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3.1

PŁUG AKTYWNY 1-TALERZOWY
Pług P1T / P1T-H

Podstawową zaletą talerzowych
pługów aktywnych jest
pozostawienie żyznej
warstwy gleby w niemalże
nienaruszonym stanie,
a odgarniecie jedynie
wierzchniej, suchej, luźnej

warstwy. Na terenach okresowo
podmokłych istnieje również
możliwość naorywania
wałków przy odpowiednim
doborze kąta zamocowania
skrzyni przekładniowej oraz
po zdemontowaniu noży
pogłębiaczy.
Pług P1T-H wyposażony
w pogłębiacz i własną
hydraulikę, służy do
kompleksowej uprawy gleby
przed nasadzeniami. Łączy
on w sobie zalety pługa
aktywnego oraz uprawy gleby
pogłębiaczem. Pług 1-talerzowy
z pogłębiaczem z własnym
układem hydraulicznym to nowa
konstrukcja na bazie istniejących
wcześniej P1T, zmieniony układ
przeniesienia napędu – własny
układ hydrauliczny – napęd
z wałka WOM, urządzenie do
wykonywania prac uprawowych
na powierzchniach leśnych,
możliwość zawieszenia na
2 kat. TUZ ciągnika rolniczego,
współpracuje z ciągnikiem
rolniczym o mocy silnika
60 ÷ 90 kW, w układzie
przeniesienia napędu
zamontowane elementy
zabezpieczające przed
przeciążeniem.

Złoty Medal Targów
EKO-LAS 2006
(Tuchola) za Pług
P1T z pogłębiaczem
z siewnikiem SZU
Sobańskiego

Złota Szyszka V Międzynarodowych
Targów Leśnych w Warszawie, 1998
Pług P1T aktywny z pogłębiaczem
(U162)

Wyróżnienie Specjalne Dyrektora
RDLP w Toruniu
na II Międzynarodowych
Targach EKO-LAS 1998
(Tuchola)
Pług P1T aktywny z pogłębiaczem

Pług aktywny P1T-H został
zaprojektowany dla ciągników
o niskiej wydajności układu
hydraulicznego. Minimalne
wymaganie poprawnej pracy
pługa wynosi 40-50 l/min.
Dla ciągników o dobrej
wydajności układu
hydraulicznego zalecamy
stosować dotychczasowy
pług P1T.
Pług aktywny jednotalerzowy
P1T-H, zagregatowany
z ciągnikiem rolniczym
w położeniu roboczym,
poruszając się po powierzchni
przeznaczonej pod nasadzenia,
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PŁUG AKTYWNY 1-TALERZOWY
Pług P1T / P1T-H

wykonuje bruzdę powstającą
w wyniku ruchu obrotowego
talerza frezującego, który
zagłębiając się w podłoże
zdziera z niego warstwę
wierzchnią i odkłada na bok.
Kształt bruzdy jest nieckowaty,
a jego dno poszarpane
i spulchnione na głębokość ok.
4 cm. Naorany wałek posiada
w swej strukturze porwaną
i wymieszaną wierzchnią
warstwę podłoża.
Pług ten można wykorzystywać
do przygotowania powierzchni
pozrębowych lub porolnych
pod nasadzenia, a także przy
wprowadzeniu podsadzeń pod
okopem drzewostanów. Po
zdemontowaniu pogłębiacza
i zmianie położenia przekładni,
pługiem tym można
również naorywać wałki na
powierzchniach okresowo
podmokłych.
Pług aktywny 1-talerzowy
z pogłębiaczem pozwala
więc na oszczędności
w pracochłonności
przygotowania powierzchni pod
nasadzenia.
Jednokrotny przejazd
urządzeniem pozwala na:
• wyoranie bruzdy
(o wymiarach zależnych od
potrzeb),
• spulchnianie dna bruzdy
pogłębiaczem na głębokość
do 500 mm (grunty porolne),
• włókowanie dna bruzdy po
jego spulchnieniu.
Rama pługa aktywnego
umożliwia agregowanie
siewników SZU i SAU.

www.otljarocin.lasy.gov.pl

3.1

PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokość
Wysokość
Długość
Masa (z obciążnikami)
Masa obciążników
Ilość talerzy roboczych

1310 mm
1200 mm
2950 + 350 mm
ok. 850 kg + 50 kg
ok. 200 kg
1 szt.

