ZAPROJEKTOWANY I
WYPRODUKOWANY W WIELKIEJ
BRYTANII

SYSTEM CLAYDON
OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

ORYGINALNY
SYSTEM DO UPRAWY
PASOWEJ

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

System Claydon
68 zloty/ha* 26 minut/ha*

10 zloty/ha*
6 min/ha*

43 zloty/ha*
12 min/ha*

15 zloty/ha*
8 min/ha*

Uprawa uproszczona
150 zloty/ha* 42 minuty/ha*

70 zloty/ha*
12 min/ha*

30 zloty/ha*
10 min/ha*

35 zloty/ha*
12 min/ha*

15 zloty/ha*
8 min/ha*

KOMPLEKSOWY SYSTEM CLAYDON

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

1. BRONOWANIE Tylko 10 zloty/ha*
6 min/ha*

2. SIEW Tylko 43 zloty/ha*
12 min/ha*

* Nakłady uwzględniają koszty eksploatacji maszyn, oleju napędowego, kosztów pracy, zużycia części oraz amortyzację kosztów. Wszystkie wartości są szacunkowe i mogą różnić się w
zależności od rodzaju gleby, warunków, ustawień i wyposażenia dodatkowego. Koszty w oparciu o następujący kurs walut: 5,5 zloty = £1.
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SYSTEM CLAYDON – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

DLA ROLNIKÓW
PRZEZ ROLNIKÓW
„Naszym głównym celem
jest wysokoplenna uprawa
przy jak najmniejszych
nakładach”.
Jeff Claydon
Rolnik i
założyciel firmy

Pełna uprawa płużna
198 zloty/ha* 2 godziny 7 minut/ha*

63 zloty/ha*
1 godzina/ha*

85 zloty/ha*
47 min/ha*

35 zloty/ha*
12 min/ha*

15 zloty/ha*
8 min/ha*

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 opatentowana maszyna
z układem podwójnych zębów sprawia, że wysiew upraw
bezpośrednio na ściernisku, a także glebach uprawianych
systemem uproszczonym lub w pełnej uprawie jest dużo bardziej
ekonomiczny, szybszy i wydajniejszy.
Co roku rodzina Claydon wysiewa różne rośliny we własnym,
położonym na glebach ciężkich gospodarstwie o powierzchni 400
ha. Stosują do tego celu siewnik hybrydowy Claydon 6m, ciągnięty
przez traktor o mocy 300 KM, a wysiew na całym obszarze trwa
zaledwie 100 godzin. Pozwala im to przeznaczyć zaoszczędzony
czas na wysiew kolejnych 1250 ha w ramach usług.
System Claydon wyznacza obecnie standardy w branży —
udowodnił swoją skuteczność w ponad 20 krajach, pracując
na wszystkich rodzajach gleby i we wszystkich warunkach
klimatycznych. Produkty Claydon są unikatowe, ponieważ
powstają w czynnym gospodarstwie rolnym, a ich twórcą jest
pracujący tam rolnik. Można więc mieć pewność, że zostały
sprawdzone w prawdziwym środowisku rolniczym.
Aby poznać opinie naszych klientów i dowiedzieć się więcej o
produktach przedstawionych w tej broszurze, odwiedź naszą
witrynę internetową:

3. WAŁOWANIE Tylko 15 zloty/ha*

www

www.claydondrill.com

8 min/ha*

DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW
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REDUKCJA KOSZTÓW I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Oszczędzaj około
67 000 zloty i 800
godzin rocznie
na każde 500 ha*

Siewnik Claydon ułatwia wysiew nasion bezpośrednio w
ściernisko. Eliminuje niepotrzebne zabiegi uprawy gleby,
pozwalając zaoszczędzić znaczną ilość paliwa i czasu. Na
wykonanie wszystkich czynności potrzeba zaledwie 20%
czasu i 30% nakładów finansowych wymaganych w przypadku
konwencjonalnej uprawy płużnej. W porównaniu do typowych
systemów uprawy uproszczonej to 50% oszczędność czasu i
kosztów.
Siew za pomocą typowego systemu płużnego to obecnie
koszt rzędu 200 zloty/ha lub 150 zloty/ha w przypadku uprawy
uproszczonej. Z systemem Claydon koszt ten to zaledwie
68 zloty/ha.
W gospodarstwie o powierzchni 500 ha roczny koszt siewu w
systemie Claydon wynosi zatem 34 000 zloty. Dla porównania
system uprawy uproszczonej to koszt rzędu 75 000 zloty, a
system płużny to 100 558 zloty. Maszyny Claydon zapewniają

optymalną wydajność wysiewu poprzez prawidłowe wzruszenie
gleby, wymagające teraz mniejszej mocy silnika i zwiększające
maksymalną wydajność z hektara.
Siewniki Claydon posiadają minimalną liczbę ruchomych
i zużywających się części, dzięki czemu przepływ resztek
pożniwnych nie jest utrudniony. Pozwala to zmniejszyć koszty
związane z wymianą części i serwisowaniem oraz gwarantuje
wysoką wartość odsprzedaży.
System Claydon znacznie poprawia terminowość wykonywanych
prac oraz zmniejsza ryzyko finansowe gospodarstwa rolnego
poprzez szybki wysiew upraw w optymalnym czasie i najlepszych
możliwych warunkach.
Dzięki swojej uniwersalności i elastyczności, siewnik Claydon
umożliwia również wysiew nasion na glebach uprawianych
systemem uproszczonym lub w tradycyjnej uprawie.

