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1.1

GŁĘBOSZ LEŚNY 3-ELEMENTOWY
Głębosz GT

Głębosz leśny
trójelementowy U-470
przeznaczony jest do
rozkruszania podeszwy
płużnej na szkółkach leśnych
i powierzchniach porolnych
przeznaczonych pod zalesienia.
Z uwagi na opory pracy należy
go zawieszać na TUZ ciągników
o minimalnej mocy 100 KM,
z napędem na cztery koła,
dodatkowo wyposażonych
w komplet dociążników obu osi.

Leśny Znak Jakości
ORWLP Bedoń nr 13
(świadectwo oceny nr 1120)
2006

PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokość

2460 mm

Długość

1060 mm

Wysokość

1530 mm

Masa
Regulowanie głębokości pracy
Ilość elementów roboczych (noży pogłębiających)
Rozstaw noży skrajnych
Obsługa
Ciągnik współpracujący (zależy od rodzaju podłoża)

Atutami głębosza są:
mocna i nieskomplikowana
konstrukcja, łatwa i bezpieczna
obsługa, dobra jakość
rozkruszania podeszwy płużnej
i spulchniania gleby oraz
możliwość regulacji zarówno
głębokości jak i szerokości
pracy. Noże zabezpieczone
są przed przeciążeniem
kołkami ścinanymi,
a stopka spulchniająca
w przypadku
zużycia może zostać
wymieniona.
Regulację głębokości
pracy przeprowadza się
poprzez odpowiednie
ustawienie kół kopiujących.
Natomiast zmiany szerokości
pracy osiąga się poprzez zmianę
położenia zewnętrznych noży,
poprzez przesunięcie ich wraz
z płytami mocującymi wzdłuż
belki i ramy.

550 kg
od 280 mm do 590 mm
3 szt.
max. 1640 mm
1 osoba
min. 73kW (100KM)

Konstrukcja głębosza umożliwia
zamontowanie dodatkowych
noży, co jednakże znacznie
zwiększa opór pracy. Umożliwia
ona także zdemontowanie
środkowego noża i pracę
wyłącznie nożami skrajnymi
lub odwrotnie (sporadyczne
sytuacje w terenach bardzo
trudnych).

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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ROZSIEWACZ SUBSTRATU
Rozsiewacz SRS oraz SRS-H

Rozsiewacz substratu SRS
do szkółek leśnych umożliwia
równomierne rozsypanie
wcześniej przygotowanego
substratu na powierzchni
szkółek leśnych. Rozsypywany
substrat dawkowany jest
z regulowaną prędkością,
a następnie przemieszany
z wierzchnią warstwą ziemi
i uwałowany wałem strunowym.
Zastosowanie rozsiewacza
zalecane jest szczególnie dla
substratów wrażliwych na
przesuszenie, gdyż wymieszanie
z glebą następuje natychmiast
po zaaplikowaniu na
powierzchnię.
Konstrukcja rozsiewacza
pozwala na rozsypywanie
różnych materiałów
sypkich o strukturze
zbliżonej do
przerobionego
substratu np. kompostu.
Rozdrabniaczem nie
mogą być jednak
rozsypywane materiały
ulegające zbryleniu (np.
obornik) oraz bardzo sypkie
granulaty (np. nawozy).
Złoty Medal na
XI Targach Gospodarki
Leśnej Przemysłu
Drzewnego i Ochrony
Środowiska „EKO-LAS”
Tuchola 4-6.09.2008
(SRS)

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR

WIELKOŚĆ

PARAMETR

Długość (transportowa – bez

5500 mm
(4100 mm)

Napęd glebogryzarki

glebogryzarki)

Szerokość

1830 mm

Obroty WOM

Wysokość przejazdowa

2050 mm

Pojemność skrzyni zasypowej

Masa rozrzutnika

1 470 kg

(zestawu - pustego)

Ogumienie
Ilość osi

11.5/80-15
1 szt.

Rozstaw kół jezdnych
(wewnętrzne)

1200 mm

Instalacja elektryczna
(sterowanie)

12 V

Układ napędu podajnika
i podnoszenia glebogryzarki
Wymagane ciśnienie inst.
hydraulicznej
Wymagany przepływ oleju

hydrauliczny
16,0 MPa

WIELKOŚĆ
WOM
ciągnika
540 obr/min
3 mp

Szerokość robocza rozsiewacza

1100 mm

Szerokość robocza glebogryzarki

1250 mm

Szerokość robocza wału
strunowego
Prędkość transportowa max.
Ciągnik współpracujący
- nacisk na dolny zaczep
transportowy
- moc
Wały przegubowo – teleskopowe
- przenoszona moc
- przenoszony moment

1350 mm
20 km/godz.
21 kN
ok. 90 kW

Elementy składowe rozsiewacza
tj. podajnik zgarniakowy,
glebogryzarka i wał strunowy
są sterowane niezależnie i stąd
możliwa jest praca zestawu
z wyłączeniem dowolnego
z elementów. Konstrukcja
elementów składowych
umożliwia także ich niezależną
eksploatację bezpośrednio
odpowiednim ciągnikiem
rolniczym.

22 kW
400 Nm

40 – 55 l/min

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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ROZSIEWACZ SUBSTRATU

Rozsiewacz SRS oraz SRS-H

Rozsiewacz SRS-H powstał na
bazie wcześniej produkowanych
i sprawdzonych w eksploatacji
rozsiewaczy SRS. Podobnie jak
urządzenie bazowe umożliwia
równomierne rozsypanie
wcześniej przygotowanego
substratu na powierzchni
szkółek leśnych. Rozsypywany
substrat dawkowany jest
z regulowaną prędkością,
a następnie przemieszany
z wierzchnią warstwą ziemi
i uwałowany wałem strunowym.
Zastosowanie rozsiewacza
zalecane jest szczególnie dla
substratów wrażliwych na
przesuszenie gdyż wymieszanie
z glebą następuje natychmiast
po zaaplikowaniu na
powierzchnię.
Nowością w tym rozwiązaniu
jest własny układ
hydrauliczny, który pozwala
na precyzyjniejszą regulację
prędkości podawania
substratu, a jednocześnie
agregatowanie z ciągnikiem
sprowadza się jedynie do
zamontowania napędu
z WOM (brak konieczności
połączenia hydrauliki ciągnika
z urządzeniem, nie występuje
niebezpieczeństwo zabrudzenia
oleju hydraulicznego).
Elementy składowe rozsiewacza
tj. podajnik taśmowy,
glebogryzarka i wał strunowy
są sterowane niezależnie i stąd
możliwa jest praca zestawu
z wyłączeniem dowolnego
z elementów. Konstrukcja
elementów składowych
umożliwia także ich niezależną
eksploatację bezpośrednio
z odpowiednim ciągnikiem
rolniczym.