Regulowany kąt talerza

17°, 32°, 47°

Szerokość wyorywanej bruzdy

do 600 mm

Głębokość wyorywanej bruzdy

do 250 mm

Średnica talerza frezującego
Obroty robocze talerza (przy Q = 40 l/min)
Napęd pługa
Napęd układu roboczego z WOM ciągnika

970 mm
ca. 36-38 min -¹
silnik hydrauliczny
urządzenie z własnym układem
hydraulicznym

Głębokość pogłębiania

max. 500 mm

Regulacja głębokości pogłębiania

płoza (włóka)

Obsługa
współpracuje z ciągnikiem rolniczym o mocy silnika:
Wydajność zmianowa
możliwość zawieszenia na 2 kat. TUZ ciągnika rolniczego

1 osoba
60 ÷ 90 kW (ok. 80 ÷ 120 KM)
max. 2,0 ha
zgodnie z PN-ISO 730-1
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3.2

PŁUG AKTYWNY 2-talerzowy
Pług P2Tc

Podstawową zaletą talerzowych
pługów aktywnych jest
pozostawienie żyznej
warstwy gleby w niemalże
nienaruszonym stanie,
a odgarniecie jedynie
wierzchniej, suchej, luźnej
warstwy. Na terenach okresowo
podmokłych istnieje również
możliwość naorywania
wałków przy odpowiednim
doborze kąta zamocowania
skrzyni przekładniowej oraz
po zdemontowaniu noży
pogłębiaczy.
Pług aktywny 2-talerzowy
wyposażony dodatkowo
w pogłębiacze służy do
kompleksowej uprawy gleby
przed nasadzeniami. Łączy
on w sobie zalety pługa
aktywnego oraz uprawy gleby
głęboszem, które prowadzą do
oszczędności w pracochłonności
przygotowania powierzchni pod
nasadzenia.

Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
EKO-LAS 2000
(Tuchola),
Pług P2T aktywny
ciągnikowy

PARAMETRY TECHNICZNE
Typ

aktywny

Rodzaj

zawieszany

Długość

3300 mm

Wysokość

1850 mm

Szerokość

2650 mm

Masa (z olejem bez obciążników)

2070 kg

Masa obciążników

480 kg

Ilość talerzy frezujących

2 szt.

Regulowany kąt talerza (nastawa
skrzyni przekładniowej)

17°, 32°, 47°

Szerokość wyorywanej bruzdy
(efektywna)

do 600 mm

Głębokość bruzdy

do 250 mm

Średnica talerza frezującego

970 mm

Obroty robocze talerza

ok. 45
obr./min.

Napęd talerzy

własny układ
hydrauliczny

Głębokość pogłębiania (grunty
porolne)

max.
500 mm

Regulacja głębokości pogłębiania

płoza
(włóka)

Pompa hydrauliczna

109L-L-4H
HYVA

Silniki hydrauliczne

MS
HYDRAULIC
MS160

Wydajność zmianowa

max. 4 ha

Obsługa

1 osoba

Ciągnik współpracujący kl.

min.
120 kW
(ponad
160 KM)

Jednokrotny przejazd
urządzeniem pozwala na:
• wyoranie bruzd (o wymiarach
zależnych od potrzeb),
• spulchnianie dna bruzd
głęboszami na głębokość do
500 mm (grunty porolne),
• zwłókowanie dna bruzdy po
jego spulchnieniu,
• naorywanie rabatowałków.
Opcje produkcyjne:
- z pogłębiaczem,
- bez pogłębiacza,
- hydraulika własna,
- hydraulika zewnętrzna
ciągnika.
Pług może być agregowany ze
skiderami LKT-70.

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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3.3

PŁUG DWUODKŁADNICOWY Z POGŁĘBIACZEM
Pług LPz-OTL

Sowa z Rogowa
(I Targi) 1999
Pług dwuodkładnicowy
z pogłębiaczem LPz-OTL

PARAMETRY TECHNICZNE
Długość z pogłębiaczem

3560 mm

Długość (pługa)

2720 mm

Szerokość

1500 mm

Wysokość

1400 mm

Masa (w tym obciążniki)

1260 kg (ok. 200 kg)

Ciągnik współpracujący

86 kW (115 KM)
(wskazany przedni napęd)

Głębokość orki

do 150 mm

Szerokość orki

do 700 mm

Głębokość spulchniania
Obsługa
Wydajność

do 500 mm
Operator ciągnika
do 2 ha/8 godz.

