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F A R M E T  A G R I C U L T U R A L  M A C H I N E R Y

KATALOG PRODUKTÓW

UPRAWA GLEBY APLIKACJA NAWOZU SIEW



EU HOMOLOGAtION

Farmet S.A. to czeska fi rma inżynieryjna z tradycją od 
1992 roku. Oferta produktowa powstaje w 2 działach. 
Dział techniki rolniczej specjalizuje się w rozwoju          
i produkcji maszyn rolniczych do uprawy oraz siewu. 
Dział Oil & Feed Tech jest wiodącym światowym   
producentem i dostawcą technologii przetwórstwa 
nasion oleistych, pozyskiwania i przetwarzania olejów 
roślinnych, produkcji i ekstruzji pasz.
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Konstrukcje ze stali o wysokiej wytrzymałości 
   3x większa wytrzymałość i duża elastyczność konstrukcji.
   Znacznie niższa waga maszyny.
   Rama, elementy robocze i najbardziej obciążone elementy.
   Wydłużona żywotność konstrukcji.
   Oszczędności paliwa.
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| 4–15 cm 
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| 3,5–12 cm

DISKOMAT 16

| 5–18 cm
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| 3,5–12 cm
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| 10–35 cm
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| 6–35 cm

KRTEK 38

| 30–60 cm
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|  25–50 cm
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|  20–35 cm

KOMPAKTOMAT
KOMPAKTOMAT LONG

40

| 0–10 cm
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| 0–10 cm
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kultywatory redlicowe
FANTOM

8–12 km/h
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N NS CLASSIC PRO

40–150 mm

Kultywator Fantom jest szczególnie 
przydatny do całopowierzchniowej 
podorywki z jednoczesnym efek-
tem intensywnego mieszania. 
Głębokość pracy do 15 cm. Umoż-
liwia podorywkę, kruszenie i upra-
wę przedsiewną.



Parametry maszyny  Jednostka Fantom 300 N Fantom 350 N Fantom 470 NS

Szerokość robocza mm 3000 3500 4700
Szerokość transportowa mm 3000 3500 3000
Wysokość transportowa mm 1330 1380 1930 
Długość mm 3330 3330 3450 
Głębokość robocza mm 40–150 40–150 40–150
Ilość radełek szt. 14 16 22
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,4–3,6 2,8–4,2 3,7–5,5
Ciągnik kW / k 110–165 / 150–225 120–180 / 160–240 150–225 / 200–300
Masa kg 1100 1350 2000

Więcej informacji na www.farmet.pl

łatwa regulacja głębokości roboczej

1             2                           3

łatwa regulacja głębokości roboczej

ustawienie brony palcowej przy 
pomocy czopów

łatwe zagłębianie się redlic

1.  Trzy rzędy zębów spulchniających ziemię.
2.  Brona prętowa (wał  „RR“ i „TR“) wyrówna powierzchnię.
3.  Tylny wał zagęszczający glebę (opcjonalnie wały strona 39).

 Kultywator Fantom NS ze względu na swoją bardzo uniwersalną budowę nadaje się zarówno do podorywki  jak i uprawy             
przedsiewnej czy mieszania obornika. Mała masa maszyny zmniejsza obciążenie tylnej części ciągnika podczas transportu. 
Dzięki swej prostej i wytrzymałej konstrukcji kultywator Fantom zapewnia najlepszy kompromis pomiędzy ceną a wartością 
użytkową.

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Niski opór i doskonałe mieszanie gleby dzięki zoptymalizowanemu kształtowi 

łopatek.
   Precyzyjnie utrzymywana głębokości oraz optymalne zagęszczenie gleby.
   Łatwe zagłębianie się redlic.
   Bezobsługowe redliczki wyposażone w płytki z węglików spiekanych minimali-

zujące zużycie.
   Kształt zębów zapewnia wysoką przepustowość resztek roślinnych.
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FANTOM CLASSIC

Parametry maszyny  Jednostka Fantom 850 CLASSIC Fantom 1250 CLASSIC

Szerokość robocza mm 8550 12500
Szerokość transport. mm 3000 3000
Głębokość robocza mm 40–150 40–150
Ilość radełek szt. 45 65
Wydajność powierzch. ha/godz. 6,8–10,2 10,0–15,0
Ciągnik kW / k 245–370 / 330–500 330–440 / 450–675
Masa kg 8500 11500

Więcej informacji na www.farmet.pl

Łatwe zagłębianie się redlic

zabezpieczenie sprężynowe zęba o bardzo wysokim 
progu uwalniania 280 kg na czubku redliczki

wybór rodzaju wałów w zależności 
od typu gleby oraz sposobu 
korzystania z maszyny.

1          2                                      3      4

A - standard                         B - long life 

System szybkiego mocowania redic

Wzmocnione redlice z węglika spiekanego

C -  podorywka

1.  Hydraulicznie regulowana przednia włóka fl exi-board  wstępnie wyrównuje powierzchnię oraz rozbija bryły przed właściwą uprawą.
2.  Opcjonalne organy robocze w 4 rzędach    A / B /C
3.  Tylne dyski wyrównujące umieszczone za sekcją zębów kultywatora a przed rzędem wałów, które usypują równomiernie glebę pod wały są łatwo regulowane w pionie.
4.  Opcjonalne tylne wały do różnych warunków glebowych (strona 39).
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Parametry maszyny  Jednostka Fantom 650 PRO Fantom 800 PRO Fantom 850 PRO Fantom 1050 PRO Fantom 1250 PRO

Szerokość robocza mm 6500 8000 8500 10500 12500
Szerokość transport. mm 3000 (3060)* 3000 (3060)* 3000 (3060)* 3000 (3060)* 3000 (3060)*
Głębokość robocza mm 40–150 (180)* 40–150 (180)* 40–150 (180)* 40–150 (180)* 40–150 (180)*
Ilość radełek szt. 35 43 45 57 67

Wydajność powierzch. ha/godz. 4,8–7,2 6,4–9,6 6,8–10,2 8,0–12,0 10,0–15,0
Ciągnik kW / k 200–300/270–405 230–350/310–475 245–370/330–495 295–400/400–550 330–440/450–675
Masa kg 5022 8950 9150 11160 14480

* Więcej informacji na www.farmet.pl

1                         2                                                   3                 4

QUICK CHANGE SYStEM

L+BH

tR

SdR

dRR

dSR

Półzawieszany 5-rzędowy spulchniacz modułowy Fantom PRO z niskim oporem                 
i zmienną głębokością uprawy gleby jest odpowiedni do wiosennych, letnich                           
i jesiennych prac a dzięki jego modułowości można szybko rozpocząć wiosenne        
prace, ponieważ radzi sobie również z wilgotną ziemią.

1.  Hydraulicznie regulowana przednia włóka fl exi-board  wstępnie wyrównuje powierzchnię oraz rozbija bryły przed właściwą uprawą.
2.  Opcjonalne organy robocze w 5 rzędach    A / B / C
3.  Tylne dyski wyrównujące umieszczone za sekcją zębów kultywatora a przed rzędem wałów, które usypują równomiernie glebę pod wały są łatwo regulowane w pionie.
4.  Opcjonalne tylne wały do różnych warunków glebowych (strona 39). Możliwość pracy również bez opcjonalnych wałów i talerzy wyrównujących.

zintegrowana oś transportowa

Łatwe zagłębianie się redlic

zabezpieczenie sprężynowe zęba o bardzo wysokim 
progu uwalniania 280 kg na czubku redliczki

demontowalne wały

głębokość roboczą można łatwo regulować 
hydraulicznie bezpośrednio z ciągnika

szybkie mocowanie 
wałów



brony talerzowe
SOFTER
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10–15 km/h

N NS

PS PS
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35–120 mm (1,5–4,5 in)

 510 mm (20 in)
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35–120 mm

∅ 510 mm 
∅ 560 mm
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Brona talerzowa Softer nadaje się szczególnie 
do płytkiej podorywki z doskonałym podcię-
ciem i intensywnym wymieszaniem resztek 
roślinnych.
Talerzuje nawozy organiczne, poplony lub     
samosiewy. Intensywne przygotowuje łoże 
siewne po podorywce lub orce z optymalnym 
ponownym zagęszczeniem gleby.



Pł
Yt

KA
 U

PR
AW

A

SOFTER

Dyski ostrzone na całym obwodzie

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Wysoka prędkość robocza do 15 km/h.
   Zębate talerze do łatwego zagłębiania się w glebie i intensywnego mieszania.
   Kąt natarcia oraz nacisk na każdy dysk zapewnia łatwe zagłębianie się w ciężkiej 

i suchej ziemi oraz dokładne podcięcie profi lu na całej szerokości roboczej.
   Wysokiej jakości gumowe zabezpieczenie gwarantujące jednakowy nacisk        

dysków.
   Precyzyjna kontrola głębokości dla optymalnego mieszania i zagęszczenia gleby.
   Talerze o średnicy 510 / 560 mm są rozmieszczone w dwóch rzędach. Każdy talerz 

jest w przypadku najechania na przeszkodę indywidualnie skutecznie chroni-
ony przez gumowe zabezpieczenia. Talerze są wyposażone w bezobsługowe 
łożyska o zwiększonej trwałości.

Wytrzymała konstrukcja
   Zastosowanie materiałów o zwiększonej twardości w połączeniu z technologią 

eXtra STEEL line gwarantuje długą żywotność naszych urządzeń nawet w naj-
trudniejszych warunkach.

   W newralgicznych punktach użyto hartowane materiały o zwiększonej twar-
dości dla maksymalnej trwałości konstrukcji. Mocna rama wykonana z stali wyso-
kowytrzymałej.

   Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy umożliwia ich pracę bez smarowania.
   Wytrzymałe i bezobsługowe gumowe zabezpieczenie talerzy skutecznie chroni 

je przed przeciążeniem.

 Największą zaletą brony talerzowej Softer jest uniwersalność jej użycia zarówno do pierwszej podorywki jak i uprawy przed-
siewnej po orce czy kultywatorze ścierniskowym.

 Prosta konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości. Przy agregacji z wystarczająco mocnym ciągnikiem Softer może uprawiać 
glebę z prędkością do 15 km/h. To gwarantuje szybką podorywkę i przerwanie parowania. Softer wyróżnia się prostą konstruk-
cją o zwiększonej trwałości, kompaktowością i wszechstronnością z minimum punktów smarowania i regulacji. Wysoki nacisk 
na każdy dysk oraz optymalny kąt natarcia zapewnia łatwe zagłębianie się w ciężkiej i suchej ziemi. 

 Doskonała stabilność i precyzyjna regulacja głębokości. Bardzo krótka konstrukcja maszyny umożliwia dokładną kontrolę 
głębokości, doskonałą stabilność w pracy i efektywne szybkie skręty na nawrotach.
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Parametry maszyny  Jed-
nostka 

Softer 2,5 N Softer 3 N Softer 3,5 N Softer 4,5 NS*
Softer 4,5 NS Syncult

Softer 5 NS*
Softer 5 NS Syncult

Softer 6 NS*
Softer 6 NS Syncult

Szerokość robocza mm 2400 2900 3500 4500 5000 6000
Szerokość transportowa mm 2550 3000 3500 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 1370 1370 1370 2500 3000 3300 
Długość mm 2750 2750 2750 2750 2750 2750 
Głębokość robocza mm 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120
Ilość talerzy roboczych szt. 20 24 28 38 42 50
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,5–3,8 3,0–4,5 3,5–5,3 4,5–7,0 5,0–7,5 6,0–9,0
Ciągnik kW / k 65–100 /90–140 80–120 / 110–165 90–140 / 120–190 120–180 / 160–240* 130–190 / 175–255* 150–225 / 200–300*
Masa kg 1800 1980 2300 3200* 3450* 3900*

Więcej informacji na www.farmet.pl

SOFTER N/NS

1                                                  2

1.  Disky o Ø 510 / Ø 560 mm umístěné ve dvou řadách podmítnou půdu. Pracovní hloubka činí 3,5–12 cm.
2.   Zadní válec rozdrtí hroudy (volitelné válce strana 39).