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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AGREGAT UPRAWOWY LEŚNY
Agregat AUL

Agregaty uprawowe leśne
AUL przeznaczone są do
przedsiewnej uprawy roli,
poprzez zagregowanie
urządzeń umożliwiających
spulchnienie i wyrównanie
górnej warstwy roli, rozbicie
i kruszenie brył zaskorupiałej
powierzchni oraz przemieszanie
wierzchniej warstwy ziemi
i odpowiednie jej ugniecenie dla
lepszego podsiąkania wody.
Zastosowanie agregatu daje
bardzo dobre efekty na
powierzchniach pod uprawę
roślin wymagających szczególnie
równego podłoża do wysiewu
nasion.
Z uwagi na swą konstrukcję
agregaty przeznaczone
są głównie do upraw
w szkółkach leśnych, sadach
i w warzywniakach.
W skład agregatu wchodzą:
• kultywator z włóką
• wał strunowy

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

J.m.

Szerokość robocza

mm

Typ agregatu
1100

1300

1500

1700

1100

1300

1500

1700

Głębokość robocza kultywatora (max)

mm

190

Głębokość robocza wału (max)

mm

60

Liczba kół kopiujących

szt.

2

Liczba wałów strunowych

szt.

1

Długość agregatu

mm

2000

Szerokość agregatu

mm

Wysokość agregatu

mm

1285

1485

1685

1885

1050

Masa

kg

210

240

270

310

Ilość redliczek

szt.

11

13

15

17

Obsługa

Agregaty uprawowe
produkowane są w czterech
wersjach różniących się
szerokością roboczą.

1 osoba

Moc ciągnika
Uwaga:
		

Konstrukcja obu zespołów
umożliwia ich agregowanie
razem lub niezależną pracę
każdego zawieszonego
bezpośrednio na
trójpunktowym układzie
zawieszenia narzędzi ciągnika
rolniczego kl. 0,9 T.

kW/KM

40/54

na indywidualne zamówienia zgodnie z życzeniami odbiorcy OTL Jarocin może wykonać
agregaty o parametrach odbiegających od w/w.

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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SZPAROWNIK SZKÓŁKARSKI
Szparownik BS

Szparownik szkółkarski,
tarczowy, aktywny
przeznaczony jest do
wykonywania bruzd w kształcie
litery V przystosowanych
do szkółkowania sadzonek
na grzędach w szkółkach
leśnych. Montowany jest na
trzypunktowym układzie
zawieszenia ciągnika,
a napędzany z WOM.
Maszyna ta przydatna jest
szczególnie w przypadku gleb
ciężkich. Wykonuje jednocześnie
od 2 do 5 bruzd o głębokości
ok. 25 cm i szerokości u góry
6 cm. Istnieje możliwość
uzyskiwania różnych odległości
między bruzdami w wyniku
przesuwania tarcz na wale.
Dodatkowo szparownik można
dociążyć obciążnikami, zapewni
to pracę na odpowiedniej
głębokości w przypadku
ciężkich gleb. W indywidualnych
przypadkach szparownik może
zostać wyposażony w elementy
robocze zapewniające
wykonanie szczelin o innych
parametrach (np. większa lub
mniejsza szerokość).

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry
Typ

Wielkość
zawieszany, aktywny

Długość

1130 mm

Szerokość

1550 mm

Wysokość

1100 mm

Średnica tarczy roboczych (standard)

600 mm

Ilość tarczy roboczych (na wyposażeniu)
Masa szparownika (z 5-ma tarczami)
Masa pojedynczej tarczy
Kierunek obrotu tarcz
Obsługa
Ciągnik współpracujący
Napęd z WOM

5 szt.
360 kg
45 kg
zgodny z kier. jazdy
1 osoba
min. 45 kW (60 KM)
540 obr/min

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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KULTYWATOR UNIWERSALNY, LEŚNY
Kultywator KUL

Kultywator KUL przeznaczony
jest do uprawy gleby na
szkółkach leśnych między
rzędami na grzędach
o szerokości dopasowanej do
wyróżnika typu kultywatora.
Podstawowe wyposażenie
pozwala na mechaniczne
usuwanie chwastów
(gęsiostópki, trójzęby, pazurki
sprężynowe) natomiast
dodatkowo istnieje możliwość
montażu przystawek do
aplikacji nawozów sypkich
(siewnik) i opryskiwania
herbicydami (opryskiwacz).
Praca kultywatorem jako
opielaczem polega na
mechanicznym zwalczaniu
(podcinanie korzeni) chwastów
oraz spulchnianiu gleby.
W zależności od zastosowanych
elementów roboczych występuje
różny stopień spulchnienia i
rozbicia gleby. Wmontowany
układ kierowniczy kultywatora
pozwala na precyzyjne
prowadzenie elementów
roboczych między rzędami.
Zamontowanie przystawki do
wysiewu nawozów sypkich
(granulowanych) pozwala
na aplikowanie nawozów

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry
Długość
Szerokość robocza / gabarytowa
Wysokość
Masa (bez wyposażenia dodatkowego)

KUL-1700* [KUL-1500 / KUL-1300]
2270 mm
1700 / 2100 mm [1500 / 1900] [1300 / 1700]
1300 mm
370 kg [362 / 356]

Obsługa

1 os. (operator ciągnika i kultywatora)

Prześwit

630 mm

Liczba sekcji roboczych

6 szt.

