
KATALOG
PRODUKTÓW



HF AGRO - TECHNOLOGIA  ROLNICZA  EFEKTYWNEGO  ROLNICTWA
Firma opracowuje i produkuje wiele agregatów - funkcjonalne i niezawodne urządzenia 
do wszystkich rodzajów gleby, do ochrony i odżywiania roślin, urządzenia do pakowania i 
przechowywania produktów i wiele innych. Asortyment marki jest szeroki i przeznaczony do
produktywnej pracy nowoczesnego przedsiębiorstwa rolniczego.

DUŻY  ASORTYMENT
Linia produktów HF Agro obejmuje brony talerzowe i wirnikowe, pługi obrotowe i kultywatory 
do głębokiej uprawy, kultywatory oraz agregaty do przygotowania przedsiewnego.

W skład parku maszynowego wchodzi również duży wybór rozsiewaczy, rozsiewaczy nawozów
płynnych, pakowarek i wyładowarek zbożowych, wały polowe do wałowania gleby. 

EKSKLUZYWNE  ROZWIĄZANIA
HF Agro oferuje każdemu rolnikowi ekskluzywne rozwiązania - sprzęt dostosowany do pracy 
w lokalnych warunkach, z uwzględnieniem specyfiki gleby i warunków klimatycznych oraz 
na potrzeby konkretnego gospodarstwa. Narzędzia, które zapewniają wysoką wydajność, 
mają niskie koszty eksploatacji i uzdatniają glebę o wysokiej jakości.

NASZE  PRIORYTETY
Priorytetowym kierunkiem HF Agro jest dążenie do innowacji i tworzenie nowych unikalnych
produktów w oparciu o indywidualne życzenia rolników. W warunkach stale zmieniających 
się wymagań dla rolnictwa firma jest gotowa zapewnić rolnikom najlepsze maszyny i stać 
się wiarygodnym partnerem dla swoich klientów.

HFAGRO.DE



KRÓTKIE
BRONY TALERZOWE

GEKON
do 20 km/godz.2,75 - 6,25 m od 100 KM



KRÓTKIE BRONY TALERZOWE GEKON

Krótka brona talerzowa GEKON zapewnia intensywne mieszanie gleby i masy roślinnej do głębokości 15 cm. 
Konstrukcja i rozmieszczenie korpusów roboczych zapewnia wysokiej jakości obróbkę przedsiewną, efektywną 
obróbkę ścierniska i podorywkę ścierniska. GEKON gwarantuje najlepsze mulczowanie resztek pożniwnych i 
zapobiega tworzeniu się zbitych warstw gleby. Wszystko to przyczynia się do powstania wysokiej jakości struktury 
gleby, zapewnia optymalne glebowo-powietrzno-wodne.

NIE WYMAGA KONSERWACJI STOJAK RESOROWY WAŁ O DUŻEJ ŚREDNICY BEZ
OSI CENTRALNEJ

Dzięki zastosowaniu niezawodnie 
uszczelnionych zespołów łożyskowych 
i wysokiej jakości łożysk ślizgowych we 
wszystkich połączeniach zawiasowych, 
brony talerzowe GEKON nie mają 
punktów smarowania.

Nie trzeba wydawać pieniędzy na smary i 
cennego czasu na konserwację maszyny.

Wystarczy tylko wyregulować głębokość 
uprawy gleby i - do pracy!

Stojak resorowy zapewnia ochronę 
zespołu łożyskowego i równomierność 
obróbki. Zmniejsza opór trakcyjny 
narzędzia (co oszczędza paliwo).

Wał rurowy klatkowy o średnicy 500 mm
zapewnia niezawodne przyleganie do 
głębokości roboczej maszyny nawet na 
lekkich glebach.

Brak osi centralnej sprawia, że   wał jest 
odporny na zapychanie się w warunkach 
wilgotnej gleby i ekstremalne zapychanie 
się pola.

SERIA   GEKON



KRÓTKIE BRONY TALERZOWE GEKON

ŁATWY TRANSPORT UNIWERSALNY SYSTEM MOCOWANIA

Dzięki specjalnemu usytuowaniu korpusów roboczych, agregat 
mieści się w szerokości transportowej 3 m szerokością chwytu bez 
dodatkowego montażu regałów zewnętrznych.