Pług dwuodkładnicowy
z pogłębiaczem LPz-OTL
przeznaczony jest do
wykonywania awansowego
(jesiennego) przygotowania
gleby pod nasadzania (orka,
pogłębianie i włókowanie
bruzdy). Po demontażu
pogłębiacza można prowadzić
również orki wiosenne bez
pogłębiania. Podstawowe zalety
to niezależna praca pługa
i pogłębiacza. Wyorywanie
bruzdy o szerokości 70cm,
z jednoczesnym spulchnianiem
gleby przy użyciu pługa LPzOTL, pozwala na wykonanie
tych operacji w czasie
krótszym o około 36% niż
osobno tymi narzędziami.
Jednoczesne zastosowanie
pługa i pogłębiacza daje lepszą
jakość przygotowania gleby,
a zwłaszcza jej spulchnienia,
gdyż pogłębiacz zintegrowany
z pługiem zawsze porusza się
w środku bruzdy i zachowuje
w miarę równą głębokość
spulchniania oraz pozwala
stworzyć optymalne warunki do
gromadzenia wilgoci w okresie
jesienno-zimowym i poprawia
warunki estetyczno-użytkowe
prowadzonej uprawy. Pług w tej
postaci zapewnia zachowanie
prostoliniowego przejazdu
roboczego, co w efekcie
ułatwia późniejszą mechaniczną
pielęgnację upraw leśnych.
W wyniku licznych doświadczeń
zgromadzonych w trakcie
produkcji pługa , został on
wyposażony w odpowiednie
mechanizmy pozwalające m.in.
na płynną regulację głębokości
orki oraz siły docisku walcy
zapobiegających ponownemu
„zamykaniu” się odkładanych
skib. Odpowiednio odłożona
skiba jest istotnym elementem
chroniącym uprawy przed
zarastaniem. Elementy
te pozwalają również na
utrzymanie stałej głębokości
pracy, dobranej na minimalnym
poziomie do warunków
lokalnych. Rama pogłębiacza
może być jednocześnie
nośnikiem dla innych urządzeń
towarzyszących np. siewników
do wprowadzania domieszek
lub siewu zasadniczego.
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3.4

PŁUG DO WYWYŻSZANIA DNA BRUZDY
Pług LPz-P1T

Pług dwuodkładnicowy
na trudne powierzchnie
o szerokości roboczej
80cm i głębokości
25 cm. Przy aktualnie
zmienionych zasadach
hodowli lasu jest
to najbardziej
uniwersalne urządzenie
do odnawiania
powierzchni. Większa
szerokość robocza 80 cm - daje większą gwarancję
niezarastania upraw przy
jednocześnie 4 różnych
funkcjach zastosowania:
- wyorywanie bruzdy,
- wyorywanie
z głęboszowaniem,
- wyorywanie z sianiem,
- wyorywanie z wywyższaniem
dna bruzdy w wersji pasywnej
lub aktywnej.
Pług może być użyty na
terenach równych i falistych
ze spadkiem do 45%, czyli
wszędzie tam, gdzie jest
możliwość jazdy ciągnikiem
kołowym. Praca pługa
polega na odwracaniu
pokrywy roślinnej i odłożeniu
jej w formie skib. Pług
przewidziany do współpracy
z ciągnikami kołowymi
o minimalnej mocy 130KM.

Pług LPz-P1T w wersji pasywnej

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR

WIELKOŚĆ

Szerokość

1536 mm

Wysokość

1266 mm

Długość

2940 mm

Masa
Liczba talerzy wywyższających
Kąt talerza

1070 kg
1 szt.
47°

Szerokość wyorywanej bruzdy

ok. 800 mm

Głębokość wyorywanej bruzdy

do 250 mm

Średnica talerza wywyższającego

800 mm

Obroty talerza (przy Q = 40 l/min)

ok. 36-38 obr./min

Wymagane ciśnienie w układzie hydraulicznym
Wymagany przepływ oleju w układzie
Obsługa
Ciągnik współpracujący
Wydajność

Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
EKO-LAS 2002
(Tuchola)

16 MPa
40-55 l /min
1 operator
min. 96 kW (130 KM)
max. 2,0 ha

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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3.5

FREZ LEŚNY
Frez FL

Frez leśny przeznaczony jest do
uprawy pasa gleby o szerokości
30 lub 40 cm pod nasadzenia
na powierzchniach leśnych
porębowych lub porolnych.
Frez może być wykorzystywany
w celu:
• rozdrabniania gałęzi
pozrębowych,
• usuwania podszytów,
• odkrzewiania wegetacji
leśnych (np. w przepadłych
uprawach),
• likwidacji porostu na
gruntach porolnych,
• rozdrabniania spalonych
młodników.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

FL-30

FL-40

Długość w pozycji transportowej / roboczej

2230/2390 mm

Szerokość

985 mm

Wysokość

1160 mm

Masa

1040 kg

Obsługa
Moc ciągnika min.

1100 kg
1 operator

120 KM

Obroty WOM

140 KM
1000 obr./min

Liczba noży na wale roboczym

18 szt.