Max. rozstaw sekcji roboczych skrajnych

ok. 1600 mm [1400/1200]

Min. rozstaw między sekcjami roboczymi

150 mm

Przystawka nawozowa:
- pojemność zbiornika
- napęd
Przystawka herbicydowa (opryskiwacza):
- pojemność zbiornika
- napęd

ok. 100 kg
koło kopiujące
300 dm3
WOM ciągnika - 540 obr/min

* Przytoczone parametry techniczne dotyczą kultywatora o wyróżniku KUL-1700, który przystosowany jest do pracy
na grzędach o normatywnej szerokości 1700 mm. Kultywator ten pozwala również na pracę na grzędach o mniejszej
szerokości przy odpowiedniej regulacji ilości i rozstawu sekcji roboczych oraz kół kopiujących. Dla szkółek o innym
normatywie szerokości grzędy wskazane jest wykonanie kultywatora o odpowiednio zmienionej szerokości ramy.

mineralnych między rzędy
sadzonek w czasie przejazdu
roboczego razem z opielaniem.
Zastosowanie odpowiednich
narzędzi typu: pazurki pozwala
na wymieszanie nawozu
z glebą. Napęd siewnika
następuje z koła łopatkowego,
kopiującego teren poprzez
system sterownika
elektronicznego i silnika
elektrycznego, które pozwalają
na precyzyjne określenie dawki
nawozu.
Natomiast zamontowanie
przystawki do aplikowania
nawozów płynnych (lub
herbicydów) pozwala na ich
podawanie między rzędy
sadzonek. W czasie przejazdu
roboczego rozpylacze
umieszczone są w osłonkach
zabezpieczających rzędy
sadzonek przed porażeniem
preparatem. Zastosowanie
odpowiednich rozpylaczy oraz
narzędzi (kroje tarczowe)
pozwala na podawanie nawozu
w głąb gleby i zamknięcie
powstałej szpary.

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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KULTYWATOR UNIWERSALNY, LEŚNY
Kultywator KUL

1.5

KUL - opcje wyposażenia
1. Przystawka do wysiewu nawozów SRN

Rozsiewacz nawozów jest urządzeniem nabudowanym na kultywator KUL. Przeznaczony
jest do podawania nawozów mineralnych granulowanych między rzędy sadzonek na
grzędzie. Rozsiewanie nawozów wykonane jest zwykle w połączeniu z opieleniem przy
użyciu kultywatora wyposażonego w gęsiostópki lub pazurki. W wyniku tak wykonanego
zabiegu nawóz zastaje wymieszany z glebą.

KUL z przystawką SRN

KUL z przystawką OS-H typu PĘDRAK

Głównymi zespołami rozsiewacza są:
- zbiornik
- mieszadło umieszczone wewnątrz zbiornika
- silnik elektryczny napędu
- mechanizmy wysiewające osadzone na wałku
- przewody doprowadzające nawóz do gleby
- elementy robocze kultywatora służące do wymieszania nawozu z glebą
- koło napędzające
- sterownik elektroniczny
Siewnik przewidziany jest do wysiewu nawozów granulowanych jednakże w indywidualnych
przypadkach może być stosowany również do siewu rzędowego nasion.
Wysiew granulatu standardowo następuje z 6 (lub – po przebudowie kultywatora – z 5)
przewodów siewnych, stąd sekcje wałka siewnego odpowiadające wyjściom, które nie są
aktualnie wykorzystywane powinny być w całości zaślepione; służą do tego m.in. dodatkowe
krążki znajdujące się na wyposażeniu siewnika.
W zależności od wielkości granulatu i pożądanej ilości wysiewanego granulatu na
jednostkę powierzchni należy odpowiednio dobrać układ elementów wałka siewnego
i zaprogramować jego obroty sterownikiem elektronicznym. Do ustalenia prawidłowej
dawki niezbędne jest przeprowadzenie próby kręconej. Do dobrania elementów wałka
pomocne mogą być tabele nasion (na zasadzie porównania wielkości i masy nasion
i granulatu) zamieszczone w oryginalnych instrukcjach siewnika.
Impulsy o prędkości przejazdu podawane są z koła tarczowego montowanego do elementu
po lewej stronie kultywatora, po podłączeniu przewodem elektrycznym do sterownika.
Przystawki SRN nie należy używać do nawozów ulegających łatwemu zbryleniu (lub używać
tylko w warunkach uniemożliwiających zbrylenie tj. przy odpowiednim – minimalnym nasłonecznieniu i wilgotności).

2. Przystawka do oprysku herbicydami. Przystawka OS-H

Elementy robocze przystawki OS-H

Opryskiwacz przeznaczony jest do opryskiwania chwastów herbicydami między rzędami
sadzonek na grzędzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu roślin przed porażeniem
herbicydami. Przystawka do oprysku może być montowana w dwóch wersjach roboczych:
do oprysku międzyrzędowego oraz do oprysku „doglebowego” (typ PĘDRAK).

3. Przystawka do oprysku głowicami wirującymi OS-W

Elementy robocze przystawki OS-W

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Opryskiwacz przeznaczony jest do opryskiwania chwastów herbicydami między rzędami
sadzonek na grzędzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu roślin przed porażeniem
herbicydami.
Przystawka OS-W dzięki zastosowaniu wirującej głowicy powoduje rozbicie cieczy na krople
wielkości 100 – 200 mikrometrów, zapewnia równomierne pokrycie chwastów preparatem
oraz redukuje zużycia cieczy roboczej do ok. 50 – 60 litrów na hektar. Instalacja w tej
przystawce jest instalacją bezciśnieniową i w połączeniu z pełnymi osłonkami całkowicie
zabezpiecza sadzonki przed oparzeniami.
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Przystawka PĘDRAK

ZŁOTA SZYSZKA
na Krajowych Targach
Leśnych ROGÓW 2005
za Opryskiwacz do drzew
wysokich z przystawką
PĘDRAK

Przystawka „PĘDRAK”
przeznaczona jest do niszczenia
szkodników glebowych, m.in.
pędraków chrabąszczowatych
na szkółkach leśnych.
Jej konstrukcja pozwala
na wykrojenie w glebie wąskich
szpar o głębokości 10-15 cm
a następnie wprowadzenie pod
dużym ciśnieniem płynnego
preparatu. Odpowiedni
dobór stężenia środka
i podanie go na
odpowiedniej głębokości
pozwala osiągnąć
skuteczność działania
dochodzącą do 100%.