System mocowania jest dostosowany do 2 i 3 kategorii 
trzypunktowego układu zawieszenia i jest wyposażony we 
wszystkie niezbędne elementy.

INNOWACYJNY SYSTEM KOPIOWANIA
RELIEFÓW

System kopiowania terenu z centralnym zawieszeniem sekcji 
roboczych równomiernie rozkłada ciężar maszyny na całej 
szerokości przechwytywania, co pozwala dokładnie wytrzymać 
określoną głębokość obróbki.

Zastosowanie w układzie amortyzatorów gumowych pozwala na 
wytworzenie dodatkowego docisku na krawędziach półramek 
podczas kopiowania nierówności pola.

Oznacza to, że urządzenie nie tylko kopiuje, ale także
wyrównuje powierzchnię pola!

AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE MASZYNY W
POZYCJI TRANSPORTOWEJ

Operator nie musi wychodzić z kabiny ciągnika, a nawet 
zwracać szczególną uwagę na blokowanie/odblokowywanie 
ograniczników transportowych podczas montażu/demontażu 
agregatu.

Skracany jest nieproduktywny czas pracy maszyny oraz 
eliminowana jest możliwość pomyłki operatora w usuwaniu 
ograniczników, czyli uszkodzenia urządzenia spowodowanego 
czynnikiem ludzkim.



KRÓTKIE BRONY TALERZOWE GEKON

SYSTEM SKŁADANIA Z
ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM

MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA    
MASZYNY W WERSJĘ ZAWIESZANĄ

HYDRAULICZNA REGULACJA
POŁOŻENIA SZPRYCH

Obecność dodatkowych elementów 
ochronnych w układzie hydraulicznym 
nie pozwoli operatorowi na naruszenie 
kolejności montażu/demontażu maszyny.

Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia 
konstrukcji agregatu przez czynnik ludzki.

Rama środkowa maszyny wyposażona 
jest w zintegrowany adapter do 
trzypunktowego mocowania kategorii 
3/4N, co pozwala na użytkowanie 
agregatu w wersji zawieszanej, 
oddzielając od niego podkład i podwozie.

Regulacja pozycji poziomej maszyny 
odbywa się za pomocą siłownika 
hydraulicznego z płytkami dystansowymi 
zintegrowanymi z konstrukcją.

Poświęcasz minimum czasu na 
konfigurację, nie wywierasz wysiłku 
fizycznego i nie gubisz zdalnych klipów 
w terenie.

GEKON-3 GEKON-5 GEKON-6

Szerokość przechwytywania, m 2,75 5,25 6,25

Wymagana moc ciągnika, KM Od 100 Od 150 Od 170

Agregacja z ciągnikiem zawieszanie naczepa

Waga, kg 1336 3988 4402

Liczba talerzy 22 42 50

Średnica talerzy, mm 568

Liczba par hydraulicznych --- 2

Głębokość obróbki gleby, cm 3-12 3-15

Prędkość robocza, km/godz. Do 20

Wymiary gabarytowe w pozycji
transportowej (DxSxW), mm 2489x3000x1700 5612x3000x3324 5612x3000x3824

DANE TECHNICZNE



ROZSIEWACZE
NAWOZÓW

900-3500 l10-36 m



Rozsiewacze dwutarczowe produkowane są w wielu odmianach o pojemności zbiornika od 900 do 3500 l.
Wszystkie rozsiewacze są wyposażone w markizę ochronną oraz technologiczne koła transportowe.

Szerokość rozrzutu nawozu od 10 do 36 m.

ROZSIEWACZE NAWOZÓW

Sterowanie odbywa się z kabiny 
ciągnika i zapewnia szybkie otwieranie 
i zamykanie zaworu rozsiewacza, co 
pozwala na aplikowanie nawozów 
bezpośrednio z początku pola bez przerw 
i natychmiastowe wyłączenie wysiewu 
na końcu pola bez przedawkowania 
nawozów.

Dzięki zaworowi hydraulicznemu 
możliwe jest rozsiewanie nawozów 
oddzielnie z prawej i lewej strony 
agregatu.