Rodzaje noży

z węglikami spiekanymi; napawane

Średnica wału

max. 932 mm

Obroty wału
Szerokość robocza
Głębokość pracy max.
Całkowite przełożenie przekładni
Wydajność

654 obr./min
300 mm

400 mm
ok. 320 mm
1:1,53

do 0.8 ha / 8 godzin

Urządzenie zawieszane
i napędzane jest przez wał
przegubowo-teleskopowy
ciągników rolniczych, o mocy
min 140 KM dla FL-40 lub min
120 KM dla FL-30. Zalecane jest
stosowanie ciągników o mocy
o 20-30% wyższej.
Frez nie może być
wykorzystywany na
powierzchniach, na których
znajdują się nieuprzątnięte
materiały obce typu: szkło,
cegły, elementy metalowe lub
kamienie. Przy zachowaniu
należytej uwagi przez operatora
można prowadzić skuteczne
przygotowanie powierzchni, na
której rozproszone są gałęzie
o średnicy do 10 cm. Nadzwyczaj
proste zasady regulacji
urządzenia sprowadzają się do
ewentualnych zmian głębokości
pracy oraz położenia korpusu
urządzenia względem ciągnika
na trójpunktowym układzie
zawieszenia. Praca frezu
nie powoduje dodatkowych
utrudnień ani zagrożeń dla
operatora.
Oferujemy dwa rodzaje
wymiennych noży roboczych:
z wkładkami z węglików
spiekanych lub napawane.
Zalety stosowania:
- bardzo dobre zmieszanie
gleby,
- dobre warunki wzrostu
sadzonek,
- swoboda w regulowaniu
więźby,
- oszczędność kosztów
polegająca na pominięciu
procesu rozdrabniania gałęzi
przed pracą freza

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Untergrund
PRZYGOTOWANIE
vorbereiten
GLEBY

3.6

PŁUGOFREZARKA
Pługofrezarka PL U049

Pługofrezarka służy do
naorywania rabatowałków
w przygotowaniach do
sadzenia na terenach okresowo
podmokłych. Wirująca
głowica robocza rozdrabnia,
a następnie wyrzuca na bok
ziemię z rowka w kształcie
trapezu i jednocześnie
formuje obok wałek
z rozdrobnionego materiału.
Na tak przygotowanej
powierzchni wyorane rowy
pozwalają na odprowadzenie
wody, a nasadzenia odbywają
się na nasypanych wałkach.
Pługofrezarka napędzana jest
z ciągnika rolniczego poprzez
wał przegubowo – teleskopowy.
Po uniesieniu osłony bocznej –
formującej nasypywany wałek
– pługofrezarka może być
wykorzystywana do tworzenia
pasów zaporowych p-poż
lub zasypywania pożarzysk.
Istnieje również możliwość
wykorzystania pługofrezarki
do udrażniania lub zakładania
rowów odprowadzających wody
opadowe z dróg gruntowych.

Z opuszczoną osłoną boczną Pługofrezarką
wyrzucamy na bok ziemię z wyoranego
rowka i jednocześnie formujemy obok wałek
z rozdrobnionego materiału

W wersji z podniesioną osłoną boczną
Pługofrezarka może być wykorzystywana do
tworzenia pasów p.poż lub zasypywania pożarzysk

W używanych pługofrezarkach
można wymienić dotychczasowe
głowice.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr

Wartość

Długość

1590 mm

Szerokość

1525 mm

Wysokość

1340 mm

Masa
Głębokość rowu

720 kg
do 500 mm

Szerokość rowu na dole

150 mm

Szerokość rowu do góry

do 650 mm

Szerokość rabatu na dole

do 900 mm

Wysokość rabatów
Głębokość robocza (regulowana)
Średnica głowicy (max.)
Przełożenie przekładni

do 400 mm
Płynna (3-punktowe zawieszenie ciągnika)
980 mm
1:2,45

Moc ciągnika

zalecana: 100 KM; max 120 KM

Obroty WOM

540 obr./min

Obroty głowicy roboczej

220 obr./min

Prędkość robocza

max. 800 m/h

Wydajność
Obsługa

Dwa typy głowic:
- węgliki spiekane (obecnie
podstawowa wersja);
- tradycyjne noże ze stali
konstrukcyjnej.

ok. 0,3 ha/dzień
1 operator

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Untergrund
PRZYGOTOWANIE
vorbereiten
GLEBY

3.7

Pługofrezarka
Pługofrezarka PLw2

Genezą powstania PLw2 jest
przygotowanie nieco większe
rabatu, praca na trudnych
powierzchniach oraz obniżenie
kosztów eksploatacyjnych,
w tym celu zmieniono
konstrukcję głowicy z węglików
spiekanych oraz noży
hartowanych na proste noże ze
stali jakościowej.
Pługofrezarka
przeznaczona jest
do prac uprawowych
podczas przygotowania
gleby pod rozsady
leśne, a w szczególności
do wykonywania
(naorywania)
rabatowałków.