PARAMETRY TECHNICZNE
Długość

1070 mm

Szerokość

1730 mm

Wysokość
Masa
Głębokość pracy kroju (oprysku)*
Średnica dysz (fabrycznie)
Średnica krojów tarczowych
Liczba sekcji roboczych
Ciśnienie robocze (zalecane)*
Wydatek cieczy roboczej*
Prędkość robocza*
Montaż na

300 mm
Ok. 135 kg
100 – 150 mm
1mm
400 mm lub 480 mm
6
0,15 – 1,6 MPa (1,5 – 16 bar)
14 l/ar
2 – 5 km/h

Przystawka „PĘDRAK” może
być agragatowana z każdym
opryskiwaczem polowym
po odpowiedniej adaptacji
łączników.

Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany

Obsługa

Operator ciągnika

Ciągnik współpracujący

min. 45 kW (60 KM)

Napęd z WOM

Przystawkę można
również wykorzystywać
do:
• płynnego nawożenia
w szkółkach leśnych,
• chemicznego
zabezpieczania przeciw
chorobom,
• podawania innych
preparatów w formie
płynnej,
• niszczenia pędraków
na innych plantacjach,
np. plantacje truskawek.

540 obr/min

*parametry zmienne, zależne od stosowanego preparatu

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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1.7

PODCINACZ KORZENI Z WYORYWACZEM
Podcinacz PS, Wyorywacz WS

Urządzenie przeznaczone
jest do mechanizacji prac
szkółkarskich. Podcinacz /
wyorywacz zawieszany jest
na ciągnikach rolniczych
pracujących w szkółkach leśnych.
Prosta konstrukcja gwarantuje
niezawodną pracę. Głębokość
pracy regulowana jest przy
pomocy kół kopiujących i wynosi
do 380 mm.
Nóż roboczy jest elementem
wymiennym z możliwością
montażu narzędzia (klamry)
o różnych szerokościach
przy zastosowaniu tej samej
ramy. W naszej konstrukcji
wprowadziliśmy dodatkowo
noże pionowe do podcinania
bocznego sadzonek, mają one
regulowane położenie. Miejsce
podcinania (szerokość) ustala
szkółkarz dowolnie w zależności
od potrzeb. Po wymianie
narzędzia roboczego urządzenie
może pracować jako wyorywacz
klamrowy.

Podcinacz korzeni PS

Wyorywacz sadzonek WS

PARAMETRY TECHNICZNE
Typ
Szerokości robocze
Długość

zawieszany na TUZ ciągnika
1250 mm, 1450 mm i 1650 mm
750 mm

Wysokość – bez nóg podporowych

max. 1480 mm

Wysokość –z nogami podporowymi

max. 2290 mm

Masa bez obciążników
Głębokość pracy
Obciążniki
Prędkość podczas pracy
Obsługa
Ciągnik współpracujący
Napęd z WOM
*parametry zmienne, zależne od stosowanego preparatu

230 kg

Dla stabilniejszej pracy –
szczególnie przy większych
głębokościach – urządzenie
wyposażone jest w obciążniki
metalowe, których używać
należy wg potrzeb w zależności
od głębokości pracy
i wilgotności gleby. Regulacji
głębokości pracy dokonuje
się poprzez odpowiednie
ustawienie kół kopiujących.

do 380 mm
20 kg x 10 szt.
2 - 5 km/h
1 osoba
min. 45 kW (60 KM)
540 obr/min

Elementy robocze podcinacza
i wyorywacza produkcji OTL
Jarocin powinny pasować do
starszych urządzeń tego typu
dostarczanych przez różnych
producentów.

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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WYORYWACZ SZKÓŁKARSKI (aktywny)
Wyorywacz WSA

Wyorywacz typu WSA
przeznaczony jest do
wyorywania sadzonek
na szkółkach leśnych
z jednoczesnym wytrząsaniem
gleby z systemu korzeniowego.
Nóż wyorujący sadzonki jest
wymienny i możliwe jest
montowanie noży o różnej
szerokości roboczej (w zakresie
ograniczonym szerokością
ramy) do tej samej ramy. Nóż
został wyposażony w elementy
rusztu wynoszące sadzonki
w górę. Te elementy konstrukcji
urządzenia są nieruchome.
Między stałymi elementami
rusztu zamontowane są
elementy rusztu ruchomego,
ułatwiającego otrząsanie ziemi
z systemu korzeniowego.
Ruszt ruchomy napędzany
jest silnikiem hydraulicznym
poprzez mechanizm korbowo –
mimośrodowy.
Dla zachowania równomiernej
głębokości pracy noża
urządzenie wyposażone zostało
w zespół kół podporowych
o regulowanym położeniu.

PARAMETRY TECHNICZNE
Typ

zawieszany, aktywny

Wymiary gabarytowe
długość
wysokość – bez noża wyorywacza
szerokość

1750 mm
1100 mm
patrz tabela poniżej

Głębokość pracy

do 380 mm

Długość rusztu

800 mm

Wymagane ciśnienie w układzie hydraulicznym

160 MPa

Wymagany wydatek w układzie hydraulicznym

40 l/min

Prędkość podczas pracy

2 - 5 km/godz.

Obsługa

1 os.