SYSTEM CLAYDON			

UPRAWA UPROSZCZONA		

SYSTEM PŁUŻNY

Czynność

Koszt

Czas

Czynność

Koszt

Czas

Czynność

Koszt

Czas

Bronowanie

10 zloty/ha

6 min/ha

Talerzowanie

70 zloty/ha

12 min/ha

Oranie

63 zloty/ha

60 min/ha

			 Uprawa
30 zloty/ha
10 min/ha
						

Bronowanie
(brona wirnikowa)

85 zloty/ha

47 min/ha

Wysiew

43 zloty/ha

12 min/ha

Wysiew

35 zloty/ha

12 min/ha

Wysiew

35 zloty/ha

12 min/ha

Wałowanie

15 zloty/ha

8 min/ha

Wałowanie

15 zloty/ha

8 min/ha

Wałowanie

15 zloty/ha

8 min/ha

Łączny koszt

68 zloty/ha 26 min/ha

Łączny koszt

150 zloty/ha 42 min/ha

Łączny koszt

198 zloty /ha

127 min/ha

* Nakłady uwzględniają koszty eksploatacji maszyn, oleju napędowego, kosztów pracy, zużycia części oraz amortyzację kosztów. Wszystkie wartości są szacunkowe i mogą różnić się w
zależności od rodzaju gleby, warunków, ustawień i wyposażenia dodatkowego. Koszty w oparciu o następujący kurs walut: 5,5 zloty = £1.
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Dlaczego warto
wybrać Claydon?
Dowiedz się więcej od naszych klientów:
www.claydondrill.com/customers

www

Siewnik hybrydowy
6 m: Fairlie, Nowa Zelandia

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
Rick Davies
Areał 400 ha, wiele różnych rodzajów gleb: od
piaszczystych i żwirowych po piaszczyste gleby
gliniasto-ilaste i suche gleby pod wysiew zbóż,
Northamptonshire.
„Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że system Claydon zmienił nasz
sposób myślenia o rolnictwie i uprawie ziemi. Teraz, gdy widzimy
efekty, stale zadajemy sobie pytanie, dlaczego wcześniej się na niego nie
zdecydowaliśmy. Gdybyśmy nie przeszli na nowy system, nie bylibyśmy
dziś w tak dobrej sytuacji. A biorąc pod uwagę ceny zbóż, cieszę się, że sami
dokonaliśmy tej zmiany, a nie zostaliśmy do niej zmuszeni.
Oglądaliśmy również inne konstrukcje dostępne na rynku, jednak Claydon
wydał nam się najbardziej odpowiedni. Ma prostą konstrukcję, został
opracowany przez rolnika i sprawdził się na wszystkich rodzajach gleby oraz
w warunkach klimatycznych. Gdy pracujemy tylko ja i mój ojciec, nasz siewnik
hybrydowy Claydon 3m umożliwia nam wysiew 45 ha rzepaku i 35 ha nasion
zbóż w jeden dzień — to ogromna oszczędność czasu, nakładów pracy i
kosztów. Ponadto, system Claydon zapewnia lepszy drenaż, wzrost populacji
dżdżownic oraz zwiększa zawartość materii organicznej w glebie. Dzięki
niemu mamy więcej czasu na zarządzanie farmą i nie musimy wykonywać
kosztownych oraz mało wydajnych zadań.

Will Gilman
Areał 370 ha, w połowie sucha gleba wapienna,
w połowie gliniasta z wysoką zawartością
kamieni, Lincolnshire.
„Szansa wykupu naszej dzierżawionej kiedyś farmy była kluczowym powodem,
dla którego nasza rodzinna firma przeszła na siew bezpośredni. Pozwoliło to
obniżyć nakłady i przyczyniło się do zwiększenia rentowności planu zakupu.
Z moich wstępnych obliczeń wynika, że przyniosło to nam oszczędności
rzędu 67 000 zloty na paliwie, maszynach i kosztach pracy. Około 40 000
zloty z tej sumy to oszczędności na paliwie”.

Andrew Day

Ile można
zaoszczędzić?
Dowiedz się dzięki
kalkulatorowi kosztów Claydon:
www.claydondrill.com/calculator

www
Siewnik hybrydowy 4,8 m:
Suffolk, Wielka Brytania

Areał 530 ha, ciężkie gleby gliniaste z
kamieniami, Hampshire.

„Wcześniej w naszym gospodarstwie panowała kultura głębokich upraw.
Pługi i ciężkie brony wykonywały wiele przejazdów, aby odpowiednio uprawić
glebę. Rachunki za zużywające się elementy robocze oraz paliwo były
niewiarygodnie wysokie i powoli traciliśmy nad nimi kontrolę.
System Claydon pozwolił nam zyskać na czasie na naszej trudnej
glebie, a główną jego zaletą jest prędkość i wydajność. Z powodzeniem
obsiewamy od 32 do 40 ha dziennie. Ze względu na strome zbocza, kamienie
i nierówne pola jest to całkiem przyzwoita ilość i zdecydowanie przekracza to,
czego mogliśmy dokonać za pomocą pługa. Już dawno temu pozbyliśmy się
7-korpusowego pługa kilku innych niepotrzebnych maszyn do uprawy”.
REDUKCJA KOSZTÓW I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

5

MAKSYMALNE PLONY
System Claydon zapewnia idealne środowisko dla upraw,
umożliwiając doskonały wzrost roślin, przez wzruszanie gleby,
a także dostęp powietrza i światła. W przypadku gleb ciężkich
przedni ząb tworzy kanał drenażowy w obszarze ukorzenienia,
aby nasiona nie traciły energii na wzrost w ubitej glebie. W
glebach lekkich pozostawienie dużej ilości niewzruszonej
gleby pozwala zatrzymać w niej wilgoć. To optymalne
połączenie zostało potwierdzone przez niezależne badania i
lata doświadczeń w gospodarstwach rolnych. Rodzina Claydon
w swoim gospodarstwie odkryła, że plony na przestrzeni

Plon: t/ha

większości lat zwiększyły się o 10% w porównaniu do systemu
pełnej uprawy.
Rolnicy stosujący system Claydon odkrywają również, że
często mogą używać mniejszej ilości nasion w porównaniu
do systemu pełnej uprawy — nasiona wzrastają lepiej,
gdy są umieszczone w wilgotnym i ciepłym środowisku.
Doświadczenie pokazuje też, że system Claydon powoduje
wzrost plonów również na tradycyjnie uprawianych glebach.