SOFTER & SyNCULT

∅ 510 mm 
∅ 560 mm

∅ 510 mm

∅ 600 mm
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bezobsługowe 
ułożyskowanie talerzy

optymalny kąt natarcia

ogranicznik sypania ziemi

łatwa regulacja głębokości roboczej



SOFTER PS
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Więcej informacji na www.farmet.pl

Parametry maszyny  Jednostka Softer 4 FIX P Softer 4,5 PS Softer 5 PS Softer 6 PS Softer 8 PS Softer 9 PS W Softer 11 PS Softer 12 PS W

Szerokość robocza mm 4100 4600 5080 6000 7650 8650 10880 11880
Szerokość transportowa mm 4330 3000 3000 3000 3000 4000 3000 4000
Wysokość transportowa mm 1600 2650 2900 3370 4000 4000 4000 4000
Długość mm 6675 6675 6675 6675 6850 6850 6520 6520
Głębokość robocza mm 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120 35–120
Ilość talerzy roboczych szt. 34 38 42 50 62 70 90 98
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 4,0–6,0 3,6–7,0 5,0–7,5 6,0–9,0 8,0–12,0 9,0–13,5 11,0–17,0 12,0–18,1
Ciągnik kW

K
110–160  150–215 120–180  160–240 130–190  175–255 150–225  200–300 200–300  270–405 220–320

295–430
245–370  330–495 280–410

380–550
Masa kg 3600 4000 4350 4990 6700 7600 9200 10920

1.  Talerze o średnicy 510 / 560 mm umieszczone w dwóch rzędach skrawające glebę. Głębokość pracy 3,5–12 cm.
2.  Tylny wał kruszący grudy (opcjonalne wały strona 39).

1                                2

∅ 510 mm 
∅ 560 mm

wyposażenie opcjonalne

optymalny kąt natarcia ogranicznik sypania ziemi

koło kopiujące

łatwa regulacja głębokości roboczej
oś transportowa

dyski ostrzone na całym 
obwodzie

Micro Drill (strona. 39)
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wyposażenie opcjonalne

optymalny kąt natarcia ogranicznik sypania ziemi

koło kopiujące

Więcej informacji na www.farmet.pl

Parametry maszyny  Jednostka Softer 1050 PRO Softer 1250 PRO

Szerokość robocza mm 10250 12250
Szerokość transportowa mm 3000 3000
Wysokość transportowa mm 3500 4000
Długość mm 8150 8200
Głębokość robocza mm 35–120 35–120
Ilość talerzy roboczych szt. 84 100
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 10,2–15,0 12,2–18,4
Ciągnik kW

K
225–375
300–500

260–440
400–600

Masa kg 11000 13000

łatwa regulacja głębokości roboczej

oś transportowa

1.  Talerze o średnicy 510 / 560 mm umieszczone w dwóch rzędach skrawające glebę. Głębokość pracy 3,5–12 cm.
2.  Tylny wał kruszący grudy (opcjonalne wały strona 39).

1                                2

∅ 510 mm 
∅ 560 mm

Pł
Yt

KA
 U

PR
AW

A

dyski ostrzone 
na całym obwodzie

SOFTER PRO



brony talerzowe
DISKOMAT

10–15 km/h
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N PS PS

50–180 mm35–120 mm (1,5–4,5 in)

 510 mm (20 in)
∅ 620 mmBrona talerzowa DISKOMAT nadaje się 

szczególnie do podorywki z  inten-
sywnym mieszaniem ścierniska, 
spulchnianie na głębokość do 18 cm.
Talerzuje duże ilości masy organicz-
nej, na przykład słomę kukurydzianą, 
obornik, poplony lub samosiewy.           
Intensywnie przygotowuje łoże 
siewne z optymalnym ponownym  
zagęszczeniem gleby. Doskonale 
podcina profi l gleby na całej szerokości 
roboczej.
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 Wielką zaletą tej koncepcji maszyny jest powszechnie znany efekt wyrównania, brona talerzowa nadaje się do uprawy przed-
siewnej, kiedy nacisk położony jest na duże wyrównanie pola i jakościową uprawę ziemi.

 Brona talerzowa DISKOMAT jest unikalna zarówno w ogólnej koncepcji designu i konstrukcji, jak również w użytych roz-
wiązaniach technicznych i zastosowaniu specjalnych technologii materiałowych. Zapewniło to maszynie bardzo kompaktowe 
wymiary, bardzo niską masę o optymalnym przeniesieniem nacisku na organy robocze, a w konsekwencji bardzo niskie koszty 
utrzymania.

 Tylne wały mogą zostać wybrane z wielu typów  w zależności od warunków glebowych. Podwójny wał oponowy jest oferowa-
ny ze zintegrowaną osią transportową  z kołami wyposażonymi w hamulce.

 Duży nacisk kładzie się na ogólny design i ergonomie brony talerzowej. Wszystkie miejsca serwisowe są łatwo dostępne dla 
obsługi i spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Większość regulacji odbywa się hydraulicznie i jest 
łatwo kontrolowana podczas pracy bezpośrednio przez operatora z ciągnika.

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Praca bez zapychania dzięki wysokiemu prześwitowi ramy.
   Idealne podcięcie dzięki optymalnemu kątowi natarcia talerzy.
   Zębate talerze do łatwego zagłębiania się w glebie i intensywnego mieszania.
   Bezobsługowe zabezpieczenie sprężynowe gwarantujące jednakowy nacisk 

talerzy.
   Precyzyjna kontrola głębokości pracy dzięki podkładkom regulacyjnym na 

siłownikach.

Wytrzymała konstrukcja
   Każdy dysk jest indywidualnie zabezpieczony co zapewnia doskonałą ochronę 

elementów roboczych i dużą przepustowość resztek roślinnych.
   Solidne mocowanie talerzy zapewnienia funkcjonowanie maszyny w najtrud-

niejszych warunkach.
   Szerokie uchwycenie elementów roboczych gwarantuje stabilność. Trwałe i bez-

obsługowe zabezpieczenie sprężynowe z wysokim progu zadziałania.
   Ułożenie elementów roboczych za pomocą wymiennych tulejek o dużej 

wytrzymałości przedłuża trwałość maszyny.
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Parametry maszyny  Jednostka Diskomat 3 N Diskomat 3,5 N

Szerokość robocza mm 3000 3500
Szerokość transportowa mm 3000 3500
Wysokość transportowa mm 1600 1600
Długość mm 3300 3300 
Głębokość robocza mm 50–180 50–180
Ilość talerzy roboczych szt. 12 / 12 14 / 14
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 3,0–4,5 2,35–5,25
Ciągnik kW / k 105–158 / 140–165 120–180 / 160–240
Masa kg 2400 2600

Więcej informacji na www.farmet.pl

DISKOMAT N

1                      2

1.  Dyski ∅ 620 mm podcinające glebę umieszczone w dwóch rzędach. Za każdym 
rzędem dysków znajduje się defl ektor rozbijający większe grudy.

2. Tylny wał kruszący grudy (opcjonalne wały strona 39).

dwa rodzaje defl ektorów do wyboru

łatwa regulacja głębokości roboczej

bezobsługowe
zabezpieczenie sprężynowe

dyski ostrzone na całym obwodzie

solidne uchwycenie dysków
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Parametry maszyny  Jednostka Diskomat 5 PS Diskomat 6 PS Diskomat 6,5 PS W Diskomat 8 PS Diskomat 8,5 PS W

Szerokość robocza mm 5000 6000 6300 7800 8300
Szerokość transportowa mm 3000 3000 3250 3000 3750
Wysokość transportowa mm 3300 3650 4000 4000 4000
Długość mm 6600 6600 6600 6600 7250
Głębokość robocza mm 60–180 60–180 60–180 60–180 60–180
Ilość talerzy roboczych szt. 20 / 20 24 / 24 25 / 25 30 / 30 33 / 33
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 5,0–7,5 6,0–9,0 6,3–9,5 8,0–12,0 8,5–13,0
Ciągnik kW / k 150–220 / 205–300 180–260 / 245–355 190–270 / 260–370 240–300 / 325–410 260–330 / 350–450
Masa kg 6200 6950 7850 8660 10000

Więcej informacji na www.farmet.pl

DISKOMAT PS
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1          2

solidne uchwycenie dysków

łatwa regulacja głębokości roboczej
za pomocą podkładek dystansowych

opatentowany system składania

bezobsługowe
zabezpieczenie sprężynowe

solidne uchwycenie dyskówdyski ostrzone na całym obwodzie

1.  Dyski ∅ 620 mm podcinające glebę umieszczone w dwóch rzędach. Za każdym rzędem dysków znajduje się defl ektor rozbijający większe grudy.
2. Tylny wał kruszący grudy (opcjonalne wały strona 39).



dłutowe spulchniacze

TERRIX QUATRO
TERRIX DUAL

8–12 km/h

100–350 mm
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TERRIX QUATRO

TERRIX DUAL

TERRIX QUATRO

TERRIX DUAL

 Dłutowy czterorzędowy kultywator z bardzo szerokim zastosowaniem od płytkiej podorywki aż po głębokie spulchnianie do 
35 cm. spulchnianie uprawianego profilu na całej powierzchni z bardzo intensywnym wmieszaniem resztek roślinnych. Bardzo 
uniwersalny, nadaje się do wszystkich rodzajów gleb.

 Kultywator dłutowy TERRIX QUATRO jest wyposażony w cztery rzędy organów roboczych z rozstawem 84 cm w  jednym      
rzędzie. Wynikający z tego rozstaw dłut 21 cm zapewnia intensywne spulchnianie na całej powierzchni w całym uprawnia-
nym profilu gleby. Siła odbezpieczania dłut 450 kg umożliwia bardzo głębokie spulchnienie gleby aż do głębokości 35 cm.                     
Do płytkiej pracy przy podorywce dłuta można uzupełnić skrzydełkami do wysokiej jakości podcinania na całej powierzchni.   
Za każdym rzędem dłut pogłębiających znajdują się talerze wyrównujące. 

U czterorzędowych kultywatorów     
TERRIX QUATRO dominującą cechą jest 
wysoka przepustowość gleby i resztek 
roślinnych z doskonałym efektem wmie- 
szania i wyrównania. Podczas gdy      
TERRIX QUATRO oferuje doskonałe 
mieszanie i uprawę gleby na całej         
powierzchni, TERRIX DUAL oferuje stre-
fowe, stopniowe spulchnianie z po- 
nadstandardowym wyraźnym efektem 
wmieszania resztek roślinnych.
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Parametry maszyny  Jednostka TERRIX QUATRO 
450 PS

TERRIX QUATRO
600 PS

TERRIX DUAL 450 PS TERRIX DUAL 600 PS

Szerokość robocza mm 4500 6000 4500 6000
Szerokość transportowa mm 3000 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 3340 4000 3340 4000
Długość mm 10500 10500 10500 10500 
Głębokość robocza mm 100–350 100–350 100–350 100–350
Ilość dłut szt. 22 30 22 30
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 3,6–5,4 4,8–7,2 3,6–5,4 4,8–7,2
Ciągnik kW / k 225–350 / 300–450 350–460 / 450–600 225–350 / 300–450 350–460 / 450–600
Masa kg 7300 8000 7300 8000

Więcej informacji na www.farmet.pl
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TERRIX QUATRO

TERRIX DUAL

szybkie mocowanie wałów

QUICK CHANGE SYStEM

SdR

dRR

dRdR

LtXLtX

RRRR

dVRdVRdVR

VRVR

1                       2                                                            3                          4

koła kopiujące zapewniają 
równomierną głębokość pracy

dyski zagarniające hydrauliczne

redlice idealnie skonstruowane dla 
głębokiego spulchniania i mieszania szybkie mocowanie wałów

dyski zagarniające hydrauliczne

redlice idealnie skonstruowane dla 
głębokiego spulchniania i mieszania

koła kopiujące zapewniają 
równomierną głębokość pracy

1.   Podporowe koła kopiujące dla równomiernej głębokości pracy.
2.  Cztery rzędy masywnych redlic do podorywki i głębokiego spulchniania 

do głębokości nawet 35 cm (opcjonalne redlice strona 33).