Wykonana rama nośna wyorywacza umożliwia montowanie noży i rusztu wytrząsającego o różnych
szerokościach. Orientacyjnie osiągane wówczas parametry przedstawiają się następująco:
Wykonanie opcjonalne:
Wyszczególnienie

Wielkość charakteryzująca grzędę
1100

1300

1500

Szerokość robocza wyorywacza

1165

1365

1565

mm

Szerokość gabarytowa

1700

1900

2100

mm

Masa wyorywacza

480

510

540

kg

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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SIEWNIK DO SIEWU PUNKTOWEGO
Siewnik SPS

Siewnik do siewu punktowego
SPS przeznaczony jest
do pracy na niewielkich
powierzchniach, gdzie
niemożliwe jest stosowanie
siewnika ciągnikowego tj.
w szklarniach, namiotach
foliowych, itp.. Dzięki swojej
specyficznej konstrukcji
pozwala na uzyskanie bardzo
małych odległości rzędów
od siebie i ma możliwość
wysiewu pojedynczych nasion
umieszczając je w nastawionej
odległości w rzędzie.
Siewnik może być użytkowany
w szklarniach, namiotach
foliowych, korytach jak
również na niewielkich
powierzchniach na szkółkach
otwartych. Do pracy wymaga
specjalnej prowadnicy, która
może być montowana na

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr

Wartość

Długość

1845 mm

Szerokość

3240 mm

Wysokość

2140 mm

Masa siewnika (bez przewodu zasilającego i nasion)
Zasilanie
Moc silnika napędowego
Moc silnika pompy podciśnienia
Obroty silnika napędowego
Łączne zapotrzebowanie mocy
Prędkość robocza
Głębokość przykrycia nasion
Ilość rzędów w sekcji

300 kg
~1x230 V/50 Hz

stałe w chodnikach (szklarnia,
namiot) lub być montowana
na rozkładanym torze z desek.
Urządzenie zasilane jest prądem
elektrycznym o napięciu
znamionowym 230 V i mocy
2 kW. Prąd należy doprowadzić
kablem ze stałego gniazda
zasilania lub z generatora prądu
(praca na otwartej powierzchni).

0,75 kW
1,2 kW
0 – 1420 obr/min
2 kW
26,45 m/min
0 – 60 mm

Urządzenie posiada przenośny
pulpit sterowniczy umożliwiający
obsługę w zakresie pracy
układem elektrycznym zasilania
urządzenia.

2

Rozstaw rzędów w sekcji

50 mm

Obsługa

1 osoba

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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Siewnik punktowy do wysiewu w grunt, uniwersalny

Siewnik SPG

Zbudowany na bazie
istniejących rozwiązań
siewników punktowych dla
rolnictwa i warzywnictwa oraz
siewników punktowych SPS
produkowanych przez OTL
Jarocin.
Siewnik przeznaczony
do wykonywania siewu
punktowego na powierzchniach
szkółek leśnych do siewu
gruntowego na grzędach oraz
po przezbrojeniu w korytach
odkrytych (opcja).
Parametry techniczne:
- siewnik zawieszany na 2 kat.
TUZ ciągnika rolniczego
zgodnie z PN-ISO 730.
- może współpracować
z ciągnikiem rolniczym
o mocy silnika 45 – 75 kW.
- wyposażony standardowo
w 5 sekcji siejących
z możliwością regulacji ich
rozstawu.
- sekcje standardowo
przystosowane do
wysiewu nasion drobnych
z wyposażeniem do
przebudowania ich do siewu

SPG z wysuwem

Efekt siewu

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR
Typ

WIELKOŚĆ
zawieszany, 2 kat. TUZ

Długość

2100 mm

Szerokość

2250 mm

Wysokość

1300 mm

Masa siewnika

~ 850 kg

Ilość sekcji
Szerokość robocza

-

5 szt.
1500/1300/1700 mm

Obsługa

1 osoba

Ciągnik

45-75 kW

Wyposażenie opcjonalne

-

-

przebudowa na wysiew nasion
drobnych (siewnik uniwersalny)

-

nasion grubych (buk, jodła
bez możliwości siewu dębu).
sekcje 2-rzędowe rozstaw
rzędów 50 mm
głębokość przykrycia nasion
0 – 60mm
odległość wysiewu nasion
w rzędzie regulowana przez
zmianę przełożenia w 10-cio
biegowej skrzyni biegów
lub poprzez wymianę tarczy
wysiewającej na tarczę z inną
ilością otworów
napęd sekcji siejących
powiązany z prędkością
przejazdu roboczego, co
gwarantuje równomierny
rozstaw nasion w rzędach.
standardowa szerokość
robocza siewnika do 2000
mm; minimalny rozstaw
sekcji: 230 mm, a minimalny
rozstaw rzędów siewu między
sekcjami ok. 160 mm.

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Untergrund
maszyny szkółkarskie
vorbereiten

1.11

Opryskiwacz ciągnikowy, szkółkarski, do upraw leśnych

Opryskiwacz OS-1

W opryskiwaczu OS-1
wykorzystano elementy
opryskiwaczy CDA (atomizery
z wirującym dyskiem) – znane
polskim leśnikom doskonale
dzięki urządzeniom Herbaflex
– „kosom chemicznym” od lat
stosowanym w naszym kraju,
a także dzięki atomizerom
lotniczym używanym
w zwalczaniu brudnicy mniszki.
Opryskiwacz OS-1 (pracujący
w technologii CDA –
controlled droplet application)
przeznaczony do pracy na
szkółce leśnej jest ciągnikowym
opryskiwaczem zbudowanym na
bazie głowic Micron Electrafan.
Urządzenie wyposażone
w sześć głowic zawieszonych
na samopoziomującej belce
umożliwia jednoczesne
opryskanie 3 grzęd na szkółce.
Belka ma możliwość ustawienia
wysokości pracy. Atomizery
można ustawiać w dowolnym
kierunku i pod dowolnym
kątem. Ciecz podawana jest
z 300- lub 100-litrowego
zbiornika. Każda z głowic
wyposażona jest w osobny
włącznik oraz zawór regulujący
dopływ cieczy, z kolei
główny zawór przepływowy
umożliwia mieszanie cieczy
Złoty Medal
na Targach Eko-Las 2012 r.

PARAMETRY TECHNICZNE
Wyszczególnienie

Jedn.

