sezón a je podporené až 5 ročnou
zárukou na rám.

Možnosti utláčacieho kolesa môžete si vybrať zo
štyroch možností: šírka 114 mm V-profil polopneumatické
obracacie, šírka 114 mm polopneumatické, šírka 122
mm pneumatické a šírka 137 mm polopneumatické.
Správna kombinácia utláčacieho kolesa vhodného
k zvolenej výsevnej pätke je rozhodujúca pre dosiahnutie
optimálnych výsledkov sejby.

10 mm

Vertikálna zmena výšky rámu v závislosti
od utláčacieho/kopírovacieho kolesa zmení
pozíciu výsevného semenovodu o polovicu
vertikálnej vzdialenosti v rovnakom smere.

Navštívte: www.bourgault.com pre výber a návrh
vhodnosti kombinácie výsevná pätka/utláčacie koleso.

XTC Radličková výsevná jednotka (kopírovací pomer 1:1)
Kopírovací pomer 1:1 radličkovej výsevnej jednotky XTC je navrhnutý pre vynikajúce kopírovanie
povrchu pozemku podľa možností plne paralelného prepojenia výsevnej jednotky XTC kopírovať
povrch pozemku nezávisle od rámu stroja. Utláčacie koleso a výsevná pätka sa pohybujú úplne
vzájomne pre precízne výsledky uloženia osiva. V prípade keď sa pojazdové kolesá zahĺbia na
ľahkých pôdach hĺbka sejby zostane nezmenená. Kopírovací pomer nie je jediným pozitívom
špičkovo kopírovacieho sejacieho stroja.

20 mm

20 mm

Konečná voľba výsevnej radličky a výsledky výkonnosti na poli sú výhradne
zodpovednosťou výrobcu radličky a vlastníka sejacieho stroja.
Utláčacie/kopírovacie koleso a výsevný
semenovod sa pohybujú spoločne po
nastavení hĺbky sejby.

Pole po sejbe sejacím strojom Bourgault s nezávislou
radličkovou výsevnou pätkou a systémom aplikácie hnojiva
do stredu medziriadku MRB.

20 mm

Pokiaľ utláčacie/kopírovacie koleso
klesne, výsevný semenovod klesne o
rovnakú vertikálnu vzdialenosť.

Vertikálna zmena výšky rámu
neovplyvňuje pozíciu výsevného
semenovodu.
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Frame Mounted Seeder FMS

Na prianie

&
Sejacie stroje so SAMONOSNÝM RÁMOM

HD872-8 / HD872-6
HD848-8 / HD848-6

CD872-8 / CD872-6
CD848-8 / CD848-6

Systém aplikácie hnojiva do stredu medziriadku (MRB)

Ovládacie systémy

Každoročne efektívne investujte do hnojenia systémom aplikácie hnojiva do stredu medziriadku MRB. Iba systém MRB zabezpečí optimálne uloženie hnojiva
v blízkosti osiva za každých podmienok pre maximalizáciu výnosu aj v suchých rokoch. Systém aplikácie hnojiva do medziriadku MRB umožňuje pestovateľom
aplikovať všetky požadované dávky dusíkatých a sírnych hnojív samostatnou diskovou pätkou. Utláčacie koleso je umiestnené priamo nad výsevným riadkom.
Uzatvárajúce tak vzácnu pôdnu vlahu a osivo v sejbovom lôžku. Menší kypriaci efekt zároveň zachováva strnisko predplodiny ako ochranu porastu pred vetrom.
4 Umiestňuje dávku dusíkatých
a sírnych hnojív v optimálnej
vzdialenosti od osiva pre rýchlu tvorbu
mohutného koreňového systému,
4 Chráni aktuálnu pôdnu vlahu
využívaním aplikačných pätiek
s miernym kypriacim efektom a úzkych
výsevných pätiek zabezpečujúcich
neporušenosť sejbového lôžka,
4 Prospieva pri optimalizácii klíčenia
a vzchádzania, najmä v suchých
podmienkach – prvý a najdôležitejší
krok k úšpešnému zberu.

Úspech aplikácie dávky mobilných živín medzi výsevné riadky vzrástol v čase keď novovyšľachtené odrody ukázali
možnosti vyšších úrod pri vyššej dávke hnojív. Semená sú umiestnené v sejbovom lôžku s pôdnou vlahou a štartovacím
hnojivom, ideálne prostredie pre klíčenie a vzchádzanie . Postupne ako sa začnú vyvíjať korene citlivé koreňové
vlásočnice zachytia prítomnosť dostupného dusíka umiestneného v strede medziriadku povzbudzujúceho ich ďalší
rast smerom k zdroju živín. Rozrastajúca sa koreňová štruktúra zároveň zabezpečuje väčší prístup k vlahe a ostatným
pôdnym živinám čím dáva najlepší základ pre odolanie dlhšej perióde sucha a iným výzvam počas vegetačnej sezóny.
Aplikátory hnojiva do stredu medziriadku MRB, spoločnosti Bourgault, pomáhajú severoamerickým pestovateľom zvládať
tieto výzvy už viac ako 20 rokov. Presvečenie o tomto prístupe je zrejmé, keďže mnoho pestovateľov si na svoje sejacie
stroje druhej a tretej generácie od spoločnosti Bourgault na prianie doobjednalo systém MRB. V súčasnosti je viac ako
80% sejacích strojov spoločnosti Bourgault predávaných so systémom aplikácie hnojív do stredu medziriadku MRB.
Všeobecne dnešné modely priebehu počasia indikujú v budúcnosti suchšie podmienky pri sejbe na jar, preto je viac
ako predtým dôležité zvážiť používanie systému aplikácie hnojiva do medziriadku MRB od spoločnosti Bourgault ako
súčasti Vášho sejacieho stroja.