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR

WIELKOŚĆ

Długość

1650 mm

Szerokość

1760 mm

Wysokość

1530 mm

Masa
Głębokość rowu

1080 kg
do 500 mm

Szerokość rowu na dole

150 mm

Szerokość rowu u góry

do 650 mm

Szerokość rabatu na dole

do 900 mm

Wysokość rabatów
Głębokość robocza (regulowana)
Średnica głowicy roboczej (max)
Obroty WOM ciągnika
Obroty głowicy roboczej
Wydajność
Prędkość robocza
Obsługa

do 400 mm
Płynna (3-punktowe zawieszenie ciągnika)
1000 mm
1000 obr/min
180 obr/min
min 500 mb/h
max do 1000 m/h
1 osoba – operator ciągnika

Ciągnik współpracujący
Ciągnik rolniczy klasa 1,4T

min. 80 kW wyposażony w TUZ 2 kategorii i przynajmniej
dwie pary wyjść do zasilania zewnętrznych urządzeń
hydraulicznych

Wał odbioru mocy
Producent (zalecany)
Oznaczenie fabryczne
Dopuszczalny zakres pracy

Bondioli & Pavesi (Włochy) dystryb. ROL-GAW
CS8N101CER101A2

Pługofrezarka może
być wykorzystywana
do realizacji upraw
na powierzchniach
okresowo podmokłych,
do tworzenia pasów
przeciwpożarowych
lub zasypywania
pożarowisk, do
udrażniania płytkich
rowów melioracyjnych
(o głębokości nie
przekraczającej 0,5m),
i tym podobnych robót.
Pługofrezarka PLw2
przeznaczona jest
do współpracy z ciągnikiem
rolniczym wyposażonym
w trzypunktowy układ
zawieszenia (TUZ) 2 kategorii,
zgodny z PN-ISO 730-1+AC1
oraz wał odbioru mocy (WOM)
zgodny z PN-ISO 500 i silnik
o mocy 80÷120kW.
Dla lepszego uformowania
szczytu rabatowałka
pługfrezarka wyposażona jest
opcjonalnie w płozę zgarniającą
lub walec zagęszczający.
Elementy te dostosowują się
do realizowanej głębokości
roboczej samoczynnie –
grawitacyjnie. Zastosowanie
nowego, nietypowego dla
innych rozwiązań kształtu
płozy zgarniającej poprawia
warunki geotechniczne upraw,
poprzez lepsze gromadzenie
wilgoci w miejscach sadzenia
rozsad. Zastosowanie (jako
wyposażenie opcjonalne)
walca zagęszczającego, ułatwia
utrzymanie prawidłowego
kształtu rabatowałka na glebach
o bardzo małej zwięzłości.

Lmax=1520 mm; Msmax=2200 Nm
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3.8

WAŁ TRÓJZĘBNY DO UPRAW
Wał WT

Wał trójzębny WT
przeznaczony jest do upraw na
powierzchniach pozrębowych
bez konieczności całkowitego
uprzątnięcia pozostałości
pozrębowych. Uprawa
przeprowadzona tego typu
wałem polega na wykonywaniu
prostokątnych placówek
podczas swobodnego przejazdu
po powierzchni.
Urządzenie to jest montowane
na ciężkich ciągnikach
o minimalnej mocy 90KM i jest
napędzane z ich zewnętrznej
hydrauliki. Wykonywanie
placówek polega na blokowaniu
ruchu obrotowego wału
i zdzieraniu wierzchniej
warstwy gleby, zwolnienie
wału powoduje jego obrót,
a następnie dociśnięcie
wcześniej zdartej warstwy
gleby. Obrót wału trwa do
momentu jego zablokowania

PARAMETRY TECHNICZNE
Typ

Zawieszany

Długość

2300 mm

Szerokość

1170 mm

Wysokość
Masa
Szerokość placówek
Długość placówek
Rozstaw placówek
Napęd
Przepływ w układzie hydraulicznym
Ciśnienie w układzie hydraulicznym
Rodzaj sterowania
Obsługa
Ciągnik współpracujący
Wydajność zmianowa

1100 mm
Ok. 600 kg
550 mm
średnio 520 mm
Ok. 700 mm
Silnik hydrauliczny
40 -55 l/min

przez układ hydrauliczny.
Urządzenie jest przeznaczone
do pracy na trudniejsze
powierzchnie, a w szczególności
na nie uprzątnięte powierzchnie
pozrębowe. Przygotowane
placówki wałem trójzębnym
umożliwiają, w zależności od
poziomu wód gruntowych,
sadzenie:
- na dnie placówki,
- na jej krawędzi
lub na wywyższeniu.