Wartość

Pojemność zbiornika

dm3

300 lub 100

Pojemność zbiornika czystej wody do mycia rąk

dm3

20

MPa (bar)

0,01÷0,08
(0,1÷0,8)

Ciśnienie robocze układu cieczowego
Zasilanie:
- agregat prądotwórczy
- z elektrycznej instalacji ciągnika (opcja)
Masa opryskiwacza:
- bez płynu
- z płynem w zbiorniku (max.)
Gabaryty:
pozycja transportowa:
- długość
- szerokość
- wysokość
pozycja robocza:
- długość
- szerokość
- wysokość (prześwit 250 mm)

12 V
70 A (max. pobór 80 A przy
rozruchu wentylatorów)
kg

230
535

m
m
m

1,37
2,30
2,70

m
m
m

1,37
5,24
2,06

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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Opryskiwacz ciągnikowy, szkółkarski, do upraw leśnych
Opryskiwacz OS-1

oraz dostosowanie podawania
do ilości pracujących
głowic. Sterowanie pracą
poszczególnych głowic (oraz
składanie i rozkładanie ramion)
odbywa się z kabiny ciągnika
bez konieczności wychodzenia
na zewnątrz.
UWAGA
1. Przy agregatowaniu
urządzenia z ciągnikiem
należy zwrócić szczególną
uwagę na prawidłowe
podpięcie przewodów
hydraulicznych,
a w szczególności
szybkozłączy. Zablokowanie
któregokolwiek
z szybkozłączy będzie
skutkowało uszkodzeniem
silnika hydraulicznego
napędzającego alternator
zasilacza.
2. Opryskiwacz może być
produkowany w dwóch
wersjach produkcyjnych:
• z zasilaczem elektrycznym
(OS-1/a) napędzanym
z hydrauliki zewnętrznej
ciągnika. Do napędu
alternatora wystarcza
wydatek ok 25-30 litrów/min.
oleju hydraulicznego przy
ciśnieniu około 20-30 barów
(0,2 – 0,3 MPa).
• bez zasilacza elektrycznego
(OS-1 – wersja uproszczona)
gdzie napęd elementów
roboczych następuje wprost
z instalacji elektrycznej
ciągnika. Konieczne jest
wówczas zamontowanie
dodatkowego gniazda
zapewniającego przepływ
prądu o natężeniu do ok.
80 A przy zachowaniu
napięcia 12 V.

www.otljarocin.lasy.gov.pl

Układ opryskujący:
- głowice z atomizerami
- obroty głowicy
- napięcie zasilania głowicy
- moc silnika głowicy
- średni wydatek cieczy z głowicy
- zakres regulacji w osi pionowej
- zakres regulacji w osi poziomej

szt.
obr/min.
V
W
ml/min
°
°

1.11

6
8000
12 V DC
120
ok. 170
bez ogran. (użytkowe 1800)
1800 (użytkowe 900 - w tył od
osi pionowej)

Zakres prędkości roboczych śr.

km/h

3÷10

Prędkość transportowa

km/h

do 15

Ilość osób obsługi

osób

1

MPa
dm3/min

16
max. 45

kN

min. 0,6

Układ hydrauliczny:
- zalecane ciśnienie
- zalecany wydatek
Klasa ciągnika współpracującego

Untergrund
maszyny szkółkarskie
vorbereiten

1.12

SEPARATOR PNEUMATYCZNY DO NASION
Separator SN

Separator przeznaczony jest
głównie do oczyszczania
i sortowania zanieczyszczonych
nasion drzew leśnych
z gatunków lekkoi ciężkonasiennych, uzyskanych
w trakcie procesu wyłuszczania
i oskrzydlania. Pozwala on na
rozdział dozowanego materiału
na dwie frakcje zależne od
masy nasion opadających
grawitacyjnie w strumieniu
zasysanego powietrza.

Złoty Medal
na targach
EKO-LAS
Tuchola 2006

Leśny Znak Jakości		
ORWLP Bedoń 2007

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr
Typ
Długość

Wartość
Pneumatyczny podciśnieniowy
480 mm

Szerokość

562 mm

Wysokość

1420 mm

Masa
Napięcie zasilania / moc

28 kg

Separator jako urządzenie
pneumatyczne podciśnieniowe,
w porównaniu do separatorów
mechanicznych, charakteryzuje
się kilkoma zaletami:
• umożliwia jednoczesne
czyszczenie i sortowanie
nasion,
• nie powoduje uszkodzeń
nasion,
• nie wpływa na zmianę cech
fizycznych i biologicznych
nasion w trakcie separacji,
• umożliwia bezstopniową
regulację parametrów
separacji,
• charakteryzuje się dużą
wydajnością przy małych
gabarytach i niskim poborze
mocy,
• emituje niewielki poziom
hałasu

220V / 305 W / 1,3 A

Obsługa

1 osoba

Poziom ciśnienia akustycznego

71 dB(A)

Wydajność zmianowa
(zależy od gatunku oczyszczanych nasion)

Urządzenie składa się z:
• zasobnika,
• tacy wibracyjnej,
• generatora strumienia
powietrza (wentylatora),
• punktu odbioru materiału
oczyszczonego.

Od ponad 19 kg dla So
do ponad 60 kg dla Bk

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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SITOWY SEPARATOR NASION
Separator SNS

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

J.m.

Zasilanie
Zapotrzebowanie mocy (łącznie około)
Prędkość obrotowa sit
Pochylenie sit cylindrycznych

Wielkość
~1x230V/50Hz

W

230

Obr~¹

0-27*

°

0-6*

Predkość strumienia powietrza

m/s

0-4*

Pojemność zbiornika zasypowego

dm³

40

Masa separatora (bez nasion)

Kg

100

Wysokość

mm

1880

Długość

mm

2250

Szerokość

mm

570

Sita z otworami okrągłymi (standard)

mm

1,5; 3,0; 6,0

Sita z otworami podłużnymi (standard)

mm

20,0x1,0; 20,0x2,0; 30,0x9,0

* regulacja bezstopniowa

Proces technologiczny
SITOWEGO SEPARATORA
NASION SNS polega na
czyszczeniu nasion z lekkich
zanieczyszczeń w strumieniu
powietrza, natomiast
pozostała masa dostaje się
na sita. Pierwsze z otworami
podłużnymi separuje nasiona na
podstawie ich grubości, a więc
odsiewa nasiona bardzo płaskie
oraz inne zanieczyczenia np.
igły oraz ciężkie ale drobne
zanieczyszczenia mineralne
(np. piasek). Na drugim
sicie, z otworami okrągłymi,
odsiewane są nasiona dobre
(materiał cenny) na podstawie
ich szerokości. Na końcu sit
wylatują duże zanieczyszczenia
(łuski, kamienie, kawałki
szyszek, igły liście).
Można także wyczyszczony,
cenny materiał poddać
kalibracji wymiarowej. Wtedy
montujemy dwa sita okrągłe
o różnej średnicy otworów.

