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Tolmet POLONEK
korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-uprawowo-siewne/tolmet-polonek

250 - 300 cm

 Pobierz instrukcję obsługi agregatów uprawowo-siewnym Tolmet POLONEK > Pobierz
katalog produktów wszystkich rolniczych maszyn uprawowych TOLMET >

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE POLONek

EKONOMICZNE AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE TOLMET POLONEK

Bierny agregat Tolmet POLONEK przeznaczony jest wyłącznie do pracy w rolnictwie.
Agregat uprawowo-siewny Tolmet Polonek jest zawieszanym narzędziem uprawowym,
przeznaczony do jednoczesnej uprawy gleby po orce siewnej lub przedzimowej. Możliwe
jest również wykorzystane maszyny do uprawy gleby po uproszczonej uprawie
bezorkowej. Dzięki zastosowaniu w maszynie uniwersalnych zaczepów do siewnika
możliwa jest uprawa gleby łącznie z siewem, w jednym przejeździe roboczym po orce.
Działanie agregatu polega na spulchnieniu i wyrównaniu górnej warstwy gleby,
rozkruszaniu brył, niszczeniu chwastów i rozłogów perzu oraz ugnieceniu warstwy gleby
poniżej głębokości siewu w celu lepszego podsiąkania wody zapewniającego
równomierne wschody. Do wykonania uprawy łącznie z siewem agregat łączy się z
siewnikiem zawieszanym o szerokości odpowiadającej szerokości agregatu. Nie należy
stosować agregatu na glebach silnie zakamienionych oraz na polach po podorywkach z
płytko przyoranymi resztkami pożniwnymi. Nie należy stosować agregatu do kultywacji
ścierniska. Do pracy na ściernisku proponujemy brony talerzowe lub kultywator
ścierniskowy. Natomiast do wykonania podorywki proponujemy agregaty podorywkowe
Tolmet ARSEN i agregaty podorywkowe KRYPTON.

https://korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-uprawowo-siewne/tolmet-polonek
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-uprawowo-siewne/tolmet-polonek#ocena
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Tolmet/Polonek/instrukcja-obslugi_agregat-uprawowo-siewny-tolmet-polonek.pdf?322
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Tolmet/Simply/katalog-produktow-tolmet-katalog-maszyny-uprawowe-2020.pdf?699
https://korbanek.pl/producent/1225/9900
https://korbanek.pl/producent/tolmet/kultywatory-scierniskowe/tolmet-kultywator-scierniskowy
https://korbanek.pl/producent/1225/9907
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-podorywkowe/tolmet-arsen
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-podorywkowe/tolmet-krypton
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Agregat uprawowy POLONEK jest maszyną zawieszaną na ciągniku. Może być on
używany do pracy samodzielnej lub w agregacie uprawowo-siewnym. Na belce przedniej
przyspawane są zaczepy (automatyczna belka zaczepowa- opcjonalnie) i stojak z
otworami pod sworznie zawieszenia. Agregat może współpracować z siewnikiem
zawieszanym. Rama nośna umożliwia zamocowanie różnych elementów roboczych np.
redlice.

 Na ramie znajduje się hydropak służący do zaczepiania siewnika zawieszanego.
Hydropak pozwala na wydźwig siewnika podczas dojazdów na pole i na uwrociach.
Agregat uprawowy został skonstruowany z myślą o uzyskaniu maksymalnej wydajności
przy minimalnych kosztach uprawy. Kultywator z dwoma rzędami redlic rozdrabnia
powierzchnię gleby na całej szerokości roboczej maszyny. W biernych maszynach
uprawowych jakość uprawy zależy od prędkości roboczej należy dążyć do tego, aby
uzyskać prędkość w granicach 7-10 km/h.

Pośród maszyn produkowanych przez Tolmet dostępne są również inne agregaty
uprawowo siewne talerzowe TYTAN z bogatym wyborem wałów, agregaty uprawowo-
siewne POLON i POLON S oraz inne maszyny uprawowe, takie jak: agregaty uprawowe
NEON z redlicami roboczymi z wymiennymi końcówkami typu gęsiostopa, a dla rolników
stosujących uproszczone metody uprawy dostępne są agregaty bezorkowe KRET i
DELTA, o szerokości roboczej sięgającej nawet 5,4 m.