3.  Dyski wyrównujące tworzą równomierną strukturę górnej warstwy gleby.
4.  Tylny wał gwarantujący zagęszczenie gleby, kruszenie brył i wyrównywania 

powierzchni pola (opcjonalne wały str. 39).
 Możliwość pracy również bez opcjonalnych wałów i talerzy wyrównujących.

 Dłutowy czterorzędowy kultywator TERRIX DUAL pracuje na zasadzie stopniowej uprawy gleby aż do głębokości 35 cm                   
z wyraźnie lepszą jakością spulchniania i bardzo wysokim 2 stopniowym efektem wmieszania resztek roślinnych. Powierzchnia 
gleby jest uprawiana na całej powierzchni oraz poprzez głębokie strefowe spulchnianie podczas jednego przejazdu.

 Kultywator dłutowy TERRIX DUAL jest wyposażony w cztery rzędy organów roboczych z rozstawem 84 cm w jednym rzędzie. 
W odróżnieniu od kultywatora Terrix dłuta rozmieszczone są dwójkami, więc podczas spulchniania dochodzi do stopniowego 
pogłębiania. Wyraźnie poprawia to jakość spulchniania i zmniejsza opór. Za 2. i 4. rzędem dłut umieszczone są talerze wyrównu-
jące. Takie rozmieszczenie wyraźnie poprawia efekt wmieszania resztek roślinnych w porównaniu do konwencjonalnych kulty-
watorów. Maszyna Terrix Dual jest idealną alternatywą dla orki. Szczególnie wyróżnia się to na cięższych glebach z dużą ilością 
resztek pożniwnych. 

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Doskonałe rozwiązanie dla wszystkich rodzajów gleb, idealne 
 na ciężkich glebach.
   Wysoka przepustowość gleby i resztek roślinnych.
   Wysoki stopień wmieszania resztek pożniwnych.
   Głębokie spulchnianie na całej powierzchni (Terrix) lub strefowo 
 (Terrix Dual) z minimalnym tworzeniem grud.

Wytrzymała konstrukcja
   W newralgicznych punktach użyto hartowanych materiałów o zwięks-

zonej twardości dla maksymalnej trwałości konstrukcji.
   Trwałe i bezobsługowe zabezpieczenie sprężynowe dłut spulchniają-

cych o wysokim progu zadziałania 450 kg.
   Redlice o sprawdzonej konstrukcji są wykonane z odpornej na zarysowa-

nia stali o ekstremalnie zwiększonej twardości wyposażone w płytki            
z węglika spiekanego.



kombinowane kultywatory 

TRITON

8–12 km/h

100–350 mm
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35–120 mm (1,5–4,5 in)

 510 mm (20 in)

∅ 510 mm  35–120 mm 
∅ 560 mm  35–120 mm

Kombinowane kultywatory TRITON łączą zalety    
kultywatorów talerzowych i dłutowych podczas 
jednego przejazdu. Ich przewagą jest skuteczne 
rozcinanie i wmieszanie resztek roślinnych do upra-
wianej gleby oraz głębokie strefowe spulchnianie 
zapewniające doskonałe wsiąkanie wody.

 Kombinowane kultywatory talerzowo-dłutowe są idealne przede wszystkim do uprawy cięższych gleb z dużą ilością resztek 
roślinnych. Resztki roślinne zostają równomiernie wmieszane na całej powierzchni uprawianej warstwy gleby a jednocześnie 
gleba jest strefowo głęboko spulchniona.

 Kombinowany kultywator Triton jest wyposażony w dwa rzędy talerzy o średnicy 510 lub 560 mm z bezobsługowym zabezpiec-
zeniem przed przeciążeniem. Talerze uprawiają glebę na całej powierzchni aż do głębokości 12 cm i doskonale mieszają resztki 
roślinne. Następnie dwa rzędy masywnych dłut o dużym rozstawie 42 cm strefowo spulchniają glebę aż do głębokości 35 cm       
i zapewniają doskonałe wsiąkanie wody na większą głębokość.
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Parametry maszyny  Jednostka Triton 300 P Triton 450 PS Triton 600 PS

Szerokość robocza mm 2800 4300 5970
Szerokość transportowa mm 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 2000 3400 4000
Długość mm 9600 10000 10000
Głębokość robocza mm 100–350 100–350 100–350
Ilość radelek / dyskow szt. 7 / 22 11 / 38 15 / 50
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,2–3,4 3,6–5,4 4,8–7,2
Ciągnik kW / k 150–235

200–315
210–320
280–430

335–465
450–620

Masa kg 4600 7200 8800

Więcej informacji na www.farmet.pl

1          2                                             3                       4

QUICK CHANGE SYStEM

dVR

SdR

dRR

LtXLtX

dVR

dR

RR

VR

dVRdVR

1.   Dyski ∅ 510 / 560 mm podcinające glebę umieszczone w dwóch rzędach.
2.  Masywne redlice umieszczone w 2rzędach dobrze spulchniające glebę i mieszające 

resztki roślinne (opcjonalne redlice strona 33).
3.  Dyski wyrównujące tworzą równomierną strukturę górnej warstwy gleby.
4.  Tylny wał gwarantujący zagęszczenie gleby, kruszenie brył i wyrównywania powi-

erzchni pola (opcjonalne wały strona 39). Możliwość pracy również bez opcjonal-
nych wałów i talerzy wyrównujących.

 

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Doskonałe rozwiązanie do ciężkich gleb.
   Stosunkowo niski opór.
   Wysoka przepustowość gleby i resztek roślinnych.
   Skuteczne rozcinanie i równomierne wmieszanie resztek roślinnych 
 na całej powierzchni uprawianej warstwy gleby.
   Głębokie strefowe spulchnianie z minimalnym tworzeniem grud.

Wytrzymała konstrukcja
   W newralgicznych punktach użyto  hartowanych materiałów o zwiększonej 

twardości dla maksymalnej trwałości konstrukcji
   Odporne i bezobsługowe zabezpieczenie talerzy spulchniających
   Trwałe i bezobsługowe zabezpieczenie sprężynowe dłut spulchniających 
 o wysokim progu zadziałania 450 kg.
   Redlice o sprawdzonej konstrukcji są wykonane z odpornej na zarysowania stali     

o ekstremalnie zwiększonej twardości wyposażone w płytki z węglika spiekanego.

bezobsługowe 
zabezpieczenie sprężynowe

oś transportowa

dyski 
zagarniające hydrauliczne

hydraulicznie regulowana 
przednia sekcja dysków

szybkie mocowanie wałów



Dłutowe kultywatory

TRIOLENT
DUOLENT
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Triolent NS Triolent PS
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8–12 km/h

60–350 mm

Triolent PS

Duolent NS Duolent PSDuolent PS
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TRIOLENT

DUOLENT

Dłutowe kultywatory Triolent / Duolent nadają 
się szczególnie do całopowierzchniowej         
podorywki ścierniska po zbiorach z efektem 
intensywnego mieszania. Uprawiają glebę do 
głębokości 35 cm zastępując orkę. Doskonałe 
wprowadzają duże ilości resztek roślinnych do 
gleby.



Gł
ęB

OK
A 

UP
RA

W
A

TRIOLENT/DUOLENT N/NS

DUOLENT

TRIOLENT

TRIOLENT

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Stosunkowo niski opór uciągu i doskonałe wymieszanie gleby dzięki zoptymali-

zowanemu kształtowi redlic 
   Duża przepustowość resztek roślinnych ze względu na szeroki rozstaw redlic.
   Spiralny kształt języka nad redlicą dla kontrolowanego przepływu gleby.
   Bezobsługowe elementy robocze wyposażone w płytki z węglików spiekanych 

w celu zminimalizowania zużycia.
   Po zamontowaniu skrzydełek maszyna podcina całą powierzchnię do głębokości 

20 cm. Idealna do wprowadzania do gleby dużych ilości resztek pożniwnych.

Wytrzymała konstrukcja
   W newralgicznych punktach użyto hartowane materiały o zwiększonej twar-

dości dla maksymalnej trwałości konstrukcji. 
   Wytrzymałe i bezobsługowe zabezpieczenie sprężynowe o wysokiej sile        

uwalniania 450 kg.
   Redlice wykonane są z ekstremalnie wytrzymałej odpornej na ścieranie stali.

 Kultywator redlicowy jest zalecany zarówno dla klasycznej podorywki jak i  pogłębionej uprawy ścierniska na głębokość większą 
niż zwykła orka.

 Kultywator redlicowy Triolent (Duolent) jest wyposażony w trzy (dwa) rzędy elementów roboczych o rozstawie 290 mm             
(420 mm), który zapewnia wysokiej jakości spulchnienie gleby i wymieszanie resztek pożniwnych przy stosunkowo niskiej sile 
uciągu. Redlice są chronione zabezpieczeniem sprężynowym o sile uwalniającej 450 kg i umożliwiają pracę na głębokości do 
35 cm. Przy pracy do głębokości 20 cm redlica może być wyposażona w skrzydełka gwarantujące podcięcie całej powierzch-
ni. Przy większej głębokości pracy korzystnie jest zdemontować skrzydełka, a tym samym znacznie zmniejszyć opory uciągu.       
Jednocześnie jakość pracy nie ulega pogorszeniu.
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Parametry maszyny  Jednostka Triolent TX 300 N Triolent TX 350 N Triolent TX 380 NS Triolent TX 400 N FIX Triolent TX 470 NS

Szerokość robocza mm 3000 3500 3800 4000 4700
Szerokość transportowa mm 3000 3500 2300 4000 3000
Wysokość transportowa mm 1400 1400 2500 1400 2500
Długość mm 4060 4060 4050 4050 4050
Głębokość robocza mm 60–350 60–350 60–350 60–350 60–350
Ilość radelek szt. 10 13 13 13 16
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,4–3,6 2,8–4,2 3,1–4,5 3,2–4,8 3,7–5,6
Ciągnik kW / k 110–165 / 150–225 120–175 / 160–240 125–190 / 170–255 125–190 / 170–255 150–220 / 200–300
Masa kg 1680 1920 2655 2700 3010

Więcej informacji na www.farmet.pl

Parametry maszyny  Jednostka Duolent DX 210 N Duolent DX 300 N Duolent DX 350 N Duolent DX 380 NS Duolent DX 460 NS Duolent DX 550 NS

Szerokość robocza mm 2100 3000 3500 3800 4600 5500
Szerokość transportowa mm 2230 3000 3500 2300 3000 3000
Wysokość transportowa mm 1400 1400 1400 2500 2500 2500
Długość mm 3350 3350 3350 3350 3350 3350
Głębokość robocza mm 60–350 60–350 60–350 60–350 60–350 60–350
Ilość radelek szt. 5 7 9 9 11 13
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 1,7–2,5 2,4–3,6 2,8–4,2 3,1–4,5 3,7–5,5 4,4–6,6
Ciągnik kW / k 65–110 / 90–135 90–135 / 120–180 105–160 / 140–210 120–180 / 160–240 150–225 / 200–300 180–270 / 240–360
Masa kg 1060 1375 1585 2220 2515 2870

Więcej informacji na www.farmet.pl
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TRIOLENT

DUOLENT

regulacja talerzy wyrównujących

bezobsługowe zabezpieczenie sprężynowe

regulacja głębokości roboczej

1.  Masywne redlice umieszczone w 3 rzędach (Triolent), lub 2 rzędach (Duolent) dobrze spulchniające glebę i mieszające resztki roślinne (opcjonalne redlice strona 33).
2.  Dyski wyrównujące tworzą równomierną strukturę górnej warstwy gleby.
3.  Tylny wał gwarantujący zagęszczenie gleby, kruszenie brył i wyrównywania powierzchni pola (opcjonalne wały strona 39).
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TRIOLENT/DUOLENT PS

TRIOLENT

DUOLENT

DUOLENT

 Kultywator redlicowy jest zalecany zarówno dla klasycznej podorywki jak i  pogłębionej uprawy ścierniska na głębokość większą 
niż zwykła orka.