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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SITOWY SEPARATOR NASION
Separator SNS

Tak wykalibrowany materiał
możemy wtedy separować
sortownikiem pneumatycznym
(grawitacyjnym) oddzielając
nasiona np. opanowane
przez owady, czy nieżywotne
- mniejsza gęstość. Wtedy
zabieg jest najbardziej
precyzyjny - stosowany np.
w Leśnych Bankach Genów.
Kalibrację stosujemy także
przed otoczkowaniem nasion
oraz niekiedy przed siewem
aby wyrównać wschody siewek
na różnych kwaterach. Także
siewniki punktowe mechaniczne
wymagają takiego zabiegu.
Prędkość obrotowa cylindrów
powinna być tak wyregulowana
do danej partii nasion (gatunek,
wilgotność, wielkość, stan
uskrzydlenia, czystość nasion),
aby cała masa maksymalnie
wysoko ślizgała się po sitach, ale
w górnej strefie nie odrywała
się zbytnio od ich powierzchni
- jedynie lekko mieszała.
Wtedy zarówno wydajność jak
i jakość separacji są największe.
Kąt pochylenia cylindrów
0-6 stopni, przy czym wartości
eksploatacyjne powinny zmieścić
się w przedziale 1-4 stopnie.

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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Sita stosowane w separatorze SNS
Teoretyczne otwory

Wyposażenie

Przewidywany gatunek drzew
do których nasion można stosować
sita

Symbol blachy
wg PPHU
„Perfpol”

1,50

olsza

Rv 1,6 - 2,5

S

1,75

sosna, świerk, modrzew

Rv 1,8 - 2,5

O

2,00

sosna, świerk, modrzew

Rv 2 - 3

O

2,25

sosna, świerk, modrzew

Rv 2,25 - 3,5

O

2,50

sosna, świerk, modrzew, brzoza

Rv 2,5 - 3,6

O

2,75

sosna, świerk, modrzew

Rv 2,8 - 4,5

O

3,00

sosna, świerk, modrzew, olsza

Rv 3 - 5

S

3,25

sosna, świerk, modrzew

Rv 3,2 - 5

O
O

okrągłe

podłużne

Ø mm

mm x mm

S -standard
O - opcja

3,50

świerk

Rv 3,5 - 5

6,00

jodła

Rv 6 - 9

S

6,50

jodła

Rv 6,5 - 9

O

7,00

jodła

Rv 7 - 9

O

8,00

buk

Rv 8 - 10

O

20 x 1,0

sosna, świerk, modrzew

Lv 1x15 - 6x20

S

20 x 1,5

sosna, świerk, modrzew

20 x 2,0

sosna, świerk, modrzew

Lv 2,2x25 - 10x30

S

20 x 2,5

sosna, świerk, modrzew, jodła

Lv 2,5x25 - 10x30

O

20 x 3,0

sosna, świerk, modrzew

20 x 4,0
30 x 9,0

buk

Lv 3x30 - 15x40

O

Lv 4x25 - 16x30

O

Lv 9x25 - 32x40

S
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SZKÓŁKARSKI ODSKRZYDLACZ BĘBNOWY
Odskrzydlacz SOB

Szkółkarski odskrzydlacz
bębnowy jest maszyną
uniwersalną, która służy do
odskrzydlania nasion sosny,
świerka i modrzewia na
sucho i mokro. W pierwszym
przypadku proces jest
realizowany na skutek
ocierania się nasion o siebie
oraz obłamywania skrzydełek
wchodzących do szczelin
perforacji bębna. W drugim
przypadku wykorzystuje się
zjawisko szybszego wysychania
skrzydełek niż nasion, co
powoduje ich kurczenie się
i odpadanie od nasion. Nasiona
w ilości około 2-3 kg umieszcza
się w bębnie i po zamknięciu
pokrywy i uruchomieniu
nawilża wodą przy użyciu, np.
opryskiwacza ciśnieniowego.
Wodę natryskuje się na
zewnętrzną powierzchnię bębna
perforowanego do momentu,
aż nasiona zaczną oklejać się
na bębnie. Następnie włącza się
wentylator, który nadmuchuje
powietrze do bębna, ale także
odsysa obłamane skrzydełka,
które osadzają się w komorze
osadowej. Ze względu
na intensywny nadmuch
powietrza (zjawisko fluidyzacji)
oraz częściowe odbieranie
odrywanych skrzydełek, proces
suszenia przebiega intensywnie,
co umożliwia skrócenie czasu
odskrzydlania w stosunku
do innych urządzeń o około
30-50%. Czas odskrzydlania
sosny ok. 30 min., świerka
75 min., modrzewia 90 min.
Wysuszoną masę należy
następnie wyczyścić na
separatorach sitowych lub
najlepiej pneumatycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry

J.m.

Zasilanie

Wielkość
~1x230V/50Hz

Zapotrzebowanie mocy (łącznie około)

W

230

Wielkość wsadu

Kg

2 -3

Sosna
Świerk
Modrzew

~ 30 min
~ 75 min
~ 90 min

kg

245

Czas odskrzydlania
Masa

W miejsce bębna
perforowanego można
zamontować bęben bez
otworów i po ustawieniu
jego osi obrotu pod lekkim
kątem, przeprowadzać
proces otoczkowania nasion
- szczególnie gatunków
lekkonasiennych (brzoza,
olsza). Prędkość obrotowa
bębna powinna wynosić
wówczas kilkanaście obrotów/
min. W miejsce bębna można
także umieścić bęben siatkowy
(otwory ok. 20x20 mm)
i przeprowadzać proces
wyłuszczania niewielkich ilości
szyszek.
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Wyposażenie wyłuszczarni i szkółek
Podstawowe dane techniczne

Wanna do spławiania nasion dębu: WSZ (wanna szkółkarska)