Badania przeprowadzone przez firmę
Saaten Union, dla pszenicy ozimej

14
12

System Claydon
Uprawa płużna

Badania przeprowadzono na prawie 50 odmianach
upraw na dwóch obszarach z glebami ciężkimi
(Hanslope, klasa II) w hrabstwie Suffolk. Pokazały
one przewagę systemu Claydon nad innymi
systemami uprawy (zbiory większe o ok. 1 t/ha).
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Wiodący producent nasion, firma Saaten Union,
każdego roku (od 2006 r.) prowadzi niezależne
badania, które potwierdzają, że w porównaniu do
konwencjonalnych metod siewu, system Claydon
znacznie zwiększa wartość plonów, o około
200 zloty/ha.

2013 2014 Średnio

Badania przeprowadzone w 2011 r., dotyczące
siewu za pomocą siewnika Claydon na glebie z
pozostawioną sieczką lub na ściernisku, dowiodły,
że pozyskiwane z nich plony przewyższają o 20%
wielkość zbiorów z pól przygotowywanych pod
uprawę systemem pełnej uprawy. Dzieje się tak ze
względu na lepsze zatrzymywanie wilgoci
w latach suchych.

SYSTEM CLAYDON – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
Andrew Day
Areał 530 ha, ciężkie gleby gliniaste z
kamieniami, Hampshire.
„Siewnik Claydon spisał się doskonale. Zbiory pszenicy wzrosły z 9 t/ha do 11 t/
ha, jęczmienia jarego z 6,5 t/ha do 7 t/ha, a w przypadku „normalnego” roku dla rzepaku
przewidujemy średni wzrost zbiorów o 3,5 t/ha. Szczycimy się również wyglądem
naszego gospodarstwa. Technika siewu bezpośredniego nie zapewnia najczystszego i
idealnego łoża siewnego, jednak w tym miejscu i tak jest to nieosiągalne. Pozwala nam
natomiast zyskać na czasie i zwiększyć prędkość siewu, co przekłada się na wysokie,
rentowne zbiory oraz poprawę struktury bardzo różniących się od siebie gleb.

Madeleine Palmer
Areał 140 ha, ciężkie gleby
gliniaste, Hertfordshire.
„Długoterminowe stosowanie systemu Claydon pozwoliło nam uzyskać
dużo lepsze zbiory, niż oczekiwaliśmy. Spadła również ilość zużywanych nasion.
Pierwszy wysiew nasion pszenicy to obecnie 275 nasion/m2 (140 kg/ha), a drugi to
325 nasion/m2 (170 kg/ha). Standardowa ilość nasion rzepaku to 2,75 kg/ha”.

Richard Taylor
Areał 480 ha, kamieniste gleby
mieszane, Hertfordshire.
„Wysialiśmy 400 ha pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i owsa ze znakomitymi
wynikami. Dzięki zatrzymaniu wilgoci za pomocą systemu Claydon
odnotowaliśmy bardzo niewielką różnicę w wysokości zbiorów roślin
wysiewanych zimą i na wiosnę. W zeszłym roku uzyskaliśmy zbiory pszenicy
jarej w wysokości 8,75 t/ha”.

Richard Self
Areał 263 ha, ciężkie gleby gliniaste, Suffolk.

„W zeszłym roku zbiory pszenicy sięgnęły 13 ton z hektara. Byliśmy z tego
powodu bardzo zadowoleni. Na polu było bardzo dużo słomy, a siewnik w ogóle
się nie zatkał. Ani razu”.

A co ze zbiorami?
Dowiedz się więcej od
naszych klientów:
www.claydondrill.com/customers

www

Daniel Brown
Areał 150 ha, torfowiska niskie, Suffolk.

„W miejscu, gdzie używaliśmy pługu i brony wirnikowej podczas siewu gleba straciła
dużo wilgoci. System Claydon znacznie lepiej wykonał zabiegi przygotowawcze
niż brona obrotowa, ponieważ wiosna była bardzo sucha. Umożliwił on siew
bezpośrednio w wilgotnej glebie, czego nie potrafiła brona wirnikowa”.
MAKSYMALNE PLONY
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GLEBA: NASZ NAJCENNIEJSZY ZASÓB
Konwencjonalna uprawa jest czasochłonna i droga. Jest również niezdrowa
dla gleby. Niszczy jej strukturę, wypłukuje składniki odżywcze i powoduje jej
zbijanie. System Claydon został opracowany tak, aby wydobyć z gleby to, co
najlepsze. Kruszy glebę tylko w strefach siewu i ukorzenienia, a więc tam, gdzie
jest to absolutnie konieczne do zapewnienia idealnych warunków do wzrostu.
Reszta gleby pozostaje niewzruszona.

Korzyści dla gleby ze stosowania
systemu Claydon
Poprawa żyzności
System Claydon znacznie zwiększa zawartość materii organicznej
w glebie i powoduje wzrost populacji dżdżownic, co przekłada
się na wzrost żyzności gleby. W glebach uprawianych za pomocą
Systemu Claydon populacja dżdżownic jest trzy razy większa niż w
bezpośrednio porównywalnych glebach uprawianych za pomocą
systemów płużnych lub uproszczonych.

Powolne uwalnianie składników odżywczych
System Claydon umożliwia łatwy wzrost korzeni w glebie rozbitej
przez siewnik. Stają się one wystarczająco silne, aby przebić się do
obszaru niewzruszonej gleby między rzędami, gdzie znajdują wilgoć
i składniki odżywcze. W okresie zimowym, z powodu powolnego
uwalniania składników odżywczych i sieczki pozostawionej na polu,
uprawy posiane za pomocą siewnika Claydon mogą wydawać się
słabsze niż te uprawiane za pomocą tradycyjnych metod. Jednak
wiosną i latem, gdy utworzy się silna struktura korzeni, ich wzrost
nagle przyspiesza.
W przypadku systemów pełnej uprawy składniki odżywcze mogą
zostać zużyte na początkowym etapie wzrostu lub wypłukane
do cieków wodnych. Gleby kultywatorowane tracą swoją
strukturę i zatrzymują mniej składników odżywczych, nawozów,
wilgoci i środków chemicznych. Ponieważ podczas procesu
kultywatorowania uwalniane są duże ilości azotu, rośliny uprawiane
za pomocą systemów pełnej uprawy łatwo znajdują składniki
odżywcze i nie muszą rozwijać silnej struktury korzeni.