 Kultywator redlicowy Triolent (Duolent) jest wyposażony w trzy (dwa) rzędy elementów roboczych o rozstawie 290 mm             
(420 mm), który zapewnia wysokiej jakości spulchnienie gleby i wymieszanie resztek pożniwnych przy stosunkowo niskiej sile 
uciągu. Redlice są chronione zabezpieczeniem sprężynowym o sile uwalniającej 450 kg i umożliwiają pracę na głębokości do 
35 cm. Przy pracy do głębokości 20 cm redlica może być wyposażona w skrzydełka gwarantujące podcięcie całej powierzch-
ni. Przy większej głębokości pracy korzystnie jest zdemontować skrzydełka, a tym samym znacznie zmniejszyć opory uciągu.       
Jednocześnie jakość pracy nie ulega pogorszeniu.

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Stosunkowo niski opór uciągu i doskonałe wymieszanie gleby dzięki zoptymali-

zowanemu kształtowi redlic 
   Duża przepustowość resztek roślinnych ze względu na szeroki rozstaw redlic.
   Spiralny kształt języka nad redlicą dla kontrolowanego przepływu gleby.
   Bezobsługowe elementy robocze wyposażone w płytki z węglików spiekanych 

w celu zminimalizowania zużycia.
   Po zamontowaniu skrzydełek maszyna podcina całą powierzchnię do głębokości 

20 cm. Idealna do wprowadzania do gleby dużych ilości resztek pożniwnych.

Wytrzymała konstrukcja
   W newralgicznych punktach użyto hartowane materiały o zwiększonej twar-

dości dla maksymalnej trwałości konstrukcji. 
   Wytrzymałe i bezobsługowe zabezpieczenie sprężynowe o wysokiej sile        

uwalniania 450 kg.
   Redlice wykonane są z ekstremalnie wytrzymałej odpornej na ścieranie stali.
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Parametry maszyny  Jednostka Triolent TX 300 P Triolent TX 400 P FIX Triolent TX 470 PS Triolent TX 600 PS Triolent TX 800 PS Duolent DX 460 PS Duolent DX 600 PS Duolent DX 800  PS

Szerokość robocza mm 3000 4000 4700 6200 7900 4600 6200 7900
Szerokość transportowa mm 3000 4000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 1400 1400 2800 3300 4000 2800 3300 4000
Długość mm 7495 7495 7495 7495 7495 6800 6800 6800
Głębokość robocza mm 60–300 60–300 60–300 60–300 60–300 60–300 60–300 60–300
Ilość radelek szt. 10 14 16 19 25 11 15 19
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,4–3,6 3,2–4,8 3,8–5,6 4,8–7,2 6,4–9,6 3,7–5,5 4,8–7,2 6,4–9,6
Ciągnik kW / k 110–165 / 150–225 125–180 / 170–245 150–220 / 200–300 245–370 / 330–500 295–440 / 400–600 150–225 / 200–305 220–330 / 300–450 265–400 / 360–540
Masa kg 3280 4310 4620 6750 7550 4080 6050 6795

Więcej informacji na www.farmet.pl

TRIOLENT TRIOLENT

DUOLENTDUOLENT & MICRO DRILL  (strona 39)
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1.  Masywne redlice umieszczone w 2rzędach dobrze spulchniające glebę i mieszające resztki roślinne (opcjonalne redlice strona 33).
2.  Dyski wyrównujące tworzą równomierną strukturę górnej warstwy gleby.
3.  Tylny wał gwarantujący zagęszczenie gleby, kruszenie brył i wyrównywania powierzchni pola (opcjonalne wały strona 39).

TRIOLENT

DUOLENT

regulacja talerzy wyrównujących

bezobsługowe zabezpieczenie sprężynowe

opcjonalne wyposażenie

regulacja głębokości roboczej

oś transportowa

koło kopiujące
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spulchniacze pasowe
STRIP-TILL

8–12 km/h

Spulchniacz pasowy Strip-Till jest odpowiedni      
przede wszystkim do pasowej uprawy gleby,       
podczas której gleba jest uprawiana w pasach        
o rozstawie 70–75 cm i głębokości 35 cm z możli-
wością aplikacji nawozu na dwóch głębokościach.
Metoda strip till jest najkorzystniejsza do szeroko- 
rzędowej uprawy roślin z ograniczeniem straty 
wilgotności z gleby a przede wszystkim z działa-
niem przeciwerozyjnym.

Szerokość redlicy  150 mm
Ciągnik 22–33 kW/radlici

30–45 k/radlici

Szerokość redlicy  50 mm
Ciągnik 15–22 kW/radlici

20–30 k/radlici

1.    Przedni talerz z prostopadłym kątem ustawienia przecina warstwę 
 resztek roślinnych.
2.    Talerz rozgarniający układa resztki roślinne w międzyrzędach.
3.    Masywne redlice spulchniają glebę w pasie aż do głębokości do 35 cm.
4.    Tylny podwójny wał grotowy rozdrabnia grudy u ugniata wierzchnią warstwę
   spulchnionego rzędu.
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Parametry maszyny  Jednostka Strip-Till 4 Strip-Till 6 Strip-Till 8 Strip-Till 12 FIX

Szerokość robocza mm 3000 (2800) 4500 (4200) 6000 (5600) 6000 (5400)
Szerokość transportowa mm 3000 (2800) 3000 (2800) 3000 (2800) 6000 (5400)
Wysokość transportowa mm 2500 2600 3350 2500
Długość mm 3000 3050 3050 3050
Głębokość robocza mm 200–350 200–350 200–350 200–350
Ilość dłut szt. 4 6 8 12
Rozstaw redlic mm 750 (700) 750 (700) 750 (700) 500 (450)
Wydajność powierzchn. ha/godz. 2,4–3,6 3,6–5,4 4,8–7,2 4,8–7,2
Masa kg 1650 2900 3700 4460

Więcej informacji na www.farmet.pl
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normal

CARBIDE

l/h
a

ha

DUOLENT

TRITON 

TERRIX DUAL 

TERRIX QUATRO 

TRIOLENT

REDLICE wZMOCNIONE wĘGLIKIEM

75 MULtICARBIdE ULtRANOVOŚĆ

do 5x dłuższa żywotność

Nowe masywne kute redlice 
z przedłużoną żywotnością i skuteczną 
ochroną przed zużyciem z mocnymi 
płatkami z węglika.

Extra Long Life
NOVOŚĆ

do 5x dłuższa żywotność

Nowe masywne kute redlice Nowe masywne kute redlice 
z przedłużoną żywotnością i skuteczną z przedłużoną żywotnością i skuteczną 
ochroną przed zużyciem z mocnymi ochroną przed zużyciem z mocnymi 
płatkami z węglika.płatkami z węglika.

ExtraExtra Long Life Long Life

masywne kute redlice

mocne płatki z karbidu

CARBIDE

Wzmocniony 
korpus redlice

Numer katalogowy VZ00013944

Szerokość redlicy 75 mm

Twardość podstawowa redlicy do 58 HRC

Twardość płytki węglika do 92 HRA
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CONSUMPTION

SERVICE LIFE

+ 100–200 %

CONSUMPTION

SERVICE LIFE

– 15 %

CONSUMPTION

SERVICE LIFE

+ 200–500 %

CONSUMPTION

SERVICE LIFE

+ 150–400 %

CONSUMPTION

SERVICE LIFE

– 15 %
CONSUMPTION

SERVICE LIFE

– 15 %

CARBIdE

Możliwość łączenia różnych 
redlic na jednej maszynie.

MULtICARBIdE PROMULtICARBIdE

75 MULTICARBIDE 40 CARBIDE75 CARBIDE

Efektywna głębokość robocza 6–30 cm

6–30 cm

Standard
Long Life

NOVOŚĆ NOVOŚĆNOVOŚĆ
25 mm

Masywne kute redlice.

Numer katalogowy 4005271

Szerokość redlicy 75 mm

Grubość redlicy 15 mm

Twardość podstawowa redlicy do 55 HRC

Twardość płytki węglika do 92 HRA

Numer katalogowy VZ00013778

Szerokość redlicy 75 mm

Twardość podstawowa redlicy do 58 HRC

Twardość płytki węglika do 92 HRA

Numer katalogowy VZ00023020

Szerokość redlicy 40 mm

Grubość redlicy 25 mm

Twardość podstawowa redlicy do 55 HRC

Twardość płytki węglika do 92 HRA

zwężone redlice (40 mm) 
do zmniejszenia oporu
i ze skuteczną ochroną 
przed zużyciem za 
pomocą płatków 
z węglika.
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8–12 km/h

250–500 mm

Digger jest szczególnie polecany jako ekwiwalent standardowej 
orki ale o wyższej wydajności powierzchniowej i jednocześnie 
niższych kosztach pracy. Jest ponadto odpowiedni do głębokie-
go spulchniania nieprzepuszczalnych warstw gleby, wyrównania 
powierzchni, rozbicia dużych brył. Wyraźnie poprawia warunki 
wodno-powietrzne szczególnie na podmokłych gruntach oraz 
ubitych odcinkach pól. Ponadto służy do zerwania podeszwy 
płużnej bez ryzyka mieszenia warstw tzn. wyciągania martwicy.
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DIGGER

Możliwość pracy z jednym rzędem w ciężkich warunkach.



A

B

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Nowy kształt redlic powoduje bardzo niskie opory jednocześnie umożliwia      

wysoką prędkość roboczą do 12 km/h.
   Redlice łatwo zagłębiają się w glebie, kruszą podeszwę płużną bez wyciągania 

martwicy.
   Możliwość podnoszenia jednego rzędu redlic w trudnych warunkach takich 

jak tereny podmokłe, ubite przejazdy.
   2 rzędy zębów zapewniają doskonałą stabilność maszyny i precyzyjne sterowa-

nie głębokością bez użycia kół podporowych. Wysoki prześwit ramy 750 mm 
zapewnia doskonałą przepustowość.

   Zęby ze skrzydełkami bardzo dobrze mieszają resztki roślinne a dyski oraz    
uzębione wały dokładnie wyrównują głęboszowaną powierzchnie.

Wytrzymała konstrukcja
   W newralgicznych punktach użyto hartowane materiały o zwiększonej twar-

dości dla maksymalnej trwałości konstrukcji. 
   Groty redlic są wzmocnione płytkami z węglików spiekanych co zapewnia dużą 

trwałość, niski opór i zachowanie optymalnej geometrii.
   Zęby posiadają hydrauliczne zabezpieczenia z siłą uwalniającą na czubku redlicy   

1 100 kilogramów, opcjonalnie można wybrać wariant z zabezpieczeniem mecha-
nicznym.

 Głębokie rozkruszenie nieprzepuszczalnego podłoża, kruszenie podeszwy płużnej i mieszanie resztek roślinnych oraz wyrów-
nanie i rozbijanie brył. Gleba jest przygotowana do siewu, na przykład siewnikiem uproszczonym bez dodatkowych operacji. 
Jakość uprawy zastępuje orkę przy wyższej wydajności i niższych kosztach.

 Masywna konstrukcja ramy i organów roboczych przeznaczona jest do uprawy gleby na głębokości do 50 cm. Uprawa odbywa 
się w różny sposób w zależności od głębokości pracy. Podeszwa płużna zostaje rozbita i rozkruszona bez jednoczesnego wycią-
gania martwicy i mieszania jej z górnymi warstwami gleby, jednocześnie zostają przywrócone właściwe stosunki wodno-powi-
etrzne. Specjalna redlica na utwardzonej słupicy posiada opcjonalne skrzydełka o regulowanej wysokości oddzielające dolną 
część kruszoną od górnej mieszanej.

 Każdy rolnik doceni hydrauliczną regulację każdego rzędu zębów niezależnie bezpośrednio z ciągnika. Jest to bardzo praktycz-
ne rozwiązanie. Operator może w trudnych warunkach, np.  na podmokłych częściach pola pracować z tylko jednym rzędem 
redlic. Także w przypadku zapchania maszynę łatwo się oczyści podnosząc jeden rząd zębów.
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Więcej informacji na www.farmet.pl

Aplikacja nawozu do dwóch poziomów

aż 2000 l
DIGGER FERT+ & MONSUN MF

aż 1700 l

DIGGER FERT+ COMPACT

Gł
ęB

OK
A 

UP
RA

W
A

MONSUN MF

Nowe masywne kute redlice z przedłużoną żywotnością i skuteczną 
ochroną przed zużyciem z mocnymi płatkami z węglika.