16 MPa
Elektryczne (standard)
Ręczne (opcja)
Operator ciągnika
minimum 50 kW (90 KM)
Max 1.4 ha (ok. 8000 talerzy)
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3.9

WAŁ DO PLACÓWEK
Wał WUP

Jest to urządzenie zawieszane
na trójpunktowym układzie
zawieszenia ciągnika rolniczego
i sterowane automatycznie
z wykorzystaniem hydrauliki
ciągnika. Wał jest przeznaczony
do współpracy z ciągnikami
klasy 6 kN lub wyższej.
Ograniczeniem są tutaj wymiary
gabarytowe i zwrotność
ciągnika.
Praca wału polega na
przerywanym zdzieraniu
pokrywy gleby podczas
przejazdu. Sterowanie
częstotliwością pracy odbywa
się na dwa sposoby:
• mechanicznie – za pomocą
koła kopiującego, niezależnie
od prędkości jazdy uzyskuje
się placówki o wymiarach
około 52 x 55 cm i odstępach
między nimi ok. 70 cm,
• elektronicznie –
układ czasowy steruje
pracą wału, na długość
placówki wpływ ma
elektryczna nastawa
regulatora oraz szybkość
jazdy ciągnika.
Zastosowanie wału WUP:
- zakładanie upraw,
- nasadzenia pod okapem
drzewostanu.

Certyfikat KWF
(nr badania 1198)
2007
Leśny Znak Jakości
ORWLP Bedoń nr 3
(świadectwo oceny nr 1198)
2004

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

Wielkość

Typ wału

zawieszany na TUZ ciagnika

Długość

1500 mm

szerokość

1280 mm

wysokość

680 mm

Przekątna wału

940 mm

Odległość pomiędzy kolejnymi talerzami

sterowanie kołem kopiującym:
ok. 70 cm (zmiana odległości
wymaga wymiany koła
kopiującego)

sterowanie elektroniczne: od 70 - 130 cm

Silnik hydrauliczny

Wymiary talerzy długość x szerokość (średnio)

52 x 55 cm

Masa wału

215 kg

Obciążniki

20 kg x 4 szt.

Prędkość podczas pracy
Uzyskiwana dzienna wydajność

2 - 5 km/h

Sowa z Rogowa
na Międzynarodowych
Targach Leśnych
ROGÓW 2003

9600m (ok. 8000 talerzy)/8 h

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Untergrund
PRZYGOTOWANIE
vorbereiten
GLEBY

3.10

WIERTŁO DO PLACÓWEK I GRODZEŃ
Wiertło WPG

Wiertło do placówek
przeznaczone jest przede
wszystkim do zastosowania
w leśnictwie.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry
Typ urządzenia

Wielkość
zawieszane na TUZ ciągnika, hydrauliczne

Typ agregowanego ciągnika

klasy 6-9 kN

Sposób przeniesienia napędu

z hydrauliki zewnętrznej ciągnika

Długość

2510 mm

Szerokość

1010 mm

Wysokość
Średnica/głębokość wykonywanych talerzy
Średnica wykonywanych otworów
Głębokość wiercenia otworów
Masa urządzenia z wiertłem Ø20 cm
Uzyskana dzienna wydajność
Liczba osób obsługi

1600 mm
do Ø80 / 50 cm
Ø200 mm / Ø400 mm lub inne
do 80 cm
295 kg
300-800 talerzy / otworów
operator ciągnika

Dzięki niewielkim wymiarom
i wadze są bardzo wygodne
i nadają się do stosowania
w trudnym terenie. Umożliwiają
one wykonywanie talerzy
oraz otworów o średnicach
od 200 mm do 400 mm
umożliwiających sadzenie
wyrośniętych sadzonek
drzew w ramach nasadzeń
uzupełniających, a także
sadzenie sadzonek z bryłką.
Zastosowanie jako narzędzia
roboczego wiertła talerzowego
umożliwia wykonanie placówek
pod nasadzenia sadzonkami
o tradycyjnej wielkości.
Zależnie od panujących
warunków glebowych, stopnia
zachwaszczenia powierzchni,
wielkości otworów oraz żądanej
odległości między kolejnymi
otworami można osiągnąć
wydajność do 800 otworów / 8h.
Wiertła można używać
nie tylko do sadzenia, lecz
także do ustawiania znaków
informacyjnych, do zakładania
ogrodzeń na uprawach oraz
zakładania ogrodów i realizacji
projektów zagospodarowania
terenów zielonych.
Pod indywidualne zamówienia
wykonane mogą być wiertła
o innych średnicach także
mniejsze niż Ø200 mm.
Dzięki zastosowaniu
hydraulicznego napędu
elementu roboczego możliwy
jest jego obrót w obu
kierunkach co wyeliminowało
problem zakleszczenia się
świdrów śrubowych na
korzeniach lub kamieniach.
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3.11

