
Lehký diskový podmítač 
Softer

Velké oblibě se zejména v Rus-
ku, České republice, Německu 
a na Ukrajině těší lehký diskový 
podmítač Softer s pracovním zá-
běrem od tří do jedenácti metrů. 
Stroj je vybaven tvarovanými 
disky o průměru 51 cm. Vyniká 
výbornou manévrovatelností, 
spolehlivým bezúdržbovým pro-
vozem a nonstop pryžovým jiš-
těním každého disku zvlášť.

Rozteč disků 24 cm zajišťuje 
dobrou průchodnost rostlin-
ných zbytků. Vysoký přítlak na 
každý z disků společně s pro-
krajovaným obvodem zajišťuje 

optimální vnikání i do těžké 
a přeschlé půdy. Softer lze po-
užít pro první rychlé strnišťové 
podmítání i pro zpracování po 
orbě. Při pracovním záběru je-
denáct metrů Softer lehce 
zvládne zapravit rostlinné zbyt-
ky na 16 ha za hodinu. Důležitá 
je pracovní rychlost až 15 km/h 
a dostatečný tažný prostředek.

Kypřič Diskomat
Další kypřič z produkce Far-

metu  je Diskomat, který se hodí 
zvláště pro těžší půdy a zpraco-
vání velkého množství rostlin-
ných zbytků, především po ku-
kuřici. Stroj má rovněž vynikající 
urovnávací efekt. Zpracování pů-

dy do 18 cm a intenzivní promí-
chání v celé hloubce zajišťují dis-
ky o průměru 62 cm, které jsou 
vybaveny nonstop jištěním kaž-
dé jednotlivé slupice. Optimální 
tvar a úhel disků umožňují jed-

noduché zahlubování, obracení 
a zapravení rostlinných zbytků 
při nízkých provozních nákla-
dech. Nová generace disků je již 
vybavena ostřím po celém obvo-
du, čímž se výborně rozkrájí 
rostlinné zbytky. Konstrukce 
Diskomatu je  připravena na vy-
sokou zátěž díky masivnímu rá-
mu s vysokou průchodností, ale 
hlavně robustnímu uchycení 
slupic. Pro nejširší záběr 8 m po-
stačí traktor o výkonu 320 až 
410 koní s výkonností 12 ha/h. 

Nepříjemným následkem pou-
žívání diskových podmítačů je  
vytváření plužního dna. Nej-
účinnějším opatřením je střídání 
diskových a radličkových pod-
mítačů (kypřičů), které dno 

vhodně naruší, například lehký 
kypřič Fantom pro mělkou pod-
mítku do 15–20 cm nebo univer-
zální dlátové kypřiče pro zpraco-
vání půdy od 6 do35 cm. 

Dvouřadý Duolent má nízký 
tahový odpor a velmi dobře za-
pravuje rostlinné zbytky napří-
klad po sklizni kukuřice na zr-
no. Na výběr je řada typů urov-
návacích válců a také dlát do 
různých podmínek a hloubek. 

Třířadý dlátový kypřič Trio-
lent s roztečí řad 29 cm vyniká 

velkou univerzálností, je vhod-
ný jak pro klasické podmítky 
a kypření, tak i pro prohlubová-
ní do hloubky větší, než je ob-
vyklá hloubka orby.

Hloubkový kypřič Diger
Když je potřeba kypřit do 

hloubky okolo 50 cm, jedno-
značně vynikající práci odvede 
hloubkový kypřič Diger. V na-
bídce je stroj se 3 nebo 4 m zá-
běru, vybavený sedmi, respekti-
ve devíti dláty ve dvou řadách. 
Výhodou tohoto kypřiče je mož-
nost zvednout zadní řadu dlát 
a pracovat jen s jednou řadou 
při nižší energetické náročnosti. 
V zadní části stroje jsou urovná-
vací disky a především dvojitý 

hrotový válec, který jednak udr-
žuje dláta v konstantní hloubce, 
jednak rozdrobí hroudy. 

Hloubkový kypřič může být 
za určitých okolností náhradou 
pluhu. Prohloubení půdy výraz-
ně pod plužním dnem po pod-
mítce na co největší hloubku 
obnoví kapilaritu v obou smě-
rech. Diger půdu intenzivně 
kypří, vertikálně promíchá, ale 
jen v orničním profilu. Podorni-
čí prokypří bez míchání a vyná-
šení neúrodné půdy a zapraví 
rostlinné zbytky v celém ornič-
ním profilu. 
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běru stroje a stará se o její rov-
noměrné uložení na pozemku. 
Oba zavlačovače jsou jednodu-
še výškově nastavitelné z boku 
stroje pouhým posunutím páky. 