Parametry maszyny  Jednostka Digger 3 N /
Digger 3 Fert+

Digger 4 N /
Digger 4 Fert+

Digger 3 N
Fert+ Compact

Digger 4 N
Fert+ Compact

Digger 3 P Fert+ 
Compact

Digger 4 P Fert+ 
Compact

Falcon HW +
Digger 3 N Fert+

Falcon HW +
Digger 4 N Fert+

Szerokość robocza mm 2900 3900 2900 3900 2990 2990 2900 3900
Szerokość transport. mm 2990 3990 2990 3990 2990 3990 2990 3990
Wysokość transport. mm 1790/2790 1790/2790 3500 3500 3500 3500 2790 2790
Długość mm 4000 4000 4125 4125 7720 7720 10980 10980
Głębokość robocza mm 250–500 250–500 250–500 250–500 250–500 250–500 250–500 250–500
Ilość redlic szt. 7 9 7 9 7 9 7 9
Wydajność powierz. ha/godz. 2,4–3,6 3,1–4,7 2,4–3,6 3,1–4,7 2,4–3,6 3,1–4,7 2,4–3,6 3,1–4,7
Ciągnik kW 

k
180–270
240–360

240–360
330–450

180–270
240–360

290–435
400–540

220–330
300–450

265–400
360–540

220–330
300–450

265–400
360–540

Masa kg 2800/2860 3700/3760 3460 4600 6900–7500 7900–8700 5150–5750 5850–6650

1        2                     31        2                     31        2                     31        2                     3

regulacja docisku

mocna kompaktowa zawieszana rama

możliwość podniesienia jednego 
rzędu redlic w trudnych warunkach regulacja głębokości pracy 

regulacja wysokości pracy dysków

1.  Masywne zęby umieszczone w 2 rzędach do głębokiego spulchniania 25–50 cm.
2.  Dyski zagarniające rozbijające bryły częściowo talerzujące powierzchnię gleby.

3.  Tylne podwójne wały uzębione do rozdrabniania brył (patrz strona 39).
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8–12 km/h

300–600 mm

 Głębosz jest przeznaczony do pracy w każdych warunkach glebowych dzięki        
hydraulicznemu zabezpieczeniu zębów.

 Zęby chronione sprawdzoną konstrukcją automatycznego zabezpieczenia 
 hydraulicznego, lub alternatywnie bezobsługowym sztywnym zabezpieczeniem.
 Podporowe koła kopiujące do dokładniejszego prowadzenia maszyny pod 
 względem głębokości.

Krtek nadaje się szczególnie do głębokiego 
spulchniania ubitych i nieprzepuszczalnych 
warstwy gleby. Znacznie poprawia stosun-
ki wodno-powietrzne zagęszczonych i pod-
mokłych gruntów. Zrywanie podeszwy 
płużnej przebiega bez ryzyka wyciągania 
martwicy.

1.   Redlice w jednym rzędzie do głębokiego 
spulchniania nawet do głębokości  60 cm.

Parametry maszyny  Jednostka Krtek DG 3 Krtek DG 5 Krtek DG 7

Szerokość robocza mm 2200 2990 4400
Szerokość transportowa mm 2700 3000 4450
Wysokość transportowa mm 1980 1980 1980
Długość mm 1330 1380 1380 
Głębokość robocza mm 300–600 300–600 300–600
Ilość dłut szt. 3 5 7
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 1,4–2,6 2,0–3,0 2,8–4,2
Ciągnik kW / k 110–165 / 150–225 180–270 / 245–360 250–380 / 335–510
Masa kg 880 1170 1750

Więcej informacji na www.farmet.pl
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mm 510 600

kg/m 90 100

kg

kg

mm 586

kg/m 200

kg

kg

1 2 mm 520

kg/m 160

kg

kg

3      RR

dRR

tR
tRS

dR

5      LtX mm 580

kg/m 220

kg

kg

6      SdR

mm 520/520

kg/m 165

kg

kg

7      dFR mm 570

kg/m 175

kg

kg

8      dSR mm 400

kg/m 180

kg

kg

9      CR

wAŁy, MICRO DRILL

12      MICRO dRILL

Gł
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10     VR 11mm 600

kg/m 175

kg

kg

1.tR 1.tRS 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 12
Softer N, NS   –    –   –  –  –    –  –  –   –  –  – 
Softer PS 4–9  –   –   –  –   –     –  –    –  – 

11PS, 12PSW  –   –   –  –  –  –    –  –  –   –  –  – 
Softer PRO   –   –   –  –   –     –  –   –   –
Diskomat N   –    –   –  –  –    –  –  –   –  –  – 
Diskomat PS   –   –    –   –  –   –  –  –    –  – 
Fantom N, NS   –   –    –  –  –  –   –  –  –   –  –  – 
Fantom Classic 850  –   –  –  –  –   –  –    –  –    –  –

1250  –   –  –  –  –  –  –    –  –  –  –  –  –  –
Fantom PRO    –  –  –  –   –  –  –     –  –   –  –
Terrix P, PS 450–600  –   –  –  –  –  –     –  –  –   –  –  
Triton P, PS 300  –   –  –  –  –  –     –  –  –   –  –  

450–600  –   –  –  –  –  –     –  –  –   –  –  
Duolent N, NS   –    –   –  –  –    –  –    –  –  – 
Duolent PS   –  –  –    –   –    –  –  –    –  – 
Triolent N, NS   –    –   –  –  –    –  –    –  –  – 
Triolent PS   –  –  –    –   –    –  –  –    –  – 
Digger N, P   –  –  –  –  –  –  –  –  –   –   –  –  –  –  –
Falcon PRO, SW  
Falcon COMPACT  
Strip Till  

4

dVR

mm 510/510 550/550 680/680

kg/m 180 190 290

kg

kg

11.1 11.2 11.3

mm 400/300 400/350

kg/m 115 120

kg

kg

2.1tR 2.2tRS

mm 500/500 540/540 680/680

kg/m 185 195 340

kg

kg

4.1 4.2 4.3

11PS

DX380-550
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10–14 km/h

0–100 mm
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Agregaty uprawowe Kompaktomat są wybor-
nymi urządzeniami przeznaczonymi do przy-
gotowania gleby po orce do siewu. Gleba jed-
nym przejazdem jest doskonale doprowadzana 
do stanu wymaganego do siewu roślin. Zaletą 
maszyny jest doskonałe wyrównanie po-
wierzchni, delikatne rozdrobnienie brył i stwo-
rzenie idealnego łoża siewnego. Doskonale 
wyrównanie pola zapewnia kombinacja włók 
zębatych które niwelują nawet bardzo duże 
nierówności.
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KOMPAKTOMAT

✘

✔

Wysoka wydajność i jakość pracy
   7 operacji wykonywanych w jednym przejeździe.
   Wysoka prędkość pracy maksymalnie do 14 km/h.
   Doskonała zagęszczenie i przywrócenie kapilarności gleby gwarantujące 

równomierne wschody.
   Precyzyjna regulacja głębokości pracy zapewnia precyzyjne przygotowanie 

łoża siewnego pod każdą roślinę.
   Automatyczne zabezpieczenie zębów zapewnia płynną pracę.
   Doskonały efekt wyrównywania nierówności na polu.

Wytrzymała konstrukcja
   W newralgicznych punktach użyto hartowane materiały o zwiększonej twar-

dości dla maksymalnej trwałości konstrukcji. Bardzo mocna rama.
   Mocna przednia włóka zębata zapewnia rozbicie grzbietów gleby po orce.
   Automatycznie zabezpieczone redlice.
   Wszystkie miejsca regulacji i obsługi są zaprojektowane tak aby zapewnić        

maksymalne bezpieczeństwo. Prosta, ale udana konstrukcja wymaga minimalnej 
konserwacji.

 Ze względu na dużą prędkość pracy nawet agregatami Kompaktomat o mniejszej szerokość roboczej można osiągnąć dużą 
wydajność pracy. Istotną rzeczą jest to, że dzięki przemyślanej konstrukcji i korzystnej wadze może Kompaktomat przygotować 
grunt po orce do siewu w jednym przejeździe a gleba jest uprawiona nie tylko powierzchownie, ale głęboko w całym profilu 
glebowym.

 Kompaktomat wykonuje podczas przejazdu kilka operacji uprawowych, w efekcie których powierzchnia gleby jest  powierzch-
niowo wyrównana i intensywnie głęboko uprawiona. W zmiękczonej ziemi zostanie przywrócone podsiąkanie kapilarne i utwo-
rzone łoże siewne. Bryły są drobno pokruszone. Aby osiągnąć idealne wyrównanie pola Kompaktomat jest wyposażony w trzy 
włóki wyrównujące. Przednia włoka umieszczona przed pierwszym wałem rozbija i wyrównuje nawet bardzo duże nierówności.

 Na życzenie klienta Kompaktomat może być wyposażony w hydrauliczną regulacje głębokości sekcji roboczej oraz hydrauliczną 
regulacje przedniej włóki.
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Parametry maszyny  Jednostka Kompaktomat 
K 250 N

Kompaktomat
 K 300 N

Kompaktomat 
K 400 NS

Kompaktomat 
K 500 NS

Kompaktomat 
K 600 NS

Szerokość robocza mm 2580 3000 4000 5000 6000
Szerokość transportowa mm 2580 3000 3000 3000 3000
Długość mm 2640 2640 2930 3200 3200
Głębokość robocza mm 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100
Ilość redlic AL/CF/AP szt. 11 / 26 / 11 13 / 30 / 12 18 / 39 / 16 23 / 49 / 23 27 / 59 / 24
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,0–3,0 2,2–3,2 3,0–4,0 5,0–6,0 6,0–7,2
Ciągnik kW / k 55 / 75 70 / 95 90 / 125 120 / 165 130 / 180
Masa kg 1155 1510 2670 3150 3500

Więcej informacji na www.farmet.pl

KOMPAKTOMAT N/NS

regulacja wysokości 
przedniej włóki zębatej

kilka rodzajów sekcji 
roboczych do wyboru

regulacja głębokości pracy redlic

1                 2                          3    4        5  6 

1.  Przednia włóka dla wstępnego wyrównania grzbietów.
2.  Przedni wał kruszący duże bryły.
3.  Sekcja redlicowa podcinająca i spulchniająca ziemię.

4.  Środkowa włóka wyrównująca spulchnioną glebę i równająca ją przed tylnym wałem.
5.  Tylny wał ugniatający tworzy optymalną strukturę.
6.  Tylna włóka ostatecznie wyrównująca powierzchnie.



KOMPAKTOMAT P/PS

regulacja wysokości 
przedniej włóki zębate

kilka rodzajów sekcji 
roboczych do wyboru (strona 42)

regulacja głębokości pracy redlic

Parametry maszyny  Jednostka Kompaktomat 
K 300 P

Kompaktomat 
K 400 PS

Kompaktomat 
K 450 PS

Kompaktomat 
K 500 PS 

Kompaktomat 
K 600 PS 

Kompaktomat 
K 700 PS 

Kompaktomat 
K 800 PS 

Kompaktomat 
K 1000 PS

Szerokość robocza mm 3000 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9850
Szerokość transportowa mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 1650 2670 3030 2790 3230 3830 4000 4000
Długość mm 5965 5965 5965 6105 6105 6105 6105 6660
Głębokość robocza mm 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100
Ilość redlic AL/CF/AP szt. 13 / 30 / 12 18 / 39 / 16 20 / 47 / 20 23 / 49 / 23 27 / 59 / 24 31 / 69 / 31 35 / 77 / 32 43 / 91 / 38
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,2–3,2 3,0–4,0 3,5–4,5 3,0–5,0 3,5–6,0 4,5–7,0 5,5–8,0 8,5–10,0
Ciągnik kW / k 70 / 95 90 / 125 110 / 150 120 / 165 130 / 180 150 / 205 160 / 220 180 / 245
Masa kg 2360 3010 3340 4025 4360 4960 5345 6920

Więcej informacji na www.farmet.pl

1.  Spulchniacze śladów kół traktora rozkruszą ugnieciony przejazd.
2. Przednia włóka dla wstępnego wyrównania grzbietów.
3.  Przedni wał kruszący duże bryły.
4.  Sekcja redlicowa podcinająca i spulchniająca ziemię.