Do każdego rozsiewacza nawozowego 
zawieszanego można dołączyć ładowacz 
uniwersalny, dzięki czemu jeden 
kierowca ciągnika bez problemu załaduje 
rozsiewacz z big-bagów.

Produkowane są modele do 1000 i
1200 kg.

Modele ze zbiornikiem o pojemności 
2000 litrów lub więcej mają również 
wersję przyczepianą, aby zmniejszyć 
obciążenie osprzętu ciągnika i możliwość 
agregacji z ciągnikiem o mniejszej mocy.

INTELIGENTNA HYDRAULIKA WYKONANIE PRZYCZEPIALNE  UNIWERSALNY ŁADOWACZ



Bunkry wyposażone są w markizę 
ochronną, która chroni wprowadzane 
substancje przed wilgocią i kurzem.

ROZSIEWACZE NAWOZÓW

Sprzęt oświetlenia drogowego do 
bezpiecznego transportu rozsiewaczy 
nawozów po drogach ogólnego użytku.

Podpory z kołami w podstawowej konfiguracji dla wygody ręcznego przemieszczania 
przez jedną osobę rozsiewacza nawozu odłączonego od ciągnika.

Dolna siatka ochronna zapobiegająca 
przedostawaniu się dużych luźnych brył 
nawozu do systemu podawania.

Na rozsiewaczach serii HF-521/522 
montowane są dodatkowe osłony 
zabezpieczające kabinę ciągnika przed 
usuwaniem materiałów technologicznych.



UNIWERSALNY  ŁADOWACZ

ZAWIASOWY
„SPECJALNY”

ZAWIASOWY
„PLUS”

Wysokość podwozia w pozycji zamkniętej  A (mm)  2270 2520

Długość ramia   B (mm)  2459 2959

Długość wysuwanego ramia  C (mm) 850 900

Wysokość otwarcia ramia w pozycji
zamkniętej wysuwanego ramia  D (mm) 3005 3505

Wysokość otwarcia ramia w pozycji
otwartej wysuwanego ramia  E (mm)  3711  4211

Wysokość zamkniętego ramia w pozycji
zamkniętej wysuwnego ramia  F (mm)  1337  1587

Wysokość zamkniętego ramia w pozycji
otwartej wysuwanego ramia  G (mm) 1173  1423

Odległość między końcem ramia a
podwoziem głównym w pozycji zamkniętej
i otwartej wysuwanego ramia

 H (mm)  801 1051

Odległość między końcem ramienia a
głównym podwoziem w wysuwanym
ramieniu i ramieniem w pozycji otwartej

 I (mm)  1272 1772

Odległość między końcem ramienia a
głównym podwoziem w wysuwanym
ramieniu i ramieniem w pozycji zamkniętej

 J (mm) 1449 1699

Odległość między końcem ramienia a
podwoziem głównym w wysuwanym
ramieniu i ramieniem w pozycji otwartej

 K (mm)  2281 2781

Nośność (ramię
wysuwane zamknięte) Nośność Waga maszyny

Zawiasowy „specjalny” 1000 kg 600 kg 306 kg

Zawiasowy „plus” 1200 kg 850 kg 410 kg

Ładowacz uniwersalny HF Agro będzie głównym pomocnikiem 
podczas podnoszenia ciężkich ładunków w gospodarstwie. Za 
pomocą układu hydraulicznego połączonego z trzypunktowym 
układem zawieszenia ciągnika możesz samodzielnie podnosić 
ładunki bez dodatkowej pomocy, bezpiecznie i łatwo. Do 
uporządkowania wyposażenia w garażu potrzebna będzie również 
wielofunkcyjny ładowacz. Maszyna wykonana jest tak wydajnie, 
jak to tylko możliwe, dzięki czemu może być używana zarówno 
razem z rozsiewaczami nawozów, jak i oddzielnie. Z jego pomocą 
bez problemu wsypiesz do rozsiewacza duże opakowania nawozu. 
Kupując ładowacz oszczędzasz pieniądze i czas.