Zatrzymywanie wilgoci
Gleby o prawidłowej strukturze zatrzymują dużo więcej wilgoci
niż gleby tradycyjnie uprawiane. W glebie niewzruszonej zawsze
znajduje się więcej wilgoci, więc jeśli system drenażu pola jest
odpowiedni, po co wzruszać glebę i ją wysuszać? Opatentowany
przedni ząb Claydon tworzy wilgotną warstwę gleby tam, gdzie
jest potrzebna — w obszarze ukorzenienia. Wzrost rośliny zaczyna
się w ciągu 48 godzin, a roślina rozwija się nawet w bardzo suchym
środowisku, ponieważ korzenie znajdują wilgoć w obszarze
niewzruszonej gleby między rzędami.

Drenaż
Dzięki zjawiskom kapilarnym i mniejszemu zbiciu, gleby o
prawidłowej strukturze dużo lepiej odprowadzają wilgoć niż gleby
kultywatorowane. Również duża populacja dżdżownic tworzy
naturalne kanały drenażowe.
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OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
Michael Johnston:
Areał 50 ha, gleby podatne na erozję,
Aberdeenshire.

Przejezdność
Podczas siewu bezpośrednio na ściernisku
niewzruszona gleba między zasianymi rzędami
zachowuje naturalną strukturę i zapewnia lepsze
podparcie maszynom przez cały rok. Klienci
zazwyczaj wybierają najpierw miejsce nawrotu, a
następnie zawracają na polu uprawnym. Ponieważ
gleba o naturalnej strukturze może utrzymać
nawet standardowe traktory kołowe, nie niszczy to
upraw. Czasem, gdy miejsca nawrotów stanowią
prawie 30% pola, utrzymanie zdrowych upraw w
tych obszarach jest niezwykle ważne — a System
Claydon właśnie na to pozwala.

Rozbijanie gleby
Wytrzymałe zęby przednie siewnika Claydon
rozbijają glebę w obszarze ukorzenienia roślin,
nienaruszając jej pozostałych obszarów i
pozwalając na zmianę jej struktury w
naturalny sposób.

„Główną korzyścią jest ogromna poprawa struktury gleby. Dzięki systemowi
Claydon gleby szybko stają się żyzne, pozwalają na dobre zakorzenienie
się roślin i są całkowicie odporne na wywiewanie, co w przeszłości stanowiło
dla nas duży problem. Dzięki systemowi Claydon musimy siać tylko raz — i to tyle.
Siewnik Claydon z dwoma zestawami zębów jest bardzo efektywny i umożliwia
powstawanie głębokiej, złożonej struktury korzeni. Sprawia to, że rośliny są
silniejsze, zdrowsze i dają większe plony. Wysiew nasion razem z nawozem
zapewnia bardzo szybki wzrost upraw”.

Tom Ireland
Areał 400 ha, głównie średnie gleby ilaste,
wzniesienia z mokrymi torfowiskami i
głębokie kotliny, Lincolnshire.
„Po pierwszym sezonie używania systemu Claydon nośność gleby
znacznie się poprawiła, umożliwiając mi szybsze opryskiwanie i nawożenie,
a także lepsze prowadzenie kombajnu i przyczep podczas żniw”.

James Lee
Rolnik kontraktowy,
głównie lekkie gleby, Devon.

„Wymuszony siew upraw w mokrej glebie za pomocą innych systemów rzadko
przynosi oczekiwane rezultaty. System Claydon to udowodnił. Gdy gleba
poprawia się sezon po sezonie w wyniku siewu bezpośredniego, okno
robocze wydłuża się z roku na rok”.

Zapobieganie erozji
Nadmierna uprawa niszczy gleby, powodując
erozję, utratę składników odżywczych i zmniejszenie
zdolności zatrzymywania wilgoci.
System Claydon zmniejsza do minimum liczbę
wymaganych przejazdów, pozostawiając glebę w
doskonałym stanie — wystarczy brona, siewnik i wał.

Pochłanianie dwutlenku węgla
Konwencjonalne metody siewu powodują szybkie
utlenianie dużych ilości węgla organicznego w
glebie. System Claydon zwiększa poziom humusu
w glebie, poprawiając jej jakość i zwiększając
zawartość dwutlenku węgla możliwego
składowania w glebie, dzięki czemu pozostaje ona
nieutleniona przez dłuższy czas.

Ulrich Rauth
Gleby z piaskiem gliniastym i ciężkim piaskiem
gliniastym, gleby piaszczysto-gliniaste i gliniaste,
Modautal, w pobliżu Darmstadt, Niemcy
„Dobre gleby charakteryzują się ogólnie wysoką zdolnością do zatrzymywania
wilgoci oraz dużą zawartością humusu. Tak właśnie działa system Claydon.
Dzięki niemu struktura gleby pozostaje niezmieniona.
Gleba nieuprawiana ze zrównoważoną strukturą porów zapewnia
wysoką nośność i zdolność do absorpcji wody oraz zapobiega erozji.
Nawet po siewie jej nośność pozostaje bardzo wysoka, dzięki czemu można
terminowo nawozić i opryskiwać uprawy. Również po ciężkich opadach i
burzach można bardzo szybko wrócić na pole”.

GLEBA: NASZ NAJCENNIEJSZY ZASÓB
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WSZYSTKIE GLEBY

WSZYSTKIE UPRAWY

System Claydon jest stosowany w ponad 20 krajach, we wszystkich
warunkach klimatycznych, na wszystkich rodzajach gleby i przy
wszystkich typach upraw.