5.  Środkowa włóka wyrównująca spulchnioną glebę i równająca ją przed tylnym wałem.
6.  Tylny wał ugniatający tworzy optymalną strukturę.
7.  Tylna włóka ostatecznie wyrównująca powierzchnie.

1         2             3    4              5           6                 7
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FINISH wAŁ (strona 50)
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KOMPAKTOMAT PS LONG

Parametry maszyny  Jednostka Kompaktomat 
K 500 PS LONG

Kompaktomat 
K 600 PS LONG

Kompaktomat 
K 700 PS LONG

Kompaktomat 
K 800 PS LONG

Szerokość robocza mm 5000 6000 7000 8000
Szerokość transportowa mm 3000 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 2790 3230 3830 4000
Długość mm 6355 6355 6355 6355
Głębokość robocza mm 0–100 0–100 0–100 0–100
Ilość redlic AL/CF/AP szt. 23 / 49 / 23 27 / 59 / 24 31 / 69 / 31 35 / 77 / 32
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 3,0–5,0 3,5–6,0 4,5–7,0 5,5–8,0
Ciągnik kW / k 120 / 165 130 / 180 150 / 205 160 / 220
Masa kg 4125 4460 5110 5495

Więcej informacji na www.farmet.pl

+ 25 cm

Gleby z resztkami roślinnymi

Gleby kamieniste

Ciężkie wilgotne gleby
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KOMPAKTOMAT MAX
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Parametry maszyny  Jednostka Kompaktomat K 1250 MAX Kompaktomat K 1570 MAX

Szerokość robocza mm 12500 15700
Szerokość transportowa mm 3000 3000
Wysokość transportowa mm 3500 3500
Długość mm 9550 9550
Głębokość robocza mm 0–100 0–100
Ilość redlic AL/CF/AP szt. 53 / 119 / 53 67 / 149 / 67
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 12,0–15,0 13,0–20,0
Ciągnik kW / k 243 / 330 316 / 430
Masa kg 10500 12500

Więcej informacji na www.farmet.pl
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wyposażenie opcjonalne solidna rama

podwozie transportowe

1.  Spulchniacze śladów kół traktora rozkruszą ugnieciony przejazd.
2. Przednia włóka dla wstępnego wyrównania grzbietów.
3.  Przedni wał kruszący duże bryły.
4.  Sekcja redlicowa podcinająca i spulchniająca ziemię.

5.  Środkowa włóka wyrównująca spulchnioną glebę i równająca ją przed tylnym wałem.
6.  Tylny wał ugniatający tworzy optymalną strukturę.
7.  Tylna włóka ostatecznie wyrównująca powierzchnie.
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wAŁy

mm 400

kg/m 60

kg

kg

1      BR

mm 400

kg/m 202

kg

kg

4      dCR

mm 400

kg/m 60

kg

kg

2      SB

mm 400

kg/m 115

kg

kg

5      RR

mm 400

kg/m 170

kg

kg

3      CR

POLECAMY
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wAŁy KRUSZĄCE

1

1.   Tworzenie optymalnej struktury – rozbicie grudek

Parametry maszyny  Jednostka DV 300 N DV 400 NS DV 450 NS DV 500 NS DV 600 NS DV 700 NS DV 800 NS DV 1000 NS

Szerokość robocza mm 3000 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9850
Szerokość transportowa mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 1045 1650 1890 2130 2610 3090 3565 3755
Długość mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2200
Ilość kół szt. 24 34 40 44 52 60 68 81
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,5–3,0 3,0–4,0 3,0–4,5 3,0–5,0 3,5–6,0 4,5–7,0 5,5–8,0 7,0–10,0
Ciągnik kW / k 15 / 20 20 / 27 23 / 31 25 / 34 30 / 39 35 / 46 40 / 52 50 / 65
Masa kg 560 1055 1135 1255 1400 1600 1760 2550

Więcej informacji na www.farmet.pl

10–14 km/h

N NS NS
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 Przy intensywnej uprawie szczególnie gleb ciężkich są wały crosskill agregowa-
ne za pomocą tylnego zaczepu TBZ  z agregatem uprawowym Kompaktomat.

 Podczas transportu są podniesione a więc nie wpływają na manewrowalność    
zestawu.

 Zaletą użytkowania tego urządzenia jest jego uniwersalność i wszechstronność  
zastosowania.

Wały rozdrabniające są przydatne przy szcze-
gólnie wymagającej uprawie agregowane       
z maszynami uprawowymi Kompaktomat.    
Używane zwłaszcza na glebach ciężkich w lecie 
oraz jesienią. Skutecznie kruszą bryły.



kultywatory
VERSO
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8–15 km/h

0–100 mm
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Kultywator Verso szczególnie nadaje się do 
przygotowania gleby do siewu zarwno po orce 
jak i podorywce. Wyrównuje powierzchnię pola     
i przygotowuje łoże siewne.
Ponadto zapewnia doskonałą przepustowość 
w trudnych i wilgotnych warunkach. Jest on 
odporny na zapychanie i zaklejanie, bardzo      
dobrze planuje ziemię. Świetnie nadaje się         
zarówno do bardzo wczesnych prac wiosną po 
zimie jak i upraw jesiennych.
Zapewnia dobre spulchnienie i przykrycie resz-
tek roślinnych, niszczenie chwastów. Dłuta w 
które jest wyposażony kultywator Verso wzmoc-
nione są płytkami z węglików spiekanych.



UP
RA

W
A 

PR
ZE

dS
IE

W
NA

VERSO PS

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Wysoka prędkość robocza do 15 km/h.
   Niski opór pociągowy i doskonałe mieszanie gleby ze względu na kształt i rozmie-

szczenie redlic.
   Elastyczne redlice z dłutami o szerokości 37 mm zapewniają intensywne spulchnia-

nie gleby.
   Zęby są sprężyście zamontowane na ramie i swobodnie odchylają się po najechaniu 

na przeszkodę.
   Duży prześwit, wysokość pod ramą 43 cm, zintegrowane koła z hydrauliczną regulacją 

głębokości roboczej i flexi-board bezpośrednio  z ciągnika.

Wytrzymała konstrukcja
   Rozstaw redliczek 75 mm. Zakrzywiony kształt zęba ma doskonałą zdolność do utrzy-

mania tej samej głębokości roboczej nawet w najtrudniejszych warunkach.
   Kultywator ma praktycznie rozwiązane proste hydrauliczne składanie do szero-

kości transportowej 3 metrów i wysokości 4 m.

 Kultywator Verso szczególnie nadaje się do przygotowania gleby do siewu zarówno po orce jak i podorywce – wyrównuje 
pole i przygotowuje łoże siewne.

 Verso jest kultywatorem przyczepianym o niskim zapotrzebowaniu na moc zęby kultywatora umieszczone w 5 rzędach za-
pewniają prace na głębokości od 0 do 10 cm. Elastyczne redlice z dłutami o szerokości 37 mm zapewniają intensywne spulch-
nianie gleby. Zęby umieszczone w rozstawie rzędów 57 cm są sprężyście zamontowane na ramie i swobodnie odchylają się po 
najechaniu na przeszkodę.

 Wielką zaletą kultywatora jest jego duża przepustowość i odporność na zapychanie. Kultywator w pracy porusza się na            
zintegrowanych kołach, a operator może płynnie regulować głębokość roboczą zależnie od aktualnych warunków glebowych. 
Aby uniknąć zapchania maszyny łatwe  jest  chwilowe wypłycenie.
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Parametry maszyny  Jednostka Verso  6 PS Verso 7 PS Verso 8 PS Verso 9 PS

Szerokość robocza mm 6000 7000 8000 9000
Szerokość transportowa mm 3000 3000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 3160 3720 4000 4580
Długość mm 6800 6800 6800 6800
Głębokość robocza mm 0–100 0–100 0–100 0–100
Ilość redlic szt. 77 91 101 115
Wydajność powierz. ha/godz. 8,0–10,0 9,0–11,0 10,0–12,0 11,0–13,0
Ciągnik kW / k 130–195 / 180–270 150–225 / 205–308 160–240 / 220–330 180–270 / 245–368
Masa kg 3570 3920 3960 4350

Więcej informacji na www.farmet.pl
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CARBIDE

wysoka przepustowość maszyny

zintegrowane koła

wyposażenie opcjonalne

1.  Hydraulicznie regulowana przednia włóka fl exi-board zapewnia rozbicie dużych brył i wyrównanie powierzchni pola.
2.  Elastyczne redlice s dłutami o szerokości 37 mm umieszczone w 5 rzędach zapewniają intensywne kruszenie i spulchnianie gleby do głębokości 10 cm.
3.  Sterowana hydraulicznie trzecia włóka fl exi-board wyrównuje nierówności pola.
4.  Tylna brona wygładza pole.



modułowe agregaty siewne
FALCON

SI
EW
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10–20 km/h

PRO 3 m PRO 4 m

PRO 6 m PRO 8 m

COMPACT

SWSW

SI
EW

Modułowy agregat siewny Falcon sprawdza się 
zarówno w technologiach minimalizacji jak       
i konwencjonalnych. Poza tym nadaje się do 
siewu w każdych warunkach i technologii - po 
orce, podorywce, w mulcz oraz w ściernisko.
Pozwala on na siew dwu różnych odmian na 
dwie głębokości z opcją jednoczesnego głęb-
szego podsiewu nawozu, skorzystania z paso-
wej uprawy i siewu STRIP-TILL. Szerokość           
rzędów jest wybierana przez użytkownika.     
Doskonale przygotowuje łoże siewne z opty-
malnym zagęszczeniem gleby.



FALCON
SI

EW

FALCON PRO

                                                1               2                  3   4

możliwość ustawiania różnych głębokości 
siewu na parzystych i nieparzystych redlicach

niski nacisk 
na glebę

hydraulicznie składane znaczniki

 Modułowy agregat siewny Falcon poprzez wariantowość jest przeznaczony do wszystkich warunków glebowych i technologii. 
Szczególnie minimalizacyjnych wykorzystując technologię siewu w nieprzygotowany grunt z aplikacją nawozów. Natomiast      
w tradycyjnej technologii z siewem w przygotowaną glebą może w pełni korzystać z dużej prędkości pracy, wykorzystując      
doskonałą stabilność i zwrotność.

 Falcon łączy przygotowanie gleby, nawożenie i właściwy siew w jednej operacji w jednym przejeździe. Koncepcja siewnika 
opiera się na wariantowości i kombinacji wszystkich sekcji roboczych oraz ich zamienności. Pomiędzy sekcją uprawową                       
a sekcją wysiewającą znajduje się wał oponowy ze zintegrowanymi kołami transportowymi. Niskociśnieniowe opony doskonale 
zagęszczają glebę w łożu siewnym przed każdą redlicą wysiewającą. Koła są odporne na uszkodzenia.

 Falcon to kompaktowy siewnik o niskiej wadze i niskim zapotrzebowaniu na moc. Elementem standardowego wyposażenia 
jest elektroniczny system sterowania i kontroli.

1.  Opcjonalna sekcja uprawowa
2.  Nawożenie.
3.  Pneumatyczny wał oponowy.
4.  Opcjonalna sekcja siewająca.

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Wysoka prędkości pracy do 20 km/h.
   Małe zapotrzebowanie na moc dzięki niskiej wadze i dużym kołom.
   Krótkie przestoje załadunkowe z powodu dużej objętości zbiornika.
   Szybkie zawracanie na uwrociach z powodu krótkiej zwartej konstrukcji.
   Precyzyjna kontrola głębokości z optymalnym zagęszczeniem gleby.
   Idealne wyrównanie i zagęszczanie powierzchni przed redlicami wysiewającymi.