DANE TECHNICZNE



HF-5219 HF-52112 HF-52115 HF-52118 HF-52120 HF-52125 HF-52130 HF-52135

Pojemność baka, l  900  1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500

Szerokość robocza 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Typ agregacji przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany

Wymagana częstotliwość obrotów BOM  540  540  540  540  540  540 540 540

Prędkość robocza, km/godz. 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  8-12 8-12

Ilość kół, szt - - - - - - - -

Wymiary gabarytowe (długość,
szerokość, wysokość), mm

1000х2050х
1320

1130х2050х
1320

1260х2050х
1320

1390х2050х
1320

1520х2050х
1320

1650х2050х
1320

1780х2050х
1320

1320х2050
х1680

Waga, kg  406 440  474  508  542  576 610 700

HF-52220M HF-52225M HF-52230M HF-52225T HF-52230T HF-52235T

Pojemność baka, l 2000 2500 3000 2500 3000 3500

Szerokość robocza 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Typ agregacji przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany przyczepiany

Wymagana częstotliwość obrotów BOM  540  540  540  540  540  540 

Prędkość robocza, km/godz. 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  

Ilość kół, szt 2 2 2 4 4 4

gabarytowe (długość, szerokość,
wysokość), mm

2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

Waga, kg 780 850  920 950 1020  1090 

DANE TECHNICZNE



V

10,4 m324 m od 80 KM

PRZYCZEPIANE
ROZSIEWACZE TAŚMOWE

NAWOZÓW



Wydajne, łatwe w obsłudze maszyny, które zapewniają równomierną, szeroką dystrybucję. Prosty napęd mechaniczny 
zapewnia proporcjonalne rozprowadzanie ilości nawozu, pozwalając na utrzymanie stałej ilości nawozu na całej 
powierzchni. Struktura i konstrukcja maszyny pozwala na pracę z dużymi objętościami, a także na stosowanie mokrych 
nawozów, kompostu i innych materiałów (wapno, piasek, sól itp.).

PRZYCZEPIANE ROZSIEWACZE TAŚMOWE

LOKALIZATOR DO PRACY NA
ZBOCZACH

OSTRZA TARCZ ∅700 MMJEDNE OKNO WYDANIA



Odporne na korozję niemetalowe rolki 
nośne wykonane z PVC.

ROLKI PCV

PRZYCZEPIANE ROZSIEWACZE TAŚMOWE

Wszystkie bunkry wyposażone są 
w markizy ochronne chroniące 
wprowadzane substancje przed wilgocią
i kurzem.

Zastosowanie stali nierdzewnej na 
główne elementy mające kontakt z 
nawozami w celu uzyskania maksymalnej 
żywotności rozsiewaczy nawozów.

Specjalna kratka z ochronną powłoką 
galwaniczną zapobiegającą przedosta- 
waniu się dużych zawieszonych brył 
nawozu do układu podającego.

Sprzęt oświetlenia drogowego 
dobezpiecznego transportu rozsiewaczy 
nawozów po drogach ogólnego użytku.

KOMPLETNY ZESTAW
OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

POWLEKANA SIATKA

PRZECINARKA HYDRAULICZNA

ZDEJMOWANA MARKIZA Z
HACZYKAMI MOCUJĄCYMI

TARCZE ROZSIEWAJĄCE, OSŁONA
TARCZY I KOŁO PASOWE ZE 

STALI NIERDZEWNEJ



PRZYCZEPIANE ROZSIEWACZE TAŚMOWE

SPECJALNE TALERZE DO
ROZSIEWANIA NAWOZÓW SYPKICH

 URZĄDZENIE DO APLIKACJI
NAWOZÓW W DWÓCH BRUZDACH

OBROTOWE URZĄDZENIE
SPRZĘGAJĄCE

ZDERZAK OGRANICZAJĄCY
SZEROKOŚĆ OBSZARU ROBOCZEGO

  URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA
BOCZNEGO

URZĄDZENIE DO DYSTRYBUCJI NA
BOKI

SPECJALNE URZĄDZENIE DO
WYDAWANIA NAWOZÓW SYPKICH

URZĄDZENIE DO OSTATECZNEGO
ZASYPYWANIA

URZĄDZENIE DO DYSTRYBUCJI
BOCZNEJ

Możliwość wyposażenia w specjalne 
urządzenie do równomiernego rozprowa- 
dzania drobnych substancji sypkich.