GŁĘBOSZ 1-ELEMENTOWY
Głębosz GJ

Głębosz jednoelementowy
służy do spulchniania gleby na
terenie szkółek leśnych lub na
powierzchniach pozrębowych.
Maksymalna głębokość pracy
to: 500mm. Prosta konstrukcja
głębosza powoduje, że jego
obsługa nie stanowi większego
problemu lecz jednocześnie
warunkuje jego zastosowanie
wyłącznie na terenach
wolnych od dużych kamieni
powierzchniowych.
Również z uwagi na
wytrzymałość konstrukcji
głębosz nie powinien być
eksploatowany z ciągnikami
o mocy powyżej 73 kW (100KM).
Elementami zabezpieczającymi,
gwarantującymi poprawną
eksploatację głębosza, są
elementy układu hydraulicznego
trójpunktowego zawieszenia
narzędzi ciągnika rolniczego, na
którym zawieszony jest głębosz.
Stąd też operator w czasie pracy
powinien unikać gwałtownych
zrywów i szarpnięć, aby nie
dochodziło do przeciążania
konstrukcji głębosza, a sprawne
mechanizmy nastaw pracy
TUZ ciągnika są gwarantem
poprawnej eksploatacji. Dolna
granica mocy stosowanego
ciągnika uzależniona jest od
rodzaju i wilgotności gleby
oraz parametrów pracy
z urządzeniem.

PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokość

1120 mm

Długość

1800 mm

Wysokość

1400 mm

Masa
Głębokość spulchniania
Ilość obciążników
Ilość elementów roboczych
Obsługa
Ciągnik współpracujący

290 kg
280 – 500 mm
2 szt.
1 szt.
1 osoba (operator ciągnika)
max. 73 kW (100 KM)
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3.12

SIEWNIK DO NASION “SOBAŃSKIEGO”
Siewnik SAU

Siewnik SAU pozwala na
dodatkowy, w tym samym
czasie, wysiew nasion dębu
lub innych gatunków drzew,
np. lipy, jawora, buka, na
powierzchniach odnawianych
oraz zalesianych gruntach
porolnych, równocześnie
z orką i/lub pogłębianiem
gleby. Siewnik przewidziany
jest głównie do działań
w zakresie fitomelioracji.
Konstrukcja siewnika
umożliwia montowanie go na
pługach LPz-OTL i P1T oraz
na głęboszach GJ i frezach
leśnych produkowanych przez
OTL Jarocin. Elektryczne
sterowanie pracą siewników
z kabiny ciągnika pozwala
na uruchomienie ich, lub
zatrzymanie, w dowolnym
momencie wykonywania
uprawy, bez konieczności
przerywania czynności
podstawowej, tj. orki
lub głęboszowania. Ilość
wysiewanych nasion jest
regulowana i zależy m.in.
od nastaw siewniczków oraz
prędkości jazdy.

EFEKTY SIEWU
Siewnik SAU na frezie FL30

Orientacyjnie przyjmuje się
średnią ilość wysiewanych
nasion:

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry
Typ

Wielkość

Parametry

Zawieszany

Małe siewniki

Długość

950 mm

Aparat siewny

Szerokość

770 mm

Ilość

Wysokość
Masa
Napęd siewnika

1270 mm
115 kg
Silnik
elektryczny
12V

Obroty silnika

54 obr/min

Typ przekładni

Łańcuchowa

Pojemność
Element wyrównujący
Obsługa

Wielkość
Szczoteczki
2 szt.

Gatunek
Buk
Jawor

Średnia wysiewu
[kg/ha]
3-4
~2

2x2,5 dm³

Lipa

1-1,15

Płoza

Dąb

40

Operator
ciągnika

Duży siewnik (podstawowy)
Aparat siewny
Ilość
Pojemność pojemnika

bęben 1 lub 2
otw.
1 szt.
60 dm ³

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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SIEWNIK DO NASION “SOBAŃSKIEGO”
Siewnik SAU
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3.13