Wytrzymała konstrukcja
   Elastyczna konstrukcja ramy świetnie tłumi wstrząsy i kopiruje teren.
   Bezobsługowe ułożyskowanie wszystkich dysków pozwala pracować bez             

konieczności smarowania.
   Wytrzymałe i bezobsługowe gumowe mocowanie dysków wysiewających         

pozwala na kopiowanie terenu zabezpieczając jednocześnie przed przeciążeniem.
   Z powodu absolutnego minimum punktów regulacji i smarowania jest obsługa, usta-

wienie, a także późniejsza kontrola maszyny bardzo prostą czynnością, którą może 
zrobić każdy.
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SySTEM MODUŁOwy FALCON PRO

ME TOUCH 1200
ISO-BUS (12,1“)

ME TOUCH 800
ISO-BUS (8“)

ME BASIC 
TERMINAL

ISO-BUS (5,7“)

A

B

C

d

E0–10 cm

0–10 cm

0–8 cm

0–25 cm

0–10 cm

0–10 cm

8000 l – FERT+4000 l 6000 l6000 l – FERT+

3 m / 4 m

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7“)

0–8 cm

Siew zbóż w wąskie rzędy
z możliwością nawożenia „pod piętę”.

Siewu rzepaku z głębokim spulchnieniem
oraz aplikacją nawozów.

Punktowy siew kukurydzy
z aplikacją nawozów.
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FALCON PRO SPECJALNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

MICRO dRILL

8000 l – FERT+



Parametry maszyny  Jednostka Falcon 3 PRO Falcon 4 PRO Falcon 4 FIX PRO Falcon 6 PRO Falcon 8 PRO

Szerokość robocza mm 3000 4000 4000 6000 8000
Szerokość transportowa mm 3000 3000 4000 3000 3000
Wysokość transportowa mm 2700 3300 3300 3300 4000
Pojemność zbiornika bez nawożenia l 4000 4000 4000 4000 4000
Pojemność zbiornika z nawożeniem l 6000 6000 6000 6000 6000
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 3,0–4,5 4,0–6,0 4,0–6,0 6,0–9,0 8,0–12,0
Ciągnik kW / k 92 / 125 117 / 160 117 / 160 161 / 220 205 / 280
Masa kg 4830–5840 5340–7580 5040–7280 6800–8920 8440–10240

Więcej informacji na www.farmet.pl

  TECHNOLOGIA SIEwU DO wĄSKICH RZĘDÓw

A
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FALCON PROSPECJALNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

60  |  61

Technologia siewu do wąskich rzędów
   Powierzchniowa uprawa gleby do głębokości łoża siewnego.
   Możliwość nawożenia pod nasiona.
   Siew wszystkich popularnych roślin.
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FALCON PRO STRIP

12,5 cm (15 cm) 12,5 cm (15 cm) 12,5 cm (15 cm)

25 cm (30 cm) 25 cm (30 cm) 25 cm (30 cm)

STRIP TILL & SIEw & NAwOŻENIE

Technologia siewu STRIP TILL
   Głębokie spulchnianie, nawożenie (opcjonalnie) i wysiew w jednej linii.
   Pasowa (częściowa) głęboka uprawa.
   Siew rzepaku ozimego oraz upraw specjalnych.

TECHNOLOGIA SIEwU STRIP TILL

B Najlepsze rozwiązanie dla rzepaku.
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FALCON PRO

TECHNOLOGIA SIEwU ROŚLIN SZEROKORZĘDOwyCH & NAwOŻENIE

C

Technologia siewu roślin szerokorzędowych
  Wysiew w ściśle określonych odstępach
 (np. kukurydza, słonecznik).
  Rozstaw 75 cm.
  Możliwość nawożenia dyskowymi aplikatorami po obu 

stronach rzędu.
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8–15 km/h

FALCON PRO TANDEM

d SIEwNIKI REDLICOwE

Siewnik Falcon Pro Tandem jest modułowym wari-
antem siewnika Falcon Pro umożliwiającym pasowy 
siew za pomocą specjalnych redlic z rozmieszczony-
mi dwójkami wylotami na ziarno i jednoczesnym 
układaniem nawozu do strefy korzeniowej. Ten      
sposób siewu jest odpowiedni przede wszystkim do 
siewu w mulcz, ale również do klasycznie uprawia-
nej gleby. Przedni i tylny wał oponowy zapewniają 
bardzo precyzyjne prowadzenie pod względem 
głębokości z dokładnością głębokości na poziomie 
siewników talerzowych. Ze względu na wytrzymałą 
konstrukcję rozwiązanie to jest odpowiednie do     
kamienistych gleb.



12  |  1364  |  65

Parametry maszyny  Jednostka Falcon 6 PRO Tandem Falcon 8 PRO Tandem

Szerokość robocza mm 6000 8000
Szerokość transportowa mm 3000 3000
Wysokość transportowa mm 3250 4000
Długość mm 9000 9000
Głębokość robocza mm 0–100 0–100
Liczba redlic wysiewających szt. 24 32
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 4,0–6,0 8,0–12,0
Ciągnik kW / k 147 / 200 205 / 280
Masa kg 6500–7500 9100–10780

Więcej informacji na www.farmet.pl

1                            2                                    3                  4               5
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 Siewnik Falcon Pro Tandem wykorzystuje modułową bazę Falcon Pro wyposażoną w przednią sekcję wysiewającą z ubijającym 
wałem oponowym i trzema rzędami specjalnych redlic siewnych. Za redlicami siewnymi umieszczony jest skuteczny system wyrów-
nujący i zagarniający, który zapewnia doskonałe wyrównanie powierzchni gleby i równomierne rozmieszczenie resztek roślinnych.

 Tyny wał oponowy wyposażony w duże opony o niskim ciśnieniu zapewnia bardzo niski nacisk na glebę również przy maksymal-
nym wypełnieni zbiorników na nasiona i nawóz. Masywne opony są bardzo odporne na przebicie i umożliwiają transport maszyny 
po gorszej jakości drogach z dużą prędkością oraz na dużą odległość.

 Specjalne redlice siewne z rozmieszczonymi dwójkami wylotami do siewu nasion i jednoczesnym układaniem nawozu do strefy 
korzeniowej zapewniają wysokiej jakości wysiew również w warunkach dużej ilości resztek pożniwnych w technologii siewu w 
mulcz. Precyzyjne prowadzenie na głębokość przez wały oponowe pozwala osiągać dokładność głębokości siewu porównywalną 
z siewnikami talerzowymi.

 Masywna konstrukcja maszyny jest odpowiednia również do kamienistych gleb.

Wysoka wydajność i jakość pracy
   Krótkie przestoje załadunkowe dzięki dużej objętości zbiornika.
   Szybkie zawracanie na nawrotach dzięki krótkiej, zwartej konstrukcji.
   Mały opór dzięki niskiej wadze i specjalnym redlicom.
   System wykorzystujący przednie i tylne wały dla doskonałego kopiowania                 

i kontroli głębokości. Idealne wyrównanie, zagęszczanie i uprawa gleby podc-
zas jednego przejazdu.

Wytrzymała konstrukcja
   W newralgicznych punktach użyto  hartowanych materiałów o zwiększo-

nej twardości dla maksymalnej trwałości konstrukcji.
   Bezobsługowe mocowanie wszystkich organów roboczych zapewnia pracę 

maszyny bez konieczności smarowania.
   Duże transportowe opony radialne o niskim ciśnieniu odporne na przebicie             

i zużycie.

1.  Przedni wał pneumatyczny.
2.  Wysiew nasion i nawozów.
3.  Brona dla wyrównywania powierzchni.
4.  Tylny wał pneumatyczny.
5.   Brona dla wyrównywania powierzchni.



ZBIORNIK 8000 L

FALCON PRO
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SECTION CONTROL

Kontrolowane wyłączenie sekcji

    Optymalny wysiew klinów i uwroci bez nakładek i omijaków.
    Dowolna ilość wyłączanych sekcji. 
 Najmniejsza sekcja = 1 redlica wysiewająca.
    Siew na uwrociach po siewie zagoru. Plantacja równomierna 
 i o wysokiej jakości.
    Oszczędność nasion.
    Elektronika kompatybilna z ISO-BUS.

Zbiornik dwukomorowy o zwiększonej pojemności do siewu        
o dużej wydajności z aplikacją nawozu. Możliwy siew dwóch 
rodzajów roślin. Minimalizacja straty czasu napełniania. Łatwość 
napełnienia. Wysoka stabilność dzięki walcowi pneumatycznemu.
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QUICK HITCH (QH)
FALCON PRO QH (QUICK HITCH)

Zbiornik nadciśnieniowy

   Precyzyjne dozowanie nasion i nawozu przy niskich 
 i wysokich dawkach.
   Oszczędność nasion i nawozów.

Agregacja sekcji wysiewających przez TUZ 

    Szybka wymiana sekcji. 
  Uniwersalne zastosowanie do siewu 
 wszystkich roślin. 
   Zastosowanie różnych technologii 
 zakładania plantacji dzięki wymiennym 

sekcjom (wysiew wąskorzędowy, 
 pasowy, szerokorzędowy).

ZBIORNIK NADCIŚNIENIOwy
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FALCON Sw

Parametry maszyny  Jednostka Falcon SW

Szerokość transportowa mm 3000
Pojemność zbiornika bez nawożenia l 4000
Pojemność zbiornika z nawożeniem l 6000

Więcej informacji na www.farmet.pl

10–20 km/h

Modułowy wóz siewny Falcon 
SW to uproszczona, lżejsza         
i uniwersalna wersja siewnika 
Falcon. Jest przeznaczony do 
siewu wszystkich popular-
nych roślin w różnych techno-
logiach zakładania porostów   
z możliwością wyboru róż-
nych sekcji siewu.

Listwa siewu o dużej szerokości do siewu roślin 
wąskorzędowych.

Zawieszony siewnik do siewu roślin 
szeroko-rzędowych.

Zawieszony spulchniacz do pasowej uprawy 
gleby Strip-Till.



SySTEM MODUŁOwy FALCON Sw
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0 - 10 cm0 - 10 cm

12,5 (15) cm

25 (30) cm

75 cm

75 cm

6 – 9 m

6 – 9 m

6 – 12 rzędów

SI
EW

0 - 10 cm

75 cm

6 – 12 rzędów

12,5 (15) cm

6 – 9 m

25 (30) cm

6 – 9 m

25 (30) cm  StRIP

10 - 20 cm

0 - 10 cm

25 (30) cm  StRIP

10 - 20 cm10 - 20 cm

ME TOUCH 1200
ISO-BUS (12,1“)

ME TOUCH 800
ISO-BUS (8“)

ME BASIC 
TERMINAL

ISO-BUS (5,7“)

8000 l – FERT+4000 l 6000 l6000 l – FERT+

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7“)

6 lub 8 rzędów
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FALCON Sw

FALCON Sw + IMPACT

  TECHNOLOGIA SIEwU DO wĄSKICH RZĘDÓw

TECHNOLOGIA SIEwU STRIP TILL

TECHNOLOGIA SIEwU ROŚLIN SZEROKORZĘDOwyCH & NAwOŻENIE
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FALCON COMPACT

Parametry maszyny  Jednostka Falcon 3 COMPACT Falcon 4 COMPACT

Szerokość robocza mm 3000 4000
Szerokość transportowa mm 3000 4000
Wysokość transportowa mm 2800 2800
Pojemność zbiornika bez nawożenia l 3000 3000
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 3,0–4,5 4,0–6,0
Ciągnik kW / k 88 / 120 103 / 140
Masa kg 3800 4400

Więcej informacji na www.farmet.pl

                                      1                                        2            3

zbiornik 3000 l

10–20 km/h
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SySTEM MODUŁOwy

ME TOUCH 1200
ISO-BUS (12,1“)

ME TOUCH 800
ISO-BUS (8“)

ME BASIC 
TERMINAL

ISO-BUS (5,7“)

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7“)

1.  Talerzowa sekcja uprawowa
2.  Wał oponowy 7,5x16.
3.  Dwu-talerzowe redlice siewne ze stałym rozstawem 150 mm..

Falcon Compact to kompakto-
wa, uproszczona wersja siew-
ników Falcon do zakładania 
porostów po orce, głębokim 
spulchnianiu i do podorywki 
ze stałym wyposażeniem. 
Siewnik Falcon Compact jest 
przeznaczony dla rolników, 
którzy preferują wąskie koła 
wału, dużą pojemność zasob-
nika i międzyrzędową odle-
głość siewu 15 cm.