•
•
•
•
•
•

Wymiary gabarytowe: wysokość 980 mm, szerokość 1060 mm, długość 1350 mm;
Wymiary kosza: wysokość 780 mm, szerokość 1010 mm, długość 1010 mm;
Pojemność 200 – 250 litrów;
Wykonane ze stali nierdzewnej;
Posiada regulowane nogi, króćce spustowe;
Konstrukcja wanny umożliwiająca wykorzystanie do spławiania nasion dębu koszy
z urządzeń do termoterapii.
• Masa: ok. 400 kg

Zaprawiarka do nasion: ZNB (zaprawiarka nasion, bębnowa)

• konstrukcja nośna stalowa, na kółkach z hamulcem umożliwiającym przemieszczanie
i zablokowanie urządzenia
• bęben ze stali nierdzewnej
• wymiary: wysokość 1400 mm, szerokość 750 mm, wysokość 1460 mm
• otwór zasypowy szczelny, zamykany w czasie pracy wiekiem z uszczelką
• dwie pojemności bębna: 160 lub 250 litrów
• konstrukcja mieszadeł nie kalecząca nasion, umożliwiająca bezpieczne wybieranie nasion
ze zbiornika, materiał mieszadeł nie wchodzący w reakcję z zaprawami
• zasilanie 230 V
• Masa: ok. 150 kg

Stół do podsuszania żołędzi: SSP (stół szkółkarski do podsuszania)
• wymiary gabarytowe: wysokość 1250 mm, szerokość 620 mm,
długość 1300 mm
• wymiary szuflady: szerokość 620 mm, długość 620 mm, głębokość 195 mm
• stalowa konstrukcja nośna na kółkach z hamulcem i z komorą ociekową
• konstrukcja w formie stelaża z 4 wymiennymi koszami
• dno koszy z perforowanej płyty ze stali kwasoodpornej
• powierzchnia umożliwia jednoczesne osuszanie ok. 70 kg nasion
rozmieszczonych w warstwie około 5 cm
• podsuszanie za pomocą wentylatora nadmuchowego temperaturą
otoczenia,
• kanał nadmuchowy do każdego kosza zamykany regulowaną przesłoną,
• każdy kanał nadmuchowy jest zaopatrzony w próg umożliwiający
zatrzymanie spływającej wody i odprowadzenie na zewnątrz,
• Masa: 130 kg

www.otljarocin.lasy.gov.pl
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Stół do ociekania żołędzi: WSO (stół/wanna szkółkarska do osuszania)

•
•
•
•
•
•

Wymiary gabarytowe: wysokość 980 mm, szerokość 1060 mm, długość 1350 mm;
Wymiary kosza: wysokość 780 mm, szerokość 1010 mm, długość 1010 mm;
Pojemność 200 – 250 litrów;
Wykonane ze stali nierdzewnej;
Posiada regulowane nogi, króćce spustowe;
Masa: ok. 400 kg

Stół do obcinania Db. Stół do obcinania żołędzi SSO (stół szkółkarski do obcinania)
• wymiary: wysokość 810 mm, szerokość 2000 mm, długość 1000 mm
• konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
• blat wodoodporny, trudny do zarysowania, nie wchodzący w reakcję z zaprawą
nasienną
• blat stołu może być wykonany z płyty z tworzywa sztucznego. Podstawowymi
wymaganiami są: wodoodporność i trwałość (odporność na trwałe uszkodzenia
np. przy wysypywaniu żołędzi z pojemników).
• nośność ok. 250 kg
• stół powinien posiadać krawędź (burtę) o wysokości ok. 10 – 15 mm powyżej
blatu, aby zapobiec rozsypywaniu się żołędzi w trakcie ich wysypywania
z pojemników.

Stół do siewu nasion: SSS (stół szkółkarski do siewu w pojemnikach)
•
•
•
•
•

konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
blat wodoodporny, trudny do zarysowania,
nośność ok. 200 kg
wymiary: wysokość 500 mm, szerokość 1200 mm, długość 1800 mm
stół służy do stawiania na nim palet styropianowych do wysiewu nasion,
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Sortownik SND

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry
Rodzaj urządzenia
Długość

Wielkość
stacjonarne
2000 mm

Szerokość

600 mm

Wysokość

1210 mm

Masa

ok. 140 kg

Ilość sit roboczych
Wymiary oczek (szerokość)
Napęd
Skok kosza sitowego
Częstotliwość drgań kosza

3
18, 14. 10 mm
3 x 400 V; 0,55 kW
60 / 27 mm
3,6 Hz

Maszyna jest
przeznaczona
wyłącznie
do prac
w leśnictwie
lub prac podobnych,
na utwardzonej
powierzchni i w suchych
warunkach otoczenia.
Sortownik SND
przeznaczony jest
do sortowania
żołędzi, w celu
wydzielenia
z nich frakcji
wielkościowych
oraz do
oddzielenia
zanieczyszczeń
drobnych o wymiarach mniejszych
od wymiarów oczek sita
o najmniejszych oczkach.
Żołędzie sortowane są
na 3 frakcje: powyżej 18 mm,
18 – 14 mm, 14 – 10 mm
oraz poniżej 10 mm, o frakcjach
zgodnych z zastosowanymi
sitami. Można go eksploatować
zarówno w pomieszczeniach
zamkniętych jak i w tunelach,
pod wiatami lub nawet
w otwartej przestrzeni.
Stosunkowo niewielkie wymiary
oraz ciężar umożliwiają
przemieszczanie sortownika
w obrębie szkółki max. przez
4 osoby, a prosta budowa nie
stawia wysokich wymagań
obsłudze.
Sortownik SND zapewnia:
a) sortowanie żołędzi na
2 frakcje kalibrowane oraz
jedna nadwymiarową i jedna
podwymiarowa,
b) możliwość obserwacji procesu
sortowania połączoną
z ewentualnym ręcznym
wyjmowaniem pojedynczych
sztuk,
c) wymienność sit z możliwością
dopasowania ich do
indywidualnych potrzeb
użytkownika,
d) łatwy odbiór posortowanych
frakcji,
e) przestrzenność konstrukcji
umożliwiająca łatwe
oczyszczenie urządzenia po
pracy.
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