Nasi klienci stosują system Claydon do wysiewu upraw jarych
i ozimych, w tym:

Bez względu na to, czy uprawy są prowadzone na wywiewanych
glebach piaszczystych, ciężkich glebach gliniastych, ilastych,
wapiennych, z namułów, kredowych, kamienistych lub torfowych —
system Claydon w wydajny, efektywny i niezawodny sposób
wykorzysta wszystkie zalety danego rodzaju gleby.
System Claydon jest tak wszechstronny, że nie tylko umożliwia wysiew
na ściernisku. Można go również stosować na glebach zaoranych lub
uprawianych metodą uproszczoną.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
Madeleine Palmer
Areał 140 ha, ciężkie gleby
gliniaste, Hertfordshire.
„System Claydon umożliwia pracę na zaoranym i
zabronowanym gruncie, lecz także na glebie nieuprawianej”.

Daniel Brown
Areał 150 ha, torfowiska
niskie, Suffolk.

„Dzięki naszemu siewnikowi dokonywaliśmy wysiewu
bezpośrednio w mulcz i w kultywatorowaną glebę od razu
po przejeździe kombajnu do buraków cukrowych”.

Toby Saunders
Areał 810 ha, od ciężkich gleb
gliniastych po lekki i suchy
syderyt, Northamptonshire.
„Mamy kilka pól o różnych rodzajach gleby, a dzięki systemowi
Claydon o stałej głębokości wysiewu w wilgotną glebę na
każdym z nich uzyskaliśmy bardzo równy wzrost roślin”.

Will Gilman
Areał 370 ha, w połowie sucha
gleba wapienna, w połowie
gliniasta z wysoką zawartością
kamieni, Lincolnshire.
„Zaraz po trawie wysiewaliśmy pszenicę metodą
bezpośrednią i muszę przyznać, że trochę się obwiałem
wpływu materii organicznej w dolnej warstwie starego
pastwiska na wzrost upraw – jednak rośliny przebiły
się przez nią bez żadnych problemów”.
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• małych nasion: rzepaku, siemienia lnianego, gorczycy,
rzepy, konopi, traw, jarmużu, kolendry, rzodkwi itp.
• średnich nasion: pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta, pszenżyta, sorgo itp.
• dużych nasion: kukurydzy, grochu, fasoli itp.
Szereg wymiennych redlic wysiewających z szybkozłączem
umożliwia wysiewanie wielu rodzajów upraw — jeśli można coś posiać
pneumatycznie, można to posiać za pomocą systemu Claydon.

SYSTEM CLAYDON – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

SYSTEM CLAYDON
Szybki, wydajny i tani siew.

Brony
Claydon
Kontrola chwastów
Kontrola populacji
ślimaków
Przygotowanie
ścierniska

1

Siewniki Claydon
Wiodący siewnik z
zębami

2

Wały Claydon
Zagęszczanie gleby

3
SYSTEM CLAYDON
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BRONY CLAYDON
7,5 m — do 80 ha/dzień

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 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.

Wysokie zbiory przy
niskich nakładach
Wytrzymała brona Claydon została opracowana do szybkiego
działania i maksymalnej wydajności. Charakterystyczne cechy:
• Hydraulicznie regulowany kąt pracy zębów zapewnia optymalne
spulchnienie gleby i przepływ słomy przez maszynę.
• Wytrzymałe zęby o prostej konstrukcji:
- drgają, zapewniając optymalne spulchnienie gleby
- nie mają punktów obciążenia i w rezultacie nie łamią się
- umożliwiają pracę z prędkością 25 km/h
• Możliwość zawracania na końcu pola z opuszczonymi zębami
zapobiega gromadzeniu się resztek pożniwnych.
•	150 mm rama o przekroju kwadratowym umożliwia
pracę z bardzo dużą prędkością.
• Duże odstępy między pięcioma rzędami zębów zapobiegają
zatkaniu resztkami pożniwnymi.
•	120 drgających zębów (w modelu 7,5 m) rozbija glebę co 60 mm,
gwarantując uprawę całego pola.

3 m — do 40 ha/dzień

„Brona to najważniejsze narzędzie do kontrolowania ścierniska! Na niektórych polach jest stosowana tylko raz, jednak
ogólnie nie moglibyśmy uzyskać tak wysokich zbiorów bez niej”. Anders Jacobsen, brona 15 m w Morzeszczynie, Polska
12
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12,5 m i 15 m — do 160 ha/dzień

Model 			

3m

7,5 m

12,5 m

15 m

Wydajność na godzinę (przy 20 km/h)

(ha)

4

8

16

20

Dzienna wydajność — 10 godzin		

(ha)

40

80

160

200

Zalecana moc silnika		

(km)

60

150

250

300

Prędkość pracy		

(km/h)

15-25

15-25

15-25

15-25

Zużycie paliwa		

(l/ha)

1

1

1

1

Masa		

(kg)

507

1400

3950

4150

Szerokość podczas transportu		

(m)

3,0

2,85

2,5

2,5

25

60

100

120

Zawieszana
kat. 2

Zawieszana Zaczepiana
kat. 3		

Zaczepiana

Hydraulicznie regulowane koła kopiujące		

Nie

Nie

Tak

Tablica oświetleniowa i osłony ochronne		

Tak

Tak

Liczba par zębów			
Sposób podłączenia do traktora			
			

Tak
Tak

Brona Claydon rozdrabnia
strukturę wierzchnią gleby,
zatrzymując w niej wilgoć
i przyspieszając wzrost
chwastów.

Tak
Głębokość
gleby
50 mm

300 mm
Brona Claydon Umożliwia
szybki wzrost chwastów
i samosiewów poprzez
zatrzymanie wilgoci w
glebie i wymieszanie ich
nasion z górną, 30 mm
warstwą uprawną gleby.

Płytka uprawa
uproszczona
Powoduje zazwyczaj
wzruszenie górnej, 100 mm
warstwy gleby, tworząc
wyschnięte łoże siewne
z bryłami ziemi. Podatne
na nieregularny wzrost
chwastów przez cały
sezon jesienny.

Głęboka uprawa
uproszczona
Powoduje wymieszanie
nasion chwastów do
głębokości od 200 do 300
mm profilu glebowego.
Powoduje wzrost chwastów
przez cały rok i brak
możliwości kontroli
ich profilu.

Okresowa orka
Pozwala głęboko zakopać
nasiona chwastów.
Używanie kompleksowego
systemu Claydon w innych
latach pozwala wydobyć na
powierzchnię czystą glebę.