FALCON PRO QH
SI

EW

FALCON Hw

Mobilny duży dwukomorowy zbiornik                
o pojemności 5 m3 przeznaczony głównie do 
agregacji z maszynami uprawowymi z apli-
kacją nawozu. Można go również agregować 
z sekcją wysiewającą do siewu o dużej          
wydajności. Duże koła transportowe oraz so-
lidna konstrukcja pozwalają na osiągnięcie 
dużej prędkości transportowej i roboczej.



SI
EW
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 Zbiornik jest wyposażony w dwa wysokiej jakości hydraulicznie napędzane podajniki ślimakowe ze stali nierdzewnej do aplikacji 
do 2 rodzajów nawozów lub do wysiewu do 2 rodzajów roślin.

 Dwukomorowy, duży nadciśnieniowy zbiornik o pojemności 5000 l minimalizuje straty czasu napełniania.
 Możliwość agregacji z maszynami zawieszanymi i półzawieszanymi.
 Elektronika kompatybilna z ISO-BUS.
 Duże koła transportowe (650/65-30,5) i wytrzymała konstrukcja przystosowana do szybkiego przemieszczania się w polu i w terenie)

Opcje agregacji z maszynami zawieszanymi



siewniki precyzyjne
IMPACT

 Impact jest przeznaczony do precyzyjnego wysiewu roślin sze-
roko-rzędowych (kukurydza, słonecznik, rzepak) z możliwością 
nawożenia nawozami granulowanymi. Impact ma masywną 
konstrukcję, zapewnia precyzyjne ułożenie nawozu i nasion na 
wymaganej głębokości, również w cięższych warunkach        
glebowych.

 Koncepcja siewnika Impact umożliwia osiąganie wysokich 
prędkości roboczych siewu, w zależności od warunków glebo-
wych w przedziale 10–15 km/godz.

 Jednostki siewne wyposażone są w wysoce postępowy system 
kontroli wysiewu. Specjalne czujniki monitorują każde jedno 
ziarno i dokładnie oceniają, czy występują przerwy lub                
podwójne ilości. Wszystkie informacje o pracy siewnika             
wyświetlają się na terminalu ISO-bus w traktorze. Operator    
ma więc stale natychmiastową kontrolę wszystkich funkcji ma-
szyny i może dostosować jej ustawienia i prędkość przejazdu 
do warunków glebowych w danym momencie.  

8–15 km/h

Impact to nowoczesny precyzyjny siewnik z po-
stępowym pneumatycznym systemem wysiewu      
i najwyższej jakości elektronicznym systemem 
kontroli wysiewu zapewniającym wysoką precyzję 
siewu przy dużej prędkości roboczej. 
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EW

ME TOUCH 1200
ISO-BUS (12,1“)

ME TOUCH 800
ISO-BUS (8“)

ME BASIC 
TERMINAL

ISO-BUS (5,7“)

ELEKtRONICZNY SYStEM KONtROLI WYSIEWU

ME SMART 570
ISO-BUS (5,7“)
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1.  Nawożenie talerzami.
2.  Elementy siewne wysiewu precyzyjnego.

Parametry maszyny  Jednostka Impact 6 Impact 8

Szerokość robocza / Ilość elementów siewnych mm / szt. 4500 / 6 6000 / 8
Szerokość transportowa mm 3000 3000
Wysokość transportowa mm 2400 2400
Długość mm 2350 2350
Ilość talerzy do rozsiewania nawozów szt. 12 16
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 4,5–6,0 6,0–9,0
Ciągnik kW / k 75 / 100 90 /125
Masa kg 2700 3200

Więcej informacji na www.farmet.pl

TECHNOLOGIA SIEwU ROŚLIN SZEROKORZĘDOwyCH & NAwOŻENIE

FALCON Sw + IMPACT

MONSUN MF + IMPACT

1    2

SI
EW

 zbiornik 35 l

Inteligentnie rozwiązana konstrukcja maszyny
   Wysoka prędkość pracy aż 15 km/godz., wysoka niezawodność wysiewu.
   Wysoce postępowy system elektronicznej kontroli oddzielenia każdego ziarna.
   Elektroniczna kontrola wszystkich funkcji maszyny w trakcie pracy – system ISO bus.
   Nawożenie poprzez dwójkami rozmieszczone talerzowe jednostki.
   Pasowe wtępne przygotowanie gleby i wytworzenie łoża siewnego.

Wytrzymała konstrukcja
   Hydrauliczne składanie maszyny do pozycji transportowej.
   Bezobsługowe mocowanie wszystkich talerzy zapewnia pracę maszyny bez 
 konieczności ich dodatkowego smarowania.
   Wytrzymałe i bezobsługowe gumowe mocowanie jednostek nawożących pozwala 
 na kopiowanie terenu zabezpieczając jednocześnie przed przeciążeniem.
   Bardzo odporne jednostki wysiewne z elastycznym dociskiem.
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wały
CAMBRIDGE

1.   Delikatna uprawa gleby po siewie – kruszenie grudek.

1

Parametry maszyny  Jednostka Cambridge CV 6 Cambridge CV 9

Szerokość robocza mm 6000 9000
Szerokość transportowa mm 2400 2400
Wysokość transportowa mm 1600 1600
Długość mm 4100 6800
Ilość segmentów (gładkie/zębate) szt. 58 / 55 88 / 83
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 6,0 9,0
Ciągnik kW / k 75 / 100 90 /125
Masa kg 2700 3600

Więcej informacji na www.farmet.pl

8–15 km/h

∅ 500 mm

 Wały Cambridge są przeznaczone do dodatkowej uprawy   
gleby przed siewem, zwłaszcza w trudnych do uprawy su-
chych warunkach.

 Wały Cambridge są wykorzystywane do wyrównywania po-
wierzchni, kruszenia brył oraz do przywracania kapilarności 
gleby. Maszyna może być również stosowana posiewnie. W 
ten sposób wykonana uprawa zwiększa regularność wscho-
dów oraz  przyspiesza wegetacje.

Wały Cambridge są szczególnie odpowiednie do dodatko-
wej uprawy gleby przed siewem, odnawiania kapilarności 
gleby, kruszenia brył, wyrównania powierzchni. Nadają się 
również do uprawy gleby po siewie - zwiększają regular-
ność wschodów roślin oraz przyspieszają wegetacje.



zbiornik przedni
MONSUN MF

Przedni zbiornik dozujący do granulowanego       
nawozu lub nasion. Wykorzystuje możliwości         
przedniego podnośnika ciągnika i zmniejsza          
obciążenie tylnej osi. Jest wyposażony w aparat 
dozujący i pneumatyczny system transportu           
nawozu (nasion). W połączeniu z Strip-till lub           
Digger Fert zapewnia wystarczającą ilość nawozu    
i dokładne dozowanie podczas pracy. Zbiornik    
dozujący może być również używany z niektórymi 
siewnikami Monsun.

Inteligentnie rozwiązana konstrukcja maszyny
   Lekki, zawieszany w transporcie, duży zbiornik.
   Precyzyjne dozowanie nasion w zakresie od 2 do 380 kg.

Parametry maszyny  Jednostka Monsun MF 300 Monsun MF 400

Szerokość robocza mm 3000 4000
Pojemność zbiornika  l 1100 1100
Liczba rzędów szt. 24 / 32 32 / 40
Wydajność powierzchn. ha/godz. 1,5–3,6 2,0–4,8
Ciągnik kW / HP 89 / 110 110 / 150
Masa  kg 395 / 430 395 / 500

Więcej informacji na www.farmet.pl
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ZESTAwy APLIKACyjNE
Zestawy do aplikacji nawozów granulowanych do maszyn uprawowych.

FALCON Hw – Modułowy zbiornik MONSUN MF – Siewnik pneumatyczny

FANTOM (strona 6)

TRIOLENT (strona 24)

DIGGER (strona 34)

SOFTER (strona 10)

STRIP-TILL (strona 30)DUOLENT (strona 24)

DISKOMAT (strona 16)

IMPACT (strona 74)
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ZESTAwy APLIKACyjNE
Aplikator płynnych nawozów organicznych
MULTISTRIP
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Doskonała aplikacja podpowierzchniowa płynnych nawozów 
organicznych oraz wysokiej jakości uprawa gleby również        
w warunkach ekstremalnej suszy lub nadmiaru wilgoci. Gleba 
otwiera się przed redlicami i ponownie zamyka za nimi.             
Nawóz jest natychmiast przykrywany, dzięki czemu emisje 
CO2, NH3 i NOx są znacznie zredukowane.

    Specjalne redlice uprawowe zostawiają porowate strefy do wsiąkania nawozu.
    Nawóz jest aplikowany szeroką końcówką w szerokie pasy.
    Aplikacja do regulowanej głębokości 15–30 cm.
    Redlice uprawowe w rozstawie 37,5 cm zabezpieczone hydraulicznie.
    Redlice są wyposażone w płytki z węglików spiekanych.
    Zagarniacz i tylny wał SDR zapewniają szybkie zamykanie gleby i optymalne 

ponowne zagęszczenie.
    Gleba jest bardzo dobrze uprawiona i umożliwia bezpośredni siew roślin.
    Dzięki dobremu rozprowadzaniu nawozu można stosować wyższe dawki.

Parametry maszyny  Jednostka MILTISTRIP 450 NS

Szerokość robocza mm 4500
Szerokość transportowa mm 2600
Głębokość robocza mm 150–300
Ilość dłut szt. 11
Rozstaw redlic mm 375 (750)
Wydajność powierzchn. ha/godz. 3,6–5,4
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kompletna technologia wytłaczania pozwalająca na otrzymywanie olejów roślinnych
kompletní lisovací technologie pro získávání rostlinných olejů
complete pressing technology for extracting vegetable oils
komplette Presstechnologie für die Gewinnung von Pfl anzenölen 
полная технология прессования для производства растительных масел 
комплектна технологія пресування для одержання рослинних олій
 technologie de pressage complète pour obtenir les huiles végétales
tecnología completa de prensado para obtener aceites vegetales
tehnologie completă de presare pentru obţinerea de uleiuri vegetale 
комплектна пресовъчна технология за извличане на растителни масла
komplett növényi olaj sajtoló technológiák
presavimo technologinė įranga augaliniam aliejui išgauti
kompleksa presēšanas tehnoloģija augu eļļu iegūšanai
täistehnoloogia õliseemnete pressimiseks
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kompletna technologia pozwalająca na przygotowywanie olejów roślinnych 
kompletní technologie pro zpracování rostlinných olejů
complete technology for processing vegetable oils
komplette Technologie zur Verarbeitung von Pfl anzenölen
полная технология для переработки растительных масел
комплектна технологія для переробки рослинних олій 
technologie complète pour traiter les huiles végétales
tecnología completa de procesamiento de aceites vegetales
tehnologie completă pentru prelucrarea uleiurilor vegetale 
комплектна технология за преработка на растителни масла
komplett növényi olaj feldolgozó technológiák
technologinė įranga augalinio aliejaus perdirbimui
kompleksa tehnoloģija augu eļļu pārstrādei
täistehnoloogia taimeõli töötlemiseks

THINK GLOBALLY
ACT LOCALLY



linia ekstruzji do przygotowywania pasz
extruzní linky pro přípravu krmiv
extrusion lines for the preparation of fodder
Extrusionslinien für die Vorbereitung von Futtermitteln
линии экструзии для производства кормов
экструзійні лінії для підготовки кормів
lignes d’extrusion pour la production des fourrages 
plantas de extrusión para la preparación de piensos
linii de extrudare pentru prepararea furajelor 
екструзни линии за  приготвяне на фураж
takarmány előkészítő extrudáló sorok
ekstrudavimo linijos pašarų ruošimui
ekstrūzijas līnijas lopbarības sagatavošanai
ekstruuderliinid loomasööda tootmiseks
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MASZYNY ROLNICZE
Tel.:  +420 491 450 122
Fax:  +420 491 450 136
E-mail:  dzt@farmet.cz

OIL & FEED TECH
Tel.:  +420 491 450 116
Fax:  +420 491 450 129
E-mail:  oft@farmet.cz
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www.farmet.pl
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