Poslední sekcí Rubinu 12 jsou 
opěrné a utužovací válce. U po-
lonesených variant se nejčastěji 
dodává dvojitý packer – profilo-
vý válec produkující intenzivní 

utužení nakypřené půdy i do 
hloubky. Nesená provedení Ru-
binu 12 mohou být vybavena 
opěrným válcem, s nímž mají 
menší hmotnost. Zájemci o osa-
zení neseného Rubinu 12 pa-
cker profilovým válcem si mo-
hou objednat tento stroj spolu 
s opěrným kolem. Při zvedání 
stroje pomocí tříbodového zá-

věsu na souvrati se toto kolo au-
tomaticky spustí do pracovní 
polohy a převezme velkou část 
jeho hmotnosti.

Žádné boční síly na traktor
Důležitou vlastností Rubinu 

12 je to, že nevykazuje žádný 
stranový tah. Tento oříšek se 
konstruktérům firmy Lemken 

podařilo rozlousknout skutečně 
výborně: na rozdíl od prvního 
prototypu jsou nyní talíře uspo-
řádány symetricky a v obou řa-
dách uprostřed rozděleny. Talí-
ře první řady odhazují půdu 
vně, talíře druhé řady pak opět 
ke středu stroje. Ve výsledku je 
stranový tah spolehlivě elimino-
ván. 

Diger dokáže výborně zpracovat půdu do 50 cm hloubky
  Foto archiv firmy

Diskomat je vhodný do podmínek s velkým množstvím rostlinných 
zbytků Foto archiv firmy

Ideální pro rychlou strnišťovou podmítku, zapravení výdrolu je 
Softer Foto archiv firmy 
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Rychleji, intenzivněji a také hlouběji

Vyhoví rozdílným půdním nárokům

Před lety vzbudila firma Lem-
ken pozornost, když uvedla na 
trh své krátké talířové brány Ru-
bin 9. V loňském roce se zájem 
odborné veřejnosti zvedl znovu, 
když přišla na trh modelová řada 
Rubin 12. Nové stroje si zachová-
vají kompaktní rozměry, ale mo-
hou pracovat ve větších hloub-
kách vyšší rychlostí a s vyšší in-
tenzitou. Díky překonstruování 
důležitých segmentů stroje lze 
zpracovávat půdu až do hloubky 
20 cm. Rubin 12 může být nasa-
zen na všech půdách, dokonce 
i v oblastech, v nichž bylo dopo-
sud preferováno využívání rad-
ličkových kypřičů.

Schopnost řezat a pronikat 
i do suchem ztvrdlé či těžké jílo-
vité půdy, kterou jsou agresivní 
podmítače Rubin 9 firmy Lem-
ken známé, nový stroj Rubin 12 
ještě umocňuje. 

Vykrajované vyduté talíře Ru-
binu 12 mají průměr 736 mm 
a jsou tak jedny z největších na 
trhu. Jejich dvojí zaúhlení (16°, 
respektive 20°) je na podobné 
úrovni jako u strojů Rubin 9. Má 
velký vliv na schopnost talířů 
vniknout do půdy, a to i za obtíž-
ných podmínek – tedy na těž-
kých půdách či za sucha. Otáčí 
se ve shodně konstruovaných 
ložiscích, ovšem s průměrem 
zvětšeným na 92 mm.

Vhodné provedení ložisek
V oblasti ložisek se nemohou 

usazovat hrubé nečistoty, proto-
že jsou vybavena novým dru-

hem těsnění. Povrch ložisek se 
podobá závitu, takže při jejich 
otáčení se nečistoty odvádějí 
pryč. Před vnikáním jemného 
prachu chrání labyrintové těs-
nění.

Každý talíř je uložen samostat-
ně pomocí silné slupice s pečli-
vě zpracovaným tvarováním. Při 
kontaktu s překážkou se talíře 
mohou individuálně vychylovat 
a nezáleží přitom na hloubce zá-
běru. Rám je konstruován tak, 
že talíře mají pro vychýlení se 
vzhůru dostatek prostoru. Kon-
strukce slupic je jedním z před-
pokladů bezproblémového ce-
loplošného záběru talířů v půdě 
až do hloubky zhruba dvaceti 
centimetrů. Slupice na první po-
hled působí dojmem stability, 
jsou speciálně prohnuté a záro-
veň lehce přetočené. Přitom do 
určité míry kopírují tvar každé-
ho talíře, takže neomezují volný 
prostor pro proudění hmoty.

Pro vysokou průchodnost 
Způsob zavěšení talířů přispí-

vá k vysoké průchodnosti stro-
je. I přes celkové robustní pojetí 
má Rubin 12 otevřený rám 
v dostatečné výšce nad zemí, 
takže i při maximální pracovní 
hloubce může půda s organic-
kou hmotou hladce procházet 
mezi jednotlivými sekcemi stro-
je vzad. 

Sekce prutů usměrňuje proud 
ornice od první řady talířů zpět 
k povrchu, zatímco za druhou 
řadou talířů odvádí svou službu 
nově vyvinutý nivelační zavlačo-
vač. Posunuje půdu zpět do zá-
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Zemědělské stroje značky Farmet a. s. umí vyhovět rozdílným půdním nárokům zákazníků v Evropě i Asii. Nabízí jim různé technologie na zpracování půdy, 
zapravování rostlinných zbytků, hloubkové prokypřování půdy a setí.
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