Coroczna orka
Powoduje zakopanie nasion
chwastów jednak miesza
je również z profilem
glebowym i wydobywa je
na powierzchnię. Wynikiem
tego jest brak kontroli nad
profilem chwastów.

BRONY CLAYDON
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KONCEPCJA SYSTEMU CLAYDON
Wiodąca technologia zębów Claydon
Numer patentu: EP1608214

3
4

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.
1. Centralnie umieszczone koła kopiujące umożliwiają bardzo dokładne umieszczanie
nasion, poruszając się po niewzruszonej glebie między rzędami bez najeżdżania na
obszar wysiewu.
2. Przednie zęby z ochroną przed kamieniami kruszą glebę, wzruszają ją i napowietrzają,
tworząc głęboki kanał drenażowy i przestrzeń dla wzrostu korzeni.
3. 	Wytrzymałe, ruchome zęby wysiewające niezwykle precyzyjnie utrzymują stałą
głębokość wysiewu, przemieszczając się w glebie wzruszonej przez zęby przednie,
odchylającsię tylko w chwili napotkania większego kamienia.
4. 	Belki niwelujące i brony wyrównujące zapewniają doskonałe przykrycie nasion z odpowiednim
kanałem odpływowym i miejscem na wzrost korzeni.
5. 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.
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Możliwość dozowania
nawozu przy przednich
i tylnych zębach

SYSTEM CLAYDON – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

Tylko nasiona

1

Głębokość nasion

2

Umieszczanie
nawozu
Pod nasionami

5

Umieszczanie
nawozu
Powyżej nasion

5

Dwa zestawy
zębów

Możliwość umieszczania
nawozu przy przednich
zębach

Rezultat po zastosowaniu
techniki konwencjonalnej

Rezultat po zastosowaniu
techniki dwuzębowej

KONCEPCJA SYSTEMU CLAYDON
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OPCJE NAWOŻENIA DOCELOWEGO CLAYDON
Zintegrowane opcje nawożenia
Technologia nawożenia hybrydowego Claydon jest dostępna w postaci kompletnego modułu w zawieszanym siewniku 3m i
siewnikach zaczepianych za ciągnikiem 4, 6 i 8m.

Siewnik hybrydowy 3 m z dozownikiem nawozu

T6: siewnik hybrydowy z dozownikiem nawozu

Opcje zbiornika na nawóz
Zbiorniki na nawóz można zastosować na każdym siewniku hybrydowym zawieszanym na ciągniku. Zbiorniki na nawóz
granulowany lub płynny można zamontować z przodu. Zbiornik na nawóz mikrogranulowany można zamontować z tyłu.

Przedni zbiornik nawozu granulowanego:

• oświetlenie i osłona walca

Przedni zbiornik nawozu płynnego: Tylny zbiornik nawozu
mikrogranulowanego:
• pojemność 1000 l
• pojemność 65 l
• zasilanie elektryczne
• zasilanie elektryczne
• oświetlenie i szybka pompa

• opcja zwiększenia pojemności

• opcja zwiększenia pojemności

• pojemność 1750 l
• zasilanie elektryczne

16
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MODUŁY STERUJĄCE DLA SIEWNIKÓW
Siewniki hybrydowe Claydon są wyposażone w łatwe w obsłudze, intuicyjne moduły sterujące.
Dostępny jest standardowy moduł Artemis lub opcjonalny terminal CANBus.

Moduł Artemis (standardowy)
• 2 kanały (steruje 2 z następujących urządzeń: dozownikiem nasion, dozownikiem nawozu granulowanego, dozownikiem nawozu
mikrogranulowanego, aplikatorem granulatu przeciwko ślimakom)
• Sterowanie przyciskami
• W pełni programowalny

• Radar/GPS

• Zwiększanie/zmniejszanie ilości wysiewanych nasion w trakcie pracy

• Zasilanie elektryczne

• Tworzenie ścieżek technologicznych

• Łatwa kalibracja

Terminal CANBus (opcjonalny w maszynach zawieszanych)
• 4 kanały (steruje dozownikiem nasion, dozownikiem nawozu granulowanego, dozownikiem nawozu mikrogranulowanego,
aplikatorem granulatu przeciwko ślimakom)
• Kompatybilność z ISOBUS
• Zintegrowane czujniki blokady wysiewu (dostępne)

• Tworzenie ścieżek technologicznych

• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

• Radar/GPS

• W pełni programowalny

• Zasilanie elektryczne

• Zwiększanie/zmniejszanie tempa dozowania nasion w trakcie pracy

• Łatwa kalibracja
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SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON
Siewnik hybrydowy 6 m —
do 1500 ha/sezon

Niezwykle wydajna uprawa pasowa
Siewnik hybrydowy Claydon zapewnia niezwykle wydajną
uprawę pasową. Dzięki opatentowanej konstrukcji zębów
wszystkie modele siewników Claydon mają charakterystyczne
cechy, czyniące je niezwykle wszechstronnymi narzędziami do
ekonomicznej uprawy:
• Prosta, wytrzymała i lekka konstrukcja.
• Swobodny przepływ resztek pożniwnych.