SIEWNIK „Sobańskiego”
Siewnik SZU

Siewnik SZU - do zakładania
upraw „Sobańskiego”
przeznaczony jest do siewu
sosny w trakcie odnawiania
powierzchni. Siewnik pozwala
także na równoczesny,
dodatkowy wysiew dębu
lub innych nasion drzew
np. lipy, jaworu, buku
na zrębach lub gruntach
porolnych równocześnie z orką
wykonywaną pługiem LPz-OTL
lub P1T.
Wysiew możliwy jest dzięki
zamontowaniu do pługa
specjalnej ramy z siewnikiem
SZU. Wówczas jednocześnie
z orką następuje wysiew
nasion gatunków drzew
przewidzianych dla danej
powierzchni z wybranych
zbiorników z pięciu
zainstalowanych
zbiorników.
Dzięki odpowiednio
zastosowanym
rozwiązaniom
konstrukcyjnym
przeniesienia napędu na
poszczególne aparaty
siewne istnieje możliwość
czasowego wykluczenia
części siewników
z pracy – poprzez
rozłączenie sprzęgiełek
– lub zatrzymanie pracy
dowolnego z silniczków
napędowych – sterowane
z kabiny operatora.
Część nasion wysiewana jest na
głębokość 5 – 8 cm (z dwóch
zbiorników), a pozostałe
nasiona wysiewane są
powierzchniowo z możliwością
lekkiego przykrycia
i przywałowania.

Leśny Znak Jakości
ORWLP Bedoń nr 18
(świadectwo oceny nr 1465)
2008

Sowa z Rogowa
na Międzynarodowych
Targach Leśnych
ROGÓW 2009
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SIEWNIK „Sobańskiego”

3.13

Siewnik SZU

W technologii siewu
wykonywanego siewnikiem SZU
nie wykonuje się pogłębiania
dna bruzdy, gdyż jest to
czynność mająca negatywny
wpływ na udatność siewu.

PARAMETRY TECHNICZNE
Opis
TYP

Wersja do pługa
P1t
Zawieszany / zaczepiany

3450 mm

3000 mm

2040 mm

Szerokość

1450 mm

1450 mm

1000 mm

Wysokość (max / elementów
stałych)

1400 mm

1610 / 1390 mm

1610 / 1390 mm

480 kg

450 kg

Napęd siewnika

510 kg

2x silnik elektryczny

Napięcie zasilania

= 12 V

Gatunek

Średnia wysiewu
[kg/ha]

Obroty silniczków

54 obr/min

Buk

3-4

Pojemność Zbiornika

Jawor

~2

Typ aparatu

bębnowy

Lipa

1-1,15

Ilość gniazd

2 (1) szt.

Dąb

50

Siewniki małe

Sosna

ok. 1,2

Ilość

4 szt.

Typ

TP – 92/P

Siewnik duży ( główny)

Pojemność zbiorników
Typ aparatów

58 dm ³

4 x 2,5 dm³
szczoteczkowe

Urządzenie zagarniające

płoza

Urządzenie ugniatające

koło ogumione

Obsługa

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Wersja z ramą na
TUZ ciągnika

Długość

Masa

Orientacyjnie przyjmuje się
średnią ilość wysiewanych nasion:

Wersja do pługa
LPz-OTL

1 osoba (operator ciągnika)
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3.14

Siewnik „Borysiewicza”
Siewnik PS-G1

Siewnik PS-G1 pomysłu Nadleśniczego
z Głogowa: RDLP
Wrocław – przeznaczony
głównie do siewu sosny
w trakcie odnawiania
powierzchni. Może być
również wykorzystywany
do wysiewu innych
nasion drzew np. lipy,
jaworu itp. na zrębach
lub gruntach porolnych
równocześnie z orką
jako wprowadzenie
domieszek.
Wysiew możliwy jest
dzięki zamontowaniu
specjalnej podstawy
z siewnikiem oraz płyty
do korpusu pługa.
Wówczas jednocześnie
z orką następuje wysiew
ze zbiornika nasion
gatunków drzew
przewidzianych dla danej
powierzchni.
Podstawową zaletą tego
rozwiązania jest zwartość
konstrukcji (umieszczenie
siewnika w obrysie pługa), a co
za tym idzie – nieduży koszt
jego zainstalowania.

Urządzenie podlega
ochronie z tytułu praw
autorskich - jest zgłoszone
w Urzędzie Patentowym.

PARAMETRY TECHNICZNE
Przeznaczenie
Rodzaj nośnika
Urządzenie współpracujące
Masa siewnika
Pojemność zbiornika nasion
Napęd siewnika
Możliwość włączania/wyłączania podczas jazdy
Typ przekładni napędzającej

Wysiew nasion sosny w odnowieniach,
zalesieniach, podszytach
Ciągnik rolniczy
Montaż na pługu LPz-OTL
50 kg
Do 2,5 dm3
Silnik elektryczny zasilany
z akumulatora ciągnika
TAK
Pasowa – pasek klinowy

Urządzenie zagarniające

Zagarniacze

Urządzenie ugniatające

Koło stalowe

Obsługa

1 osoba – operator z kabiny
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