Opcjonalny zderzak ochronny obszaru 
roboczego.

Opcjonalny przenośnik do bocznego 
nawożenia nawozów.

Opcjonalny system doglebowej aplikacji
nawozów w dwóch bruzdach.

Opcjonalne owijarki do układania 
wprowadzonego materiału technolog- 
icznego.

Opcjonalne deflektory do bocznego 
wysiewu nawozów.

Opcjonalna obudowa do bocznego 
wysiewu nawozów.

Opcjonalne obrotowe urządzenie tnące 
zwiększające zwrotność ciągnika rozsie- 
waczu nawozów.



HYDRAULICZNE HAMULCE
POSTOJOWE

Możliwość wyposażenia w hydrauliczny 
hamulec postojowy dla bezpiecznego 
parkowania rozrzutnika.

HF-52320 HF-52330 HF-52336 HF-52345 HF-52355 HF-52365 HF-52372 HF-52385

Pojemność baka, l 2100 2500 3600 4500 5500 6500 7200 8500

Nośność, kg 2450 30000 4300 5400 6600 7800 8640 10000

Szerokość rozrzutu, m 18 18 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24

Tor, mm 1600 1600 1750 1750 1900 1950 1950 1950

Całkowite wymiary
(długość x szerokość x wysokość), mm

3780х2005 
х1875

3780х2005
х1955

4582х2250
х2060

4582х2250 
х2180

4980х2290 
х2100

4980х2500 
х2180

6090х2500 
х2370

6090х2500 
х2370

Waga, kg 1049 1146 1522 1558 1850 1942 2377 2370

PRZYCZEPIANE ROZSIEWACZE TAŚMOWE

SPECJALNE SZEROKIE OKNO
ŁADUNKOWE NA KOMPOST

PODWÓJNA PRZECINARKA
HYDRAULICZNA

ROLKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

TRANSMISJA KARDANA

ŁOŻYSKO ZE STALI NIERDZEWNEJ

Specjalne opcjonalne szerokie okno 
załadowcze do aplikacji kompostu.

Zwiększenie trwałości i odporności na korozję rozrzutników poprzez zamontowanie 
opcjonalnych łożysk i rolek ze stali nierdzewnej.

DANE TECHNICZNE



WALCE
POLOWE

4,5-15,4 m 12 km/godz.



WALCE POLOWE

Dzięki ciężkiej ramie i żeliwnemu wałem o średnicy 500 mm, wały HF Argo najlepiej przygotowują glebę
przed siewem.

Poprzeczne kopiowanie reliefu pola jest zapewnione przez zawiasowe połączenie sekcji. Jednocześnie utrzymywane
jest równomierne obciążenie na całej szerokości roboczej agregatu.

Walce HF Agro można łatwo przestawić do pozycji roboczej i odwrotnie za pomocą hydrauliki.

Dostępne są wały o szerokości roboczej od 4,5 do 15,4 m.

Wały polowe HF Agro przeznaczone są do wałowania gleby przed i po siewie. Zagęszczanie gleby za pomocą wałów HF Agro 
zachowuje wilgoć w obszarze siewnym, zapobiega erozji gleby, prowokuje kiełkowanie nasion padliny i chwastów oraz niszczy 
ślimaki.

Segmenty rolkowe HF Agro (wraz ze swobodnie poruszającymi się dyskami pośrednimi) montowane są w podporach niezależnie od 
siebie. Zapewnia to samooczyszczanie i ścisłe dopasowanie wału do gleby na całej szerokości chwytu.

Zwiększona prędkość robocza zapewnia wysoką wydajność i niższe koszty eksploatacji.

HF-24345  HF-24363 HF-24383 HF-24395

Typ agregacji naczepa

Szerokość przechwytywania, m 4,5 6,3 8,3 9,5

Wymagana moc ciągnika, KM od 80 od 100

Liczba sekcji, szt 3

Waga, kg 2 400 3 080 4 200 4 760

Prędkość robocza, km/godz. 6-12

Prędkość transportowania, km/godz. do  25

Szerokość transportowa, mm 2 600

DANE TECHNICZNE



KULTYWATORY
RZĘDOWE

3 - 10 cmod 80 KM6,4 - 12 ,4 m



Jako korpusy robocze stosowane są stojaki 
resorowe 32x12 mm wyposażone w nogi 
strzałkowe o szerokości 150 mm/200 mm.