Potrzebujecie opryskiwacz rolniczy polowy marki Tolmet ? Możemy zaproponować różne
konfiguracje modeli opryskiwaczy tej marki, od najmniejszych do największych –
praktycznie do każdego gospodarstwa rolnego w zależności od występujących potrzeb.
Wystarczy kliknąć, by zapoznać się ze szczegółową ofertą: opryskiwacze rolnicze

https://korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-uprawowo-siewne/tolmet-tytan
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-uprawowo-siewne/tolmet-polon-polon-s
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-uprawowe/tolmet-neon
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agregaty-bezorkowe/tolmet-delta-kret
https://korbanek.pl/producent/tolmet
https://korbanek.pl/producent/1225/9899
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(zawieszane opryskiwacze KLARA 200-600 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m,
KLARA 800-1200 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 m, zawieszane opryskiwacze
XSARA 600-1200 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m oraz rolnicze opryskiwacze
przyczepiane BRUNO 1200-2500 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 m i
przyczepiane opryskiwacze BORYS 1500-3000 litrów z belkami od 15 do 24 m).

Oczywiście, interesujące są także pozostałe maszyny uprawowe Tolmet, wśród nich
znajdziecie specyfikacje i dane różnych modeli maszyn do uprawy gleby: brony talerzowe
(SIMPLY, ASTAT, TENES, MEGATRON), agregaty uprawowe (NEON), agregaty
podorywkowe (ARSEN i KRYPTON), kultywatory ścierniskowe, agregaty bezorkowe
(DELTA, KRET), głębosze (THOR, THOR-RESOR, MICHEL), spulchniacze dłutowe i
pługi dłutowe (RAPTOR).

WYPOSAŻENIE AGREGATU POLONEK

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE TOLMET O SZEROKOŚCIACH PRACY 2,5 - 2,7
i 3,0 m 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa rzędy zębów sprężynowych,
 - ręczna regulacja głębokości roboczej,

 - wzmacniany zaczep,
 - tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 350 mm) lub strunowy (Ø 350 mm) rozbijający

https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-klara-200-600
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-klara-800-1200
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-xsara
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-bruno-1200-2500
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-borys-1500-3000
https://korbanek.pl/producent/1225/9900
https://korbanek.pl/producent/1225/9904
https://korbanek.pl/producent/1225/9907
https://korbanek.pl/producent/tolmet/kultywatory-scierniskowe/tolmet-kultywator-scierniskowy
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agregaty-bezorkowe/tolmet-delta-kret
https://korbanek.pl/producent/1225/9908
https://korbanek.pl/producent/tolmet/spulchniacz-dlutowy/tolmet-spulchniacz-dlutowy
https://korbanek.pl/content/tolmet-raptor
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powstałe grudy ziemi,
- hydropak z dwoma siłownikami hydraulicznymi z możliwością regulacji szybkości
pracy,
- uniwersalny zaczep do siewnika.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- automatyczna belka zaczepowa,
 - oświetlenie drogowe.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

AGREGATY UPRAWOWO-SIEWNE POLONEK 2,50 - 2,70 - 3,00 m
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Podstawowe parametry techniczne agregatów uprawowo-siewnych Tolmet
POLONEK

  

Model agregatu
 uprawowo-

siewnego TOLMET

Szerokość
robocza (m)

Liczba
redlic

Masa
własna

(kg)

Zapotrzebowanie
mocy (KM)

POLONEK 250 2,50 14 520 50-60

POLONEK 270 2,70 16 540 60-70

POLONEK 300 3,00 19 570 70-80

Wszystkie parametry podano dla orientacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
parametrów bez uprzedzenia.     

 
zobacz też OPRYSKIWACZE TOLMET

JAK WYBRAĆ OPRYSKIWACZ ZAWIESZANY?
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Watch Video At: https://youtu.be/ponKDwy3JVU

https://youtu.be/ponKDwy3JVU