Swobodny przepływ masy

• Niska wymagana moc, niskie zużycie paliwa.
• Niskie koszty eksploatacji — minimalna liczba zużywających
się i ruchomych części.
• Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu.
• Szybkie i łatwe serwisowanie — wymiana zużytych części
metalowych w ciągu kilku minut.
• Konstrukcja o doskonałych właściwościach manewrowych.
• Dokładność wysiewu — koła poruszają się po
niewzruszonym gruncie.
• Stała głębokość wysiewu dzięki sztywnym, amortyzowanym
zębom wysiewającym.
• Koła prowadzące i kopiujące nie najeżdżają na uprawiany pas
— poruszają się między wysiewanymi rzędami.
• Wyrównywanie gleby i podążanie za kształtem gruntu
dzięki specjalnej konstrukcji podwozia.
• Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie.
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Siewnik hybrydowy 4 m — do 1 000 ha/sezon
Podążanie za kształtem gruntu dzięki samopoziomującemu podwoziu

SYSTEM CLAYDON – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

M — ZAWIESZANY NA CIĄGNIKU

Siewnik hybrydowy 4,8 m — do 1200 ha/sezon

Siewnik hybrydowy 3 m — do 700 ha/sezon

TYP SIEWNIKA 				

3m NAWÓZ

3m

4m

4,8m		6m

Wydajność w sezonie			

(ha)

700

700

1000

1200		 1500

Dzienna wydajność			

(ha)

20

20

30

35		 40

Zalecana moc silnika			

(km)

150

150

200

250		 300

Szerokość transportowa		

(m)

3,0

3,0

2,9

2,9		 3,0

Masa			

(kg)

1750

1330

2074

2216		 3058

2455 (tylko nasiona)

1750

1750

1750		 1750

Pojemność zbiornika			
(l)
				

50:50 nasiona:nawóz)

Zęby wysiewające				

9

9

13

15		 19

Ścieżki technologiczne			

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Regulacja tempa dozowania nasion		

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Znaczniki				

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Oświetlenie				

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Zęby przednie i redlice 180 mm			

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

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

Znaczniki przedwschodowe			

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

Podwójne oprzyrządowanie tylne			
				

„Chcieliśmy uzyskać większą wydajność dzięki urządzeniu,
w którym rozwiązano problem zapychania się resztkami
pożniwnymi, obecny w innych siewnikach do uprawy pasowej.
Siewnik hybrydowy spełnia oba te warunki. Okazał się być
relatywnie niedrogi w eksploatacji w porównaniu do innych
siewników. Ma dużo mniej łożysk i części ulegających zużyciu”.
Tom Ireland, Lincolnshire.

-

-		 -

„Claydon wydał nam się najbardziej odpowiedni.
Ma prostą konstrukcję, został opracowany przez rolnika i
sprawdził się na wszystkich rodzajach gleby oraz warunkach
klimatycznych”.
Rick Davies, Northamptonshire.

SIEWNIK HYBRYDOWY M — ZAWIESZANY NA CIĄGNIKU
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SIEWNIK HYBRYDOWY M — ZAW
Opcje dla rzędu 1
Przednie talerze tnące

Opcje dla rzędu 2

Regulacja
głębokości
zębów

Redlice/dozowniki wysiewające
Małe nasiona
(rzepak)

Średnie nasiona
(zboża)

Duże nasiona
(rośliny
strączkowe)

+
+
+

+
+
+

+

Powłoka z
węglika wolframu

Przednie
zęby
spulchniające
Zabezpieczenie
przed uderzeniem
o kamień w postaci
śruby zrywalnej
lub hydrauliczne

Rząd 1

Dwa
zestawy zębów
z dozownikiem
nawozu

Dwa zestawy zębów
20

Dwa zestawy
zębów:
minimalny
odstęp
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WIESZANY NA CIĄGNIKU
Wymienne brony
wyrównujące i/lub
belki niwelujące lub
koła dociskowe

Przewód
nasienny

Redlica
wysiewająca
z systemem
szybkiego
demontażu

Rząd 2

Opcje dla rzędu 3
Oprzyrządowanie tylne
Włóki / brony
Do zasiewu na jak
największym obszarze w
warunkach suchych.
Wszystkie rodzaje gleb.

Włóki / koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Wymienny tylny
dozownik wysiewający

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

Rząd 3

Brony / koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Opcje nawożenia

Przednia redlica z dozownikiem nawozu

Tylna redlica z dozownikiem nawozu
SIEWNIK HYBRYDOWY M — ZAWIESZANY NA CIĄGNIKU
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SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON T – CIĄGNIONY

Siewnik hybrydowy T6 —
do 1600 ha/sezon

Niezwykle wydajna uprawa pasowa
Ciągnione siewniki hybrydowe T mają opatentowaną
konstrukcję zębów i są przeznaczone dla rolników oraz
producentów rolnych, wymagających najwyższej wydajności.
Charakterystyczne cechy:
• Prosta, wytrzymała konstrukcja i duża pojemność zbiornika.
• Swobodny przepływ resztek pożniwnych.
• Niskie zapotrzebowanie na moc — 50-65 KM na metr.
• Niskie koszty eksploatacji — minimalna liczba ruchomych i
zużywających się części.

Siewnik hybrydowy T8 — do 2250 ha/sezon

• Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu.
• Szybka wymiana zużytych części.
• Łatwe i płynne zawracanie — siewnik podnosi się na kołach
kopiujących.
• Ruchome podwozie wysiewające jest niezależne od zbiornika.
• Podąża za kształtem gruntu dzięki centralnie umieszczonym
kołom kopiującym.
• Wyrównywanie gleby dzięki odpowiedniej konstrukcji podwozia.
• Podwójna belka niwelująca.

Łatwe i płynne zawracanie

• Wysoki punkt mocowania z 50% masy przeniesionymi na traktor.
• 4 duże opony o głębokim bieżniku sprawiają, że siewnik porusza
się lekko po każdym rodzaju nawierzchni.
• Koła prowadzące i kopiujące nie najeżdżają na uprawiany
pas — poruszają się między wysiewanymi rzędami.
• Stała głębokość wysiewu dzięki bardzo sztywnym, ruchomym
zębom wysiewającym.
• Hydraulicznie regulowana głębokość wysiewu.
• Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie.
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Maksymalne odstępy dla lepszego przepływu resztek pożniwnych
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Siewnik hybrydowy T4 — do 1000 ha/sezon

Minimalna szerokość
podczas transportu

Typ siewnika 				

Hybrydowy T4

Hybrydowy T6

Hybrydowy T8		

Wydajność w sezonie		

(ha)

1000

1600

2250		

Dzienna wydajność		

(ha)

30

45

60		

Zalecana moc silnika (

km)

200

300

400

Masa		

(kg)

6000

9500

11 000		

Szerokość podczas transportu

(m)

3,00

2,85

2,85

Wysokość		

(mm)

2950

3300

4300

Długość		

(mm)