W razie potrzeby może być wyposażony 
w nogi o szerokości 250 mm lub nogę 
dłutową - 55 mm.

ORGANY ROBOCZE

Prowadzenie równoległoboku głębokości 
uprawy w każdym rzędzie.

Ustawianie głębokości obróbki za pomocą 
wrzeciona nastawczego.

MOŻLIWOŚĆ  REGULACJI
GŁĘBOKOŚCI  OBRÓBKI

Stojak resorowy zapewnia:

ZALETY STOJAKA RESOROWEGO

KULTYWATORY RZĘDOWE

Kultywator rzędowy HF Agro serii HF-215 ze zmiennym rozstawem rzędów od 30 do 75 cm przeznaczony jest do 
rzędowej uprawy szerokiej gamy upraw: kukurydza, słonecznik, soja, burak cukrowy, groch, fasola itp.

Kultywator HF Agro umożliwia otwarcie dostępu powietrza do systemu korzeniowego rośliny, mechaniczne niszczenie
chwastów w międzyrzędziach oraz celowe opryskiwanie strefy rzędowej.

Kultywator świetnie sprawdza się na bardzo wilgotnej glebie bez przyklejania.

zmniejszenie oporów trakcyjnych 
narzędzia i zużycia paliwa o co najmniej 
20%;

równomierna głębokość obróbki, dzięki 
wykluczeniu wykopu całej jednostki 
przy uderzeniu w przeszkodę;

samooczyszczanie korpusów roboczych 
podczas pracy, co pozwala na efektywną 
pracę na wilgotniejszej glebie.



KULTYWATORY RZĘDOWE

Sekcje z motykiem palcowym są opcjo- 
nalnie instalowane w celu dodatkowego 
spulchniania wewnątrz rzędów lub 
pasów siewnych.

MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO
SPULCHNIANIA GLEBY

Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość 
zainstalowania modułów HF Agro do 
aplikacji nawozów.

MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO
KARMIENIA

Automatyczny układ kierowniczy z żela- 
znymi (lub gumowymi) kołami 
kopiującymi pozwala kultywatorowi 
precyzyjnie podążać za ciągnikiem i 
pielęgnować bardzo blisko rzędów bez 
«przecinania» roślin.

Osłony ochronne na wsporniku 
łożyskowym zapewniają niezawodną 
ochronę uprawianych roślin przed 
przecięciem (opcja).

OCHRONA ROŚLIN PRZED
PRZYCINANIEM

System aplikacji nawozów płynnych HF Agro to kompleks innowacyjnych urządzeń, które umożliwiają celowe i dokładne
aplikowanie nawozów płynnych bezpośrednio na rozsadnik lub w inną strefę jego efektywnego działania, jednocześnie 
z kultywacją międzyrzędową i niszczeniem chwastów.

Zasilanie 12V z akumulatora ciągnika

Pojemność zbiornika - do 1000 l. (3a na życzenie klienta)

Półautomatyczne lub automatyczne zarządzanie systemem (opcja)

Opcjonalna kontrola rozlewania na każdej linii



KULTYWATORY RZĘDOWE

HF-2156/8 HF-2159/12 HF-2159/16

Liczba przetwarzanych wierszy, szt 8 12 16

Konstruktywna szerokość przechwytywania, m 6,4 6,4 12,4

Wymagana moc ciągnika, KM od 80 od 80 od 120

Agregacja z ciągnikiem zawieszanie zawieszanie  naczepa

Prędkość robocza, km/godz. 8-10

Waga, kg 1200 1550 4500

Liczba sekcji roboczych, szt 9 13 17

Szerokość miedzy rzędami, cm 70 45 70

Odległość od płaszczyzny podparcia do dolnej płaszczyzny 
ramy, mm 640

Wydajność, ha/godz 6 6 12

Głębokość obróbki gleby, cm 3-10

Prześwit drogowy, mm od 300

Wymiary gabarytowe w pozycji transportowej (długość х 
szerokość х wysokość), mm 1700 х 3000 х 1800 1700 х 3000 х 1800 7200 х 3000 х 2400

DANE TECHNICZNE



12 V5 do 300 l/ha500 l

APLIKATORY
NAWOZÓW PŁYNNYCH



APLIKATORY NAWOZÓW PŁYNNYCH

Aplikator nawozów płynnych HF Agro to innowacyjny produkt, który z dużą precyzją aplikuje nawozy bezpośrednio na 
łoże siewne lub dowolne inne miejsce zgodnie z Twoją technologią.