Ovládanie sejacieho stroja
Zvláštne vybavenie LiftMaster™ Pestovateľ môže odstrániť naviac jednu operáciu pri otáčaní na okraji pozemku. Systém ovládania sejacieho stroja LiftMaster™ zabezpečuje automatické
zdvíhanie a spúšťanie výsevných pätiek na úvratiach. Týmto odstraňuje jednu z fádnych operácií v čase keď je potrebné vykonať viac vecí naraz.

Spoločnosť Bourgault na sejacích strojoch rady FMS ponúka dva ovládacie systémy. Ovládací systém X35 Apollo™ a ovládací systém ISO Apollo™ :
MOŽNOSŤ 1 Ovládací systém X35 Apollo™, ktorý umožňuje bezprecedentné ovládanie vášho sejacieho stroja; komplexné monitorovanie sejacieho stroja,
spracovanie údajov o sejbe a čas šetriace aplikácie a to všetko na 307.34 mm farebnom dotykovom monitore. Nižšie je uvedených len pár príkladov zo
zoznamu mnohých možností ovládacieho systému X35:
Funkcia Xtend
Ovládací systém X35 prináša Wi-Fi pripojiteľnosť sejacích strojov Bourgault so vzduchovým výsevným systémom pomocou jeho funkcie Xtend. Vďaka tejto
funkcii sa ovládací system X35 môže pripájať k aplikáciám na mobilnom telefóne alebo tablete. Stiahnutím a nainštalovaním aplikácie Topcon Xtend na Vaše
zariadenie (tablet/smartfón) a pripojením k tomuto hotspotu môžete riadiť vybrané funkcie ovládacieho systému X35.

Ovládanie dávkovacieho zariadenia

Monitorovanie hláv rozdeľovačov

Mapy pokrytia

Môžete ovládať dávkovacie zariadenie vo
všetkých 4 zásobníkoch sejacieho stroja.

Monitorovanie až 10 rozdeľovacích
rozvádzačov pri doprave osiva
a hnojiva v hadiciach.

Zaznamenávanie signálu GPS, zobrazovanie
a ukladanie máp pokrytia pre viaceré produkty.

Wi-Fi vybavenie

MOŽNOSŤ 2 Ovládací systém ISO Apollo pracuje v súlade s normou ISO 11783, takže farmári s traktormi vybavenými virtuálnymi terminálmi majú možnosť
monitorovať, kalibrovať a vykonávať základné funkcie nastavenia dávkovania bez montáže prídavného monitora do kabíny traktora. Je potrebné ISO zariadenie
pre prepojenie terminálu a systému sejacieho stroja, ktoré v dnešnej dobe býva súčasťou novších modelov väčšiny známych značiek traktorov.

Zvláštne vybavenie PackMaster™ Systém ovládania sejacieho stroja PackMaster™ zabezpečuje rovnomernosť pracovného prítlaku pri sejbe s ovládaním hydraulickým prítlakom podľa zmien podmienok na poli.
POZNÁMKA: Zvláštne vybavenie LiftMaster™ a PackMaster™ je dostupné iba pri výbere ovládacieho systému sejacieho stroja X35.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Sejačky so SAMONOSNÝM RÁMOM

CD872-8 / CD872-6
CD848-8 / CD848-6

MODEL

CD872-8

Objem zásobníka 7200 L
Celkom

HD872-8 / HD872-6
HD848-8 / HD848-6

CD872-6

CD848-8

CD848-6

HD872-8

HD872-6

HD848-8

HD848-6

7200 L

4800 L

4800 L

7200 L

7200 L

4800 L

4800 L

T1

2150 L

2150 L

2000 L

2000 L

2150 L

2150 L

2000 L

2000 L

T2

1350 L

1350 L

800 L

800 L

1350 L

1350 L

800 L

800 L

T3

3700 L

3700 L

2000 L

2000 L

3700 L

3700 L

2000 L

2000 L

T4

280 L

280 L

280 L

280 L

280 L

280 L

280 L

280 L

LSW750/60R30
IF710/70R38 (vol.)

LSW750/60R30
IF710/70R38 (vol.)

Voliteľný prídavný zadný zásobník

Rozmer
IF710/70R38
IF710/70R38
pneumatík			

LSW750/60R30
IF710/70R38 (vol.)

LSW750/60R30
IF710/70R38
IF710/70R38
IF710/70R38 (vol.)			

1000 kg

1000 kg

1000 kg

1000 kg

1000 kg

1000 kg

1000 kg

1000 kg

Typ výsevnej pätky disková

disková

disková

disková

radličková

radličková

radličková

radličková

6m

8m

6m

8m

6m

8m

6m

165, 191,
254, 305

165, 191,
254, 305

165, 191,
254, 305

254, 305

254, 305

254, 305

254, 305

191, 254, 305

191, 254, 305

191, 254, 305

254, 305

254, 305

254, 305

254, 305

Nosnosť
výložníka

8m

Pracovná šírka

Medziriadková
165, 191,
vzdialenosť(mm) 254, 305
MRB (mm)

191, 254, 305

Oporné kolesá

Voliteľné		

Voliteľné		

Brzdy

Štandardné		

Štandardné

Voliteľné

Voliteľné

Voliteľné

Voliteľné

Voliteľné

Voliteľné

Voliteľné

Voliteľné

Prepravná šírka

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

Prepravná výška

4m

3.4 m

4m

3.4 m

4m

3.4 m

4m

3.4 m

*všetky transportné rozmery sú navrhované a sú prvkom pre zmenu.
Výrobca zabezpečil aby informácie boli presné a aktuálne v čase výroby produktu.
Pre najnovšie informácie o produkte navštívte našu internetovú stránku: www.bourgault.com