7920

9000

9000

13

19

25

Zęby wysiewające				
Pojemność zbiornika		

(l)		

3500 tylko nasiona

5500 tylko nasiona

5500 tylko nasiona

(60:40 nasiona:nawóz)

(60:40 nasiona:nawóz)

(60:40 nasiona:nawóz)

Wentylator				

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Hydrauliczny

Sterowanie dawką				

Bezstopniowe

Bezstopniowe

Bezstopniowe

Moduł sterujący				

Artemis

Artemis

Artemis

Płynna regulacja dawki nasion			

Standard

Standard

Standard

Ścieżki technologiczne 			

Standard

Standard

Standard

Znaczniki przedwschodowe			

Opcja

Standard

Standard

4 kamery				

Opcja

Standard

Standard

6 reflektorów oświetlenia roboczego			

Opcja

Standard

Standard

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Standard
z opcjami

Zabezpieczenie przed uderzeniem o kamień

Opcja

Opcja

Opcja

Czujniki blokady wysiewu			

Opcja

Opcja

Opcja

Znaczniki				

Opcja

Opcja

–

Dwa zestawy zębów				

Opcja

Opcja

Opcja

Dzielony zbiornik na nasiona i nawóz			

Opcja

Opcja

Opcja

Nawożenie pod lub nad nasionami			

Opcja

Opcja

Opcja

Oprzyrządowanie przednie			

Opcja

Opcja

Opcja

				

Podwójne oprzyrządowanie tylne			
				

SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON T — CIĄGNIONY
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SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON
Opcje dla rzędu 1
Koło kopiujące (standard)

Przednie koła dociskające

Przednie
koła dociskające

Zabezpieczenie
przed uderzeniem o
kamień - w postaci
śruby zrywalnej lub
hydrauliczne

Podnoszone
talerze

Przewód nasienny

Opcje dla
rzędu 2

Przednie
zęby
spulchniające

Talerz tnący

Redlica
wysiewająca
z systemem
szybkiego
demontażu

Opcje dla rzędu 3
Małe nasiona
(rzepak)

Średnie nasiona
(zboża)

Redlice/
dozowniki
wysiewające

Rząd 1

Rząd 2

Rząd 3

+
+
+
+
+

Duże nasiona
(rośliny
strączkowe)

+

+

Dwa
zestawy zębów
z dozownikiem
nawozu
Dwa zestawy
zębów:
minimalny
odstęp

Dwa zestawy zębów
24

Wymienny
dozownik
wysiewający
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N T — CIĄGNIONY
Opcje dla rzędu 4
Oprzyrządowanie tylne
Włóki / brony
Do zasiewu na jak
największym obszarze w
warunkach suchych.
Wszystkie rodzaje gleb.

Włóki / koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Regulacja
głębokości
zębów

Powłoka z
węglika wolframu

Wymienne brony
wyrównujące i/lub
belki niwelujące lub
koła dociskowe

Rząd 4

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

Brony/koła
Do warunków suchych.
Gleby lekkie.

Opcje nawożenia

Przednia redlica z dozownikiem nawozu

Tylna redlica z dozownikiem nawozu
SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON T — CIĄGNIONY
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WAŁY CLAYDON

12,3 m — do 75 ha/dzień

Zestaw ciężkich wałów Claydon 600 mm
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.

Przygotowanie do pracy
Przygotowanie wałów do pracy jest proste i nieskomplikowane.
Można to zrobić nie wysiadając z traktora. Do rozłożenia
maszyny potrzebne są trzy dwukierunkowe zawory sterujące.
Zestawy są również wyposażone w unikatowe skrzynki
Claydon do transportu kamieni, służące do przewożenia
kamieni do krańców pola lub przechowywania narzędzi.
Dla uzyskania optymalnej wydajności operator powinien
pozostawić sekcję centralną w pozycji pływającej,
a rozkładane ramiona pod ciśnieniem.

Wydajność
System przenoszenia obciążenia Claydon zapewnia jednolite
zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej maszyny. 600
mm pierścienie pracujące na 60 mm wale umożliwiają wałom
zagęszczanie gleby w miejscu wysiewu
i gwarantują niezrównany standard wykończenia.

Transport drogowy
We wszystkich zestawach wałów 2,5 m sekcje składają się
poziomo, a długość maszyny przygotowanej do transportu
drogowego nie przekracza 2,85 m. Dzięki niskiemu środkowi
ciężkości oraz doskonałej widoczności, zestawy wałów
Claydon są bezpieczne i łatwe w transporcie między
polami. Wszystkie zestawy są standardowo wyposażone
w hamulce hydrauliczne i oświetlenie.
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6,3 m

SYSTEM CLAYDON — OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

8,3 m — do

6,3 m — do

50 ha/dzień

37,5 ha/dzień

Model

6,3 m

8,3 m

12,3 m

Prędkość pracy (km/h)

7

7

7

Wydajność na godzinę (ha)

3,75

5

7,5

Wydajność na 10-godzinny dzień roboczy (ha) 37,5

50

75

Moc (KM)

90

110

140

Masa (kg)

4500

4990

8400

Masa (kg/m)

714

601

683

Szerokość podczas transportu (m)

2,42

2,42

2,42

Średnica osi (mm)

60

60

60

Średnica pierścieni (mm)

600

600

600

Pierścienie spulchniające

Standard

Standard

Standard

Hamulce

Hydrauliczne
lub pneumatyczne

Hydrauliczne
lub pneumatyczne

Hydrauliczne
lub pneumatyczne

Belki niwelujące

Opcja

Opcja

Nd.

Światła LED/tablice ostrzegawcze

Standard

Standard

Standard

Skrzynka do transportu kamieni

Standard

Standard

Standard

Agregowanie do ciągnika

Zaczep 2-punktowy
lub podnośnik

Zaczep 2-punktowy
lub podnośnik

Zaczep 2-punktowy
lub podnośnik

Przygotowane
ściernisko

Sekwencja składania maszyny 12,3 m

ZESTAW WAŁÓW CLAYDON
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SIEĆ DEALERÓW
CLAYDON

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
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