Aplikator HF Agro można łatwo zamontować zarówno na kultywatorach, jak i sadzarkach, niezależnie od producenta 
agregatów. A montaż pojemnika na nawóz odbywa się na ramie narzędzia bez spawania.

APLIKATORY HF AGRO MOŻNA MONTOWAĆ:
Na siewnikach do stosowania płynnych nawozów lub preparatów bakteryjnych jednocześnie z siewem;

Do kultywatorów do uprawy międzyrzędowej, do karmienia roślin jednocześnie z mechanicznym zwalczaniem
chwastów.

1.  Najprostsza i tańsza opcja wykorzystująca sterownik PWM w kabinie ciągnika i zapewniająca wymaganą dawkę aplikacji przy 
zachowaniu stabilnej prędkości ruchu.

2. Automatycznie z regulacją obciążenia pompy przez system niezależnie w zależności od rzeczywistej prędkości ruchu zgodnie 
z wbudowanym czujnikiem GPS i ustawioną dawką aplikacji.

ISTNIEJĄ DWA SPOSOBY ZARZĄDZANIA DAWKĄ APLIKACJI:



OPCJE DODATKOWE
Sterowanie każdą sekcją ze wskazaniem na monitorze w kabinie ciągnika

Automatyczne utrzymywanie zadanej wydajności rozlewania niezależnie od prędkości ciągnika (na wbudowanym czujniku GPS)

Podwojenie dawki wysiewu z automatycznym utrzymaniem zadanej dawki rozlewania niezależnie od prędkości ciągnika

Montaż pojemnika dla nawóz - na ramie narzędzia bez spawania.

Wszystkie podzespoły i części sprzętu wykonane są z materiałów 
odpornych na działanie agresywnych cieczy.

System obejmuje zbiornik i całe okablowanie oraz system 
dostarczania płynu roboczego, a także system kontroli przepływu.

Aplikatory HF Agro wygodnie umieszcza się w siewnikach 8-, 12-, 16- i 24-rzędowych, siewnikach zbożowych o szerokości roboczej do 
6 m, a także w kultywatorach międzyrzędowych. Można je łatwo zamontować na urządzeniu bez żadnych prac spawalniczych.

Pojemność zbiornika aplikatora wynosi od 500 do 3000 l.

Linie doprowadzające do wprowadzenia płynu roboczego można ułożyć (po uzgodnieniu z klientem) pod łapą, w kotku, w redlicy itp.

APLIKATORY NAWOZÓW PŁYNNYCH



6,12-8,8 m

ŻNIWIARKI 
BEZPOŚREDNIEGO
CIĘCIA DO ZBIORU 

SŁONECZNIKA



ŻNIWIARKI DO ZBIORU SŁONECZNIKA

Dynamiczne wyważanie świdra i nagarniacza na nowoczesnym sprzęcie zapewnia 
niezawodną pracę kombajnu z dużym zasobem.

Grubość belki nożowej w żniwiarkach 
HF Agro wynosi 4 mm (w kombajnach 
innych producentów 3-3,5 mm). Prowadzi 
to do znacznego wydłużenia czasu pracy 
kombajnów.

WYJĄTKOWA BEŁKA NOŻOWA

DYNAMICZNE WYWAŻANIE ŚRUB

Dwa napędy firmy SCHUMACHER 
umożliwiają znaczne zwiększenie 
prędkości kosy i zmniejszenie obciążenia 
kombajnu.

DWA NAPĘDY SCHUMACHER

Rury ciągnione bez szwu zwiększają 
wytrzymałość konstrukcji, co z kolei 
prowadzi do zwiększenia żywotności 
bez utraty wskaźników geometrycznych 
i produkcyjnych (w przeciwieństwie 
do rury spawanej elektrycznie, mniