CLAYDON OPTI-TILL®
OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

ZAPROJEKTOWANY
I WYPRODUKOWANY
W WIELKIEJ BRYTANII

CLAYDON OPTI-TILL®
PRZEWODNIK PO MASZYNACH

CLAYDON OPTI-TILL®
Szybki, wydajny i tani siew. Optymalne połączenie maszyn dla optymalnej uprawy roślin.
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Zagospodarowanie ściernisk i zachwaszczeń Claydon

TerraStar®

2

Siewniki Claydon

Wiodący siewnik z zębami

3

Wały Claydon

Zagęszczanie gleby

2

Brony

TerraBlade

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

DUSZA SYSTEMU OPTI-TILL®
Przełomowy ząb: konfiguracja standardowa
Przednie zęby siewnika można regulować, dostosowując głębokość pracy w zakresie od 0 do 15 cm dla roślin o głęboko sięgających korzeniach jak
rzepak. Głębokość pracy zębów w drugim rzędzie można regulować za pomocą kół kopiujących, pozwalających na umieszczenie nasion tak głęboko,
jak to konieczne.
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1. Centralnie umieszczone koła kopiujące umożliwiają bardzo dokładne
umieszczanie nasion , poruszając się po niewzruszonej glebie między
rzędami bez najeżdżania na obszar wysiewu.

4. 	Belki niwelujące i brony wyrównujące zapewniają doskonałe przykrycie
nasion z odpowiednim kanałem odpływowym i miejscem na wzrost
korzeni.

2. Przednie zęby z ochroną przed kamieniami kruszą glebę, wzruszają
ją i napowietrzają, tworząc głęboki kanał drenażowy i przestrzeń dla
wzrostu korzeni.

• W konfiguracji podstawowej nawóz można umieszczać pod nasionami
(ząb przedni) lub powyżej nasion (ząb tylny). W konfiguracji z dwoma
zestawami zębów nawóz można umieszczać tylko pod nasionami.
(zob. strona 20).

3. 	Wytrzymałe, ruchome zęby wysiewające niezwykle precyzyjnie
utrzymują stałą głębokość wysiewu, przemieszczając się w glebie
wzruszonej przez zęby przednie, odchylając się tylko w chwili
napotkania większego kamienia.

DUSZA SYSTEMU OPTI-TILL®
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CLAYDON TERRASTAR®
6m

Urabiając nieco więcej gleby niż brona chwastownika
Claydon, brona TerraStar® wyrywa tylko kawałki darni
z wierzchniej warstwy gleby, pozostawiając strukturę
nienaruszoną i umożliwiając przejazd maszyn.
Kostki darni o wymiarach 80x80 mm są tworzone
przez obracanie punktów „gwiazdowych” przymocowanych we wzorze kratki o wymiarze 200 mm do
prętów nożowych z każdej strony maszyny. Te punkty
gwiazdowe tworzą bardzo dobrą warstwę ziemi
ornej stanowiąc doskonałe środowisko do rozrostu
chwastów trawnych i innego zielska. Warstwa ziemi
ornej może zostać wówczas przeorana broną chwastownika Claydon obrywającą kiełkujące wzrosty
w stadium pierwszego liścia i eliminując potrzebę
oprysku, jeśli warunki glebowe pozwalają na bronowanie.
Brona TerraStar® pomaga osuszyć wierzchnią warstwę gleby, natomiast koła wgłębne gwarantują
dokładną kontrolę zagłębienia brony przy wielokrotnych przejazdach. To uniwersalne narzędzie można
wykorzystać jako mechaniczny opielacz, redukując
potrzebę użycia glifosatów. Dzięki temu zagospodarowanie ściernisk jest łatwiejsze i zmniejsza populacje
ślimaków.

				
TerraStar®
						

z oprzyrządowaniem
tylnym

Wydajność godzinowa*:

(ha/godz.)

7

7

Minimalna
wymagana moc*:

(km)

150

150

Prędkość ruchu do przodu*: (km/h)

15

15

Szerokość transportowa
na drodze:

(m)

2,89

2,89

Wysokość transportowa
na drodze:

(m)

3,32

3,32

Waga:

(kg)

1750

1970

Szerokość:

(m)

6,40

6,40

Wysokość:

(m)

1,33

1,33

Głębokość:

(m)

3,28

3,58

68

68

Punkty gwiazdowe:				

*typowe/sugerowane

Brona TerraStar® nadaje się idealnie do mulczowania
i wprowadzania upraw lub innych pozostałości.
Bronę można stosować do tworzenia bardziej jednorodnych rozsadników, nie tylko w przeoranej glebie,
ale za wszelkimi innymi urządzeniami do uprawy
ziemi.
TerraStar® jest szybka i wydajna oraz jak wszystkie
urządzenia Claydon potrzebuje minimalnej liczby
części zamiennych, dzięki czemu uprawa staje się
wyjątkowo opłacalna.
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TerraStar® 6 m z opcją
oprzyrządowania tylnego brony
CLAYDON TERRASTAR®

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

CLAYDON TERRABLADE

Pielnik międzyrzędowy TerraBlade to tania, mechaniczna metoda
kontroli chwastów w uprawach kombajnowych z zasiewami pasmowymi. Jest to dodatkowa broń do kontroli chwastów w rolnictwie w czasie, kiedy skuteczność niektórych herbicydów zmniejsza się, a koszt kontroli zwiększa się.
Zasiew pasmowy o szerokości 30 cm pozostawia między rzędami
niezasiany pas o szerokości 14-15 cm, który można niezawodnie
i bezpiecznie wypielić za pomocą pielnika TerraBlade. Utrzymując
niezasiane rzędy wolne od chwastów we wczesnych stadiach
wzrostu uprawy, ogranicza się proces konkurowania o składniki odżywcze, światło, powietrze i wodę, a młode rośliny mogą
rosnąć silnie i zdrowo.

Pielnik TerraBlade można również zamontować na tylnym podnośniku i stosować w połączeniu z układem sterowania RTK.
W gospodarstwach, w których zasiew rzędów wykonuje się wcześnie, uprawy mogą być wystarczająco dobrze rozwinięte jesienią,
aby zacząć pielenie z użyciem pielnika TerraBlade, a wiosną praca
może być kontynuowana aż do stadium, w którym uprawy mogą
być zagrożone przez kolejne przejazdy.
Mimo iż pielnik TerraBlade został zaprojektowany do systemu
Claydon, może być on stosowany za każdym systemem do wysiewu pasmowego.

Pielnik TerraBlade posiada potencjał poprawy plonów, radykalnie
zmniejsza potencjał przenoszenia nasion chwastów i zmniejsza
ryzyko rozwoju bardziej odpornych ich rodzajów.
Zaprojektowany do użytku na każdym ciągniku z przednim podnośnikiem kat. II pielnik TerraBlade ma prędkość roboczą około
6 km/h i zagłębienie do 30 mm. Jest sterowany ręcznie i może być
używany zawsze tam, gdzie pozwalają na to warunki glebowe,
pokrywając do 30 ha dziennie przy urządzeniu 6 m.

„98,5% kontroli czarnej
trawy” –
W próbie czarnej trawy Agrii w obszarze, gdzie
chwasty trawy stały się problematyczne po latach
konwencjonalnego zakładania upraw roślin,
program zagospodarowania ściernisk Claydon,
w połączeniu z programem oprysku, osiągnął
bardzo wysoki poziom kontroli chwastów
trawiastych.
W obszarze kontroli bez zagospodarowania
ścierniska lub programu herbicydowego Agrii
naliczyło ponad 900 główek nasion czarnej
trawy/m.
Na obszarze kontroli, dzięki połączeniu zabiegów
oprysku herbicydami, na którym użyto brony
chwastownika Claydon i pielnika TerraBlade,
zmniejszono ilość czarnej trawy do około
13 główek/m, co stanowi ogromną kontrolę
wielkości 98,5% na polu.

Pielnik TerraBlade

3m

4m

4,8 m

6m

Wydajność godzinowa*:

(ha/godz.) 1,5

2

2,4

3

Głębokość robocza:

(mm)

30

30

30

30

Minimalna wymagana moc*: (km)

30

40

48

60

Prędkość ruchu do przodu*:

(km/h)

6

6

6

6

Szerokość transportowa
na drodze:

(m)

2,62

2,65

2,62

2,71

Wysokość transportowa
na drodze:

(m)

1,76

2,05

2,47

3,15

Waga:

(kg)

450

475

500

550

Szerokość:

(m)

3,64

4,16

4,99

6,37

Wysokość:

(m)

1,09

1,09

1,09

1,09

Głębokość:

(m)

1,33

1,33

1,33

1,33

10

14

16

20

Lemiesze:

*typowe/sugerowane
PIELNIK CLAYDON TERRABLADE
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BRONY CLAYDON
Wydajne zagospodarowanie ścierniska z wysokim uzyskiem
i przy niskich kosztach.
Brony Claydon rozdrabniają wierzchnią warstwę gleby na głębokość do 30 mm, zatrzymując w niej wilgoć i przyspieszając wzrost chwastów.
Brony Claydon usuwają i niszczą chwasty na etapie zarodkowym, eliminując źródło pożywienia dla ślimaków. Zmniejszają również populację ślimaków,
niszcząc ich gniazda i powodując wysuszenie ich jaj poprzez pomieszanie i wystawienie wilgotnej sieczki oraz słomy na światło słoneczne.
Brony Claydon to wydajne narzędzie do równomiernego rozprowadzenia słomy i wzruszenia ścierniska, pracujące z prędkością do 25 km/h. Rozbijają
zlepioną słomę, powodując jej szybszy rozkład. Można je również stosować przed i po zabiegach uprawowych w celu wyrównania powierzchni gleby
oraz stworzenia drobnej warstwy uprawnej:
• Hydraulicznie regulowany kąt pracy zębów zapewnia optymalne
spulchnienie gleby i przepływ słomy przez maszynę.

• Wytrzymałe zęby o prostej konstrukcji:
		 - drgają, zapewniając optymalne spulchnienie
gleby;

• Duże odstępy między pięcioma rzędami zębów zapobiegają zatkaniu
resztkami pożniwnymi.

		 - nie mają punktów obciążenia i w rezultacie
nie łamią się;

• Możliwość zawracania na końcu pola z opuszczonymi zębami
zapobiega gromadzeniu się resztek pożniwnych.

		 - umożliwiają pracę z prędkością 25 km/h.

• 150 mm rama o przekroju kwadratowym umożliwia pracę z bardzo
dużą prędkością.

Model 			

3m

7,5 m

12,5 m

15 m

Wydajność na godzinę (przy 20 km/h)*:

(ha)

4

10

16

20

Zalecana moc silnika*:		

(hp)

60

150

250

300

Prędkość pracy*:		

(km/h)

15-25

15-25

15-25

15-25

Zużycie paliwa:		

(l/ha)

1

1

1

1

Szerokość podczas transportu:		

(m)

3,00

2,24

2,60

2,75

Wysokość transportowa na drodze:		

(m)

1,18

3,22

2,73

3,00

Masa:		

(kg)

590

1,500

3,870

4,075

Liczba zębów:			

25

60

100

120

Hydraulicznie regulowane koła kopiujące:		

Nie

Nie

Tak

Tak

Tablica oświetleniowa i osłony ochronne:		

Tak

Tak

Tak

Tak

Ciągniony

Ciągniony

Podnośnik ciągnika:			
			

CAT 2
CAT 3
Zamontowany Zamontowany

*typowe/sugerowane

Wytrzymały sworzeń
skrzydła (długość
440 mm, średnica
80 mm)

3m
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

7,5 m

15 m

Wytrzymała rama i zęby do kontroli chwastów z dużą prędkością

BRONY CLAYDON
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WIODĄCA TECHNOLOGIA ZĘBÓW
TAK DUŻO KORZYŚCI

1

3

2

Strefowe uprawy ziemi
1. Ząb prowadzący wykonuje obróbkę strefowo, łagodząc miejscowe zagęszczenie, napowietrzając glebę i poprawiając odprowadzanie wody.
2. Większość gniazd larw pozostaje nienaruszona, co chroni ich liczebność, wspomagając odprowadzanie wody.
3. Korzenie roślin są w dużej mierze nienaruszone, co przyczynia się do poprawy struktury w biocie gleby.

1

1

8

2

3

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

CLAYDON —

1

1. Ząb prowadzący tworzy szpary w glebie (przedstawione na niebiesko), tworząc idealne środowisko dla silnego ukorzenienia.
2. Rozwój korzeni przed spowolnieniem zimowym ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności plonów na danym hektarze.
3. Uszczuplenie ilości materii organicznej jest zminimalizowane ze względu na nominalne naruszenie gleby. Azot w glebie pozostaje także
zachowany.

1

2

3

TAK DUŻO KORZYŚCI
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WIODĄCA TECHNOLOGIA ZĘBÓW
TAK DUŻO KORZYŚCI
5
3

1

6

2

4

1. Łagodna uprawa ziemi pozwala na szybkie, silne ukorzenienie.
Korzenie mogą szybko pobierać składniki odżywcze i wilgoć.
2. Wyrastanie jest nieograniczone dzięki doskonałej strukturze
gleby. Gleba może pochłaniać obfite opady deszczu bez
ustalenia górnej ich granicy.
3. Wczesna witalność zapewnia silny rozrost uprawy.
4. Nasiona wysiewa się w pasmach, dzięki czemu rośliny uprawne
wykorzystują większą część obszaru uprawy, maksymalizując
swą wilgotność i wchłanianie składników odżywczych.

6. Ściernisko pomaga utrzymać śnieg osadzony w miejscu
wysianego obszaru. Pomaga to zaizolować uprawę.
Gdy temperatura wzrasta, śnieg topi się i łatwo odprowadza
się przez profil gleby. Obszar ten nagrzewa się szybciej dzięki
ciemniejszej barwie gleby.

3

2

konwencjonalne

5. Nasiona są rozsiewane po obszarze roboczym części siewnej, co
pozwala na zwiększenie ilości powietrza i światła potrzebnych
roślinom uprawnym, poprawiając fotosyntezę w miarę wzrostu
roślin.

CLAYDON
6

10

5

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

CLAYDON —

6

1
2

5

1. Ukierunkowana uprawa ziemi gwarantuje utrzymanie
gęstości gleby na co najmniej 50% obszaru pola.
To pomaga w późniejszym poruszaniu się po polu.
2. Korzenie i gniazda larw pozostają nienaruszone, zapewniając
odprowadzanie wody i napowietrzanie.
3. Głębokość ścieżek technologicznych jest ograniczona do
minimum.

1

4

2

7

4. Pola są zostawione w poziomie ze względu na konstrukcję
hybrydowej bruzdy do wysiewu.
5. Gęstość gleby jest jednolita na dużych obszarach gleby.
6. Naczynia kapilarne pozostają nienaruszone, ułatwiając
przepływ wody przez glebę przez cały sezon wegetacyjny.
7. Uprawianie w pasmach zapewnia idealne środowisko do
rozkwitu larw. Ich działanie sprzyja dobremu stanowi gleby
na wiele sposobów.

3

2

4

7

TAK DUŻO KORZYŚCI
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SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON M
Siewnik rzędowy Claydon łączy to, co najlepsze z różnych metod uprawy, oferując najbardziej wszechstronne i niezawodne maszyny. Jest to centralna
część systemu Claydon Opti-Till®. Ząb prowadzący siewnika rzędowego Claydon rozkrusza glebę, ale tylko w jej optymalnej części, wystarczającej do
wytworzenia wilgotnej, napowietrzonej warstwy ziemi ornej zapewniając szybkie kiełkowanie roślin. Tworzy on kanał odprowadzania wody, dzięki
czemu nasiona nie są nasiąknięte wodą i nie gniją. Gleba jest naruszona tylko tam, gdzie jest to konieczne – w pasie wysiewu i ukorzeniania – co
stymuluje rośliny do tworzenia silnych, głębokich korzeni, jednocześnie sięgając do warstwy wilgoci znajdującej się w nienaruszonych obrzeżach gleby.
Siewnik rzędowy Claydon poprawia strukturę i płodność gleby; i czyni to konsekwentnie, rok po roku, niezależnie od rodzaju gleby, gdziekolwiek na
świecie, gdzie odbywa się uprawa.
• Prosta, wytrzymała i lekka konstrukcja

• Swobodny przepływ resztek pożniwnych

• Konstrukcja o doskonałych właściwościach manewrowych

• Dokładność wysiewu — koła poruszają się po niewzruszonym gruncie

• Minimalne zużycie części

• Stała głębokość wysiewu dzięki sztywnym, amortyzowanym zębom
wysiewającym

• Niska wymagana moc, niskie zużycie paliwa
• Szybkie i łatwe serwisowanie — wymiana zużytych części
metalowych w ciągu kilku minut
• Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu

• Brak ustalenia górnej granicy – koła toczą się przed zębami prowadzącymi
• Wyrównywanie gleby i podążanie za kształtem gruntu dzięki specjalnej
konstrukcji podwozia.

• Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie

TYP SIEWNIKA

NAWÓZ 3 m

3m

4m

4,8 m

6m

Dzienna wydajność*:

(ha)

20

20

30

35

40

Zalecana moc silnika*:

(KM)

150

150

200

250

300

Szerokość transportowa:

(m)

3,00

3,00

2,90

2,90

3,00

Masa:

(kg)

1920

1890

2600

2840

3500

Wysokość:

(m)

2,45

2,75

2,75

2,75

2,75

Długość:

(m)

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

Pojemność zbiornika:

(l)

2100 tylko nasiona

1750

1750

1750

1750

Zęby wysiewające:

9

9

13

15

19

Wentylator:

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Aplikator granulatu przeciwko ślimakom
(sterownik Artemis):

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Ścieżki technologiczne:

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Regulacja tempa dozowania nasion:

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Zmienna szybkość zasiewu GPS:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Znaczniki przedwschodowe:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Znaczniki:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Oświetlenie

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Zęby przednie i redlice 180 mm:

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Podwójne oprzyrządowanie tylne:

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Zabezpieczenie przed uderzeniem o kamień:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Dozownik mikronawozu (sterownik Artemis):

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Dwa zestawy zębów:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Aplikator granulatu przeciwko ślimakom
(sterownik Artemis):

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Czujniki blokady wysiewu:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Dodatkowe koła kopiujące:

Opcja

Opcja

-

-

-

*typowe/sugerowane
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(50:50 nasiona:nawóz)

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

— ZAWIESZANY NA CIĄGNIKU

Siewnik hybrydowy 3 m

Siewnik hybrydowy 4 m

Siewnik hybrydowy 4,8 m

Siewnik hybrydowy 6 m

SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON M — ZAWIESZANY NA CIĄGNIKU

13

KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO C

Opcje dla rzędu 1

Opcje dla rzędu 2
Redlice/dozowniki wysiewające

Powłoka z węglika
wolframu
(standard)

Małe nasiona
(rzepak)

Średnie nasiona
(zboża)

Duże nasiona
(rośliny
strączkowe)

+
+

+

+
+
+

Przednie talerze
tnące

Hydrauliczna ochrona przed
kamieniami (na zdjęciu powyżej)
lub śruba ścinana

14

Dwa zestawy
zębów

+

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

CLAYDON M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU

Opcje dla rzędu 3
Oprzyrządowanie tylne

Włóki / brony
Do zasiewu na jak
największym obszarze
w warunkach suchych.
Wszystkie rodzaje gleb.

Brony / koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Włóki / koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Włóki / koła klatkowe
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Brony / brony
Do zasiewu na jak
największym obszarze
w warunkach suchych.
Wszystkie rodzaje gleb.

Brony / koła klatkowe
Do warunków
wilgotniejszych.
Gleby lekkie.

KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO CLAYDON M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU
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SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON
Ciągnione siewniki hybrydowe T mają konstrukcję zębów i są przeznaczone dla rolników oraz producentów rolnych, wymagających najwyższej
wydajności. Charakterystyczne cechy:
• Prosta, wytrzymała konstrukcja i duża pojemność zbiornika

• Bardzo duży poziomy/pionowy prześwit pozwalający usuwać śmieci

• Wysoka zwrotność

• Dokładne rozmieszczenie nasion (koła toczą się po nienaruszanej ziemi)

• Niskie koszty eksploatacji — minimalna liczba ruchomych
i zużywających się części

• Stała głębokość wysiewu dzięki bardzo sztywnym, ruchomym
zębom wysiewającym

• Niskie zapotrzebowanie na moc

• Brak ustalenia górnej granicy (koła toczą się przed zębem
prowadzącym)

• Szybka wymiana zużytych części

• Wyrównywanie gleby dzięki odpowiedniej konstrukcji podwozia

• Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu

• Podąża za kształtem gruntu dzięki centralnie umieszczonym
kołom kopiującym

• 	Wysoki punkt mocowania z 50% masy przeniesionymi na traktor
• Hydraulicznie regulowana głębokość wysiewu

• Lekki i płynny na poprzeczniakach (podnosi lub opuszcza koła)

• Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie

• Ruchome podwozie wysiewające jest niezależne od zbiornika

Typ siewnika

Hybrydowy
T3

Hybrydowy
T4

Hybrydowy
T4.8

Hybrydowy
T6c

Hybrydowy
T6

Hybrydowy
T8**

(ha)

30

35

40

45

60

Zalecana moc silnika*:

(KM)

200

250

300

300

400

Szerokość podczas transportu:

(m)

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

Masa:

(kg)

6000

6200

7957

9185

11 185

Wysokość:

(m)

3,20

3,30

3,33

3,80

4,35

Długość:

(m)

8,16

8,16

8,16

9,51

9,51

Pojemność zbiornika:

(l)

3500 tylko

3500 tylko

3500 tylko

5500 tylko

5500 tylko
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15

19

19

25

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

-

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Czujniki blokady wysiewu:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Dodatkowe koła kopiujące:

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Zęby wysiewające:
Wentylator:
Aplikator granulatu przeciwko ślimakom
(sterownik Artemis):
Ścieżki technologiczne:
Regulacja tempa dozowania nasion:
Zmienna szybkość zasiewu GPS:
Znaczniki przedwschodowe:
Znaczniki:
Zestaw wizyjny (oświetlenie i kamery
robocze):
Zęby przednie i redlice 180 mm:
Podwójne oprzyrządowanie tylne:
Zabezpieczenie przed uderzeniem o kamień:
Dozownik mikronawozu (sterownik Artemis):
Dwa zestawy zębów:
Aplikator granulatu przeciwko ślimakom
(sterownik Artemis):

Zobacz dane techniczne na stronie 12. Uwaga: zestaw wizyjny i hamulce nie są dostępne w T3.
Oprzyrządowanie przednie na T3 w standardzie posiada tarcze tnące lub opcjonalne koła dociskowe.

Dzienna wydajność*:

nasiona (60:40
nasiona:nawóz)

nasiona (60:40
nasiona:nawóz)

nasiona (60:40
nasiona:nawóz)

nasiona (60:40
nasiona:nawóz)

*typowe/sugerowane
**może być również przewożony w przełamaniu w dół, o wymiarach jak dla T6 plus osobna skrzynka: długość 4,14 m x szerokość 1,87 m
x wysokość 1,86 m
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nasiona (60:40
nasiona:nawóz)

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

T – CIĄGNIONY
Siewnik hybrydowy T3 jest skonfigurowany
przez dodanie zestawu ciągnionego do
zamontowanej hybrydy 3 m.

Siewnik hybrydowy T4.8

Siewnik hybrydowy T4

Siewnik hybrydowy T6c

Siewnik hybrydowy T6
Siewnik hybrydowy T8

SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON T – CIĄGNIONY
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KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO

Opcje dla rzędu 1

Opcje dla rzędu 2

Opcje dla rzędu 3
Redlice/dozowniki wysiewające

Powłoka z węglika
wolframu
(standard)

Małe nasiona
(rzepak)

Średnie nasiona
(zboża)

+
+
+

Podnoszone
talerze
(standard)

+
+

Duże nasiona
(rośliny strączkowe)

Przednie koła dociskające

Hydrauliczna ochrona przed
kamieniami (na zdjęciu powyżej)
lub śruba ścinana

+

+
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

CLAYDON T – CIĄGNIONEGO

Opcje dla rzędu 4
Oprzyrządowanie tylne

Włóki / brony
Do zasiewu na jak
największym obszarze
w warunkach suchych.
Wszystkie rodzaje gleb.

Brony / koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Włóki / koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Włóki / koła klatkowe
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Brony / brony
Do zasiewu na jak
największym obszarze
w warunkach suchych.
Wszystkie rodzaje gleb.

Brony / koła klatkowe
Do warunków
wilgotniejszych.
Gleby lekkie.

KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO CLAYDON T – CIĄGNIONEGO
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UKIERUNKOWANE NAWOŻENIE CLAYDON
Zintegrowane opcje nawożenia
Hybrydowa technologia nawożenia Claydon jest oferowana jako kompletna jednostka w maszynach zawieszanych 3 m i ciągnionych 3-8 m.

Ciągniony hybrydowy siewnik rzędowy
z lejem rozdziału nasion i nawozu

Zawieszany siewnik hybrydowy 3 m –
siewnik rzędowy nasion i nawozu

Opcje rozmieszczenia dla zintegrowanego nawożenia

Tylna redlica nawozowa
(umieszczenie nad nasionami)

Opcja przedniej
redlicy nawozu
tylko na zestawie
zębów bliźniaczych (umieszczenie pod
nasionami)

Przednia redlica nawozowa
(umieszczenie pod nasionami)

Mikronawożenie i zbiorniki do granulacji ślimaków
Zbiornik z mikronawozem można
zamocować w tylnej części każdego
zawieszanego hybrydowego siewnika
rzędowego
• zapas oprysku turbinowego 65 litrów
• z napędem elektronicznym
• rozsiew obrotowy
• wirująca tarcza
• zmienne ilości aplikacji podczas ruchu
• nawóz dostarczany z nasionami
Zbiornik do granulacji ślimaków można
zamocować w tylnej części każdego
zawieszanego hybrydowego siewnika
rzędowego
• zapas oprysku turbinowego 65 litrów
• z napędem elektronicznym
• rozsiew obrotowy
• wirująca tarcza
• zmienne ilości aplikacji podczas ruchu
20

NAWOŻENIE

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

STEROWNIK DO SIEWNIKÓW
RZĘDOWYCH
Hybrydowe siewniki rzędowe Claydon są wyposażone w łatwy w
obsłudze, intuicyjny sterownik wyposażony w złącze ISOCAN/ISOBUS w
standardzie.

Sterownik RDS Artemis
• 4 kanały (steruje dozownikiem nasion, dozownikiem nawozu
granulowanego, dozownikiem nawozu mikrogranulowanego,
aplikatorem granulatu przeciwko ślimakom)
• Kompatybilność z ISOBUS
• Zintegrowane czujniki blokady wysiewu (dostępne)
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
• W pełni programowalny
• Zwiększanie/zmniejszanie tempa dozowania nasion w trakcie pracy
• Radar/GPS
• Zasilanie elektryczne
• Łatwa kalibracja

WAŁY CLAYDON
Jednym z najważniejszych
czynników wpływających na
wydajną uprawę gleby jest jej
dokładne zagęszczanie wokół
obszaru wysiewu. Dobrze
zaplanowany przejazd ciężkim
zestawem wałów nie tylko poprawia
„kontakt nasion z glebą”, lecz
również pomaga zatrzymać
wilgoć, zapobiega erozji, zwiększa
skuteczność oprysków i zmniejsza
liczbę ślimaków, dając uprawom
doskonałe warunki do wzrostu.
Ustawienie maszyny jest proste
i odbywa się z fotela w ciągniku.
Układ przenoszenia obciążenia
gwarantuje, że rolki zapewniają
równomierne umocnienie na całej
szerokości roboczej maszyny.

Model		

6,3 m

8,3 m

12,3 m

Wydajność na godzinę*:

(ha)

3,75

5

7,5

Moc*:

(KM)

90

110

140

Prędkość pracy*:

(km/h)

7

7

7

Szerokość podczas transportu: (m)

2,42

2,50

2,95

Masa:

(kg/m)

714

601

683

Masa:

(kg)

4500

4990

8400

Średnica osi :

(mm)

60

60

60

Średnica pierścieni :

(mm)

600

600

600

Pierścienie spulchniające:		

Standard

Standard

Standard

Hamulce (hydrauliczne lub
pneumatyczne):		

Opcja

Opcja

Opcja

Belki niwelujące:		

Opcja

Opcja

Nd.

Światła LED/tablice ostrzegawcze:

Standard

Standard

Standard

Skrzynka do transportu kamieni:		

Opcja

Opcja

Opcja

Agregowanie do ciągnika:		
Zaczep 2-punktowy Zaczep 2-punktowy Zaczep 2-punktowy
				
lub podnośnik
*typowe/sugerowane

6,3 m Wały

8,3 m Wały

12,3 m Wały

WAŁY CLAYDON
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SZEŚĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO
KUPIĆ PRODUKTY CLAYDON
1. Zmniejsza koszty

4. Zwiększa żyzność gleby

System Claydon Opti-Till® minimalizuje liczbę przejazdów
potrzebnych do uprawy pola, radykalnie zmniejszając koszty
i oszczędzając czas. Liczba części zużywających i poruszających się
jest minimalna, więc koszty można utrzymać na niskim poziomie.

Pozostałości z poprzednich upraw ulegają rozkładowi do
bogatej w składniki odżywcze materii organicznej. Larwy ulegają
rozkładowi na materię organiczną i wytwarzają masy bogate
w składniki odżywcze.

2. Maksymalizuje wydajność plonów 5. Korzyści dla środowiska
Ząb przedni Claydon stymuluje glebę tylko tam, gdzie jest to
potrzebne, w strefie wysiewu i ukorzeniania. Tworzy dokładną
warstwę ziemi ornej i stymuluje korzenie do głębokiego i silnego
wzrostu. Rośliny pobierają wilgoć, która jest zachowana
w nieobrobionej glebie. Uprawy są zdrowe i rozkwitają dzięki
zwiększonej zawartości materii organicznej w glebie i lepszej
strukturze gleby.

3. Poprawia strukturę gleby
Ząb przedni Claydon obrabia glebę tylko w obszarze wysiewu
i ukorzeniania, aby odprowadzić wodę z dala od nasion i spulchnić
zagęszczoną ziemię. Gleba w nieobsianych rzędach pozostaje
nienaruszona, dzięki czemu jest mocna i umożliwia pracę maszyn
przez cały rok.
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Węgiel jest zatrzymywany w glebie, zwiększając ilość materii
organicznej w glebie. Zmniejsza się erozja gleby, odpływ wody
i wymywanie chemiczne. Rozwijają się populacje robaków
i ptaków. System Opti-Till® jest wykorzystywany przez rolników
ekologicznych jako mechaniczna metoda kontroli zachwaszczenia.

6. Jest to najbardziej uniwersalna
opcja uprawiania roślin na rynku
Rodzaj gleby, ani lokalizacja gospodarstwa nie mają znaczenia –
Claydon osiąga fantastyczne wyniki sprzyjające rolnikom w ponad
30 krajach na całym świecie.

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW
bezpośrednio na ściernisku, a także glebach uprawianych systemem
uproszczonym lub w pełnej uprawie jest dużo bardziej ekonomiczny,
szybszy i wydajniejszy.
Każdego roku rodzina Claydon wysiewa 400 ha pól pod uprawy roślin
kombajnowych we własnym gospodarstwie rolnym na trudnym do
uprawy gruncie. Używa w tym celu hybrydowego siewnika rzędowego
Claydon o długości 6 m, ciągniętego przez ciągnik o mocy 300 KM, który
potrzebuje zaledwie 100 godzin, aby obsiać cały obszar. Mając obsiane
wszystkie swoje pola w odpowiednim czasie, wolne moce produkcyjne
pozwalają im obsiać kolejne 1250 ha na zlecenie.
Od początku istnienia Claydon włączył do swojego asortymentu maszyny
służące do zagospodarowania ściernisk i zachwaszczeń, aby zapewnić
optymalny system uprawy – zwany Opti-Till®. Opti-Till® wytwarza
optymalną ilość uprawy w celu zapewnienia optymalnego stanu gleby
i upraw. Daje to dodatkową korzyść w postaci radykalnego zmniejszenia
kosztów początkowych i czasu potrzebnego na wysiew upraw.

„Naszym głównym celem jest wysokoplenna uprawa przy jak
najmniejszych nakładach”.
Jeff Claydon
Rolnik i założyciel firmy
W 2002 roku ceny zboża spadły do poziomu, przy którym jego produkcja
stała się nieopłacalna. Jeff Claydon, rolnika z Suffolk, zmuszony był do
zakwestionowania tradycyjnych sposobów wysiewu upraw. Nie mogąc
kupić potrzebnej maszyny, Jeff opracował własny siewnik Claydon.
Ta maszyna z układem podwójnych zębów sprawia, że wysiew upraw

Wyjątkowość produktów Claydon polega na tym, że są one stworzone
w pracującym gospodarstwie rolnym przez pracującego rolnika.
Sprawdzony w gospodarstwach rolnych w ponad 30 krajach na całym
świecie, pracujący na wszystkich rodzajach gleby i w każdych warunkach,
system Claydon Opti-Till® oznacza zrównoważone rolnictwo na
przyszłość.
Aby poznać opinie naszych klientów i dowiedzieć się więcej o produktach
przedstawionych w tej broszurze, odwiedź naszą witrynę internetową:

www

www.claydondrill.com

Zakład Claydon na 400-hektarowym rodzinnym gospodarstwie rolnym
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Sieć naszych dealerów i przedstawicieli rozciąga się na całą Europę. W celu umówienia pokazu, dokonania
wyceny lub skorzystania z usług posprzedażowych, odwiedź naszą witrynę internetową i znajdź najbliższego
dealera Claydon: www.claydondrill.com/dealers.

Claydon Yield-o-Meter Limited
Gaines Hall, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk CB8 8XY, UK
Tel: +44 (0)1440 820 327 info@claydondrill.com
www.claydondrill.com
VAT No: GB 360 350 975 Co Reg No: 157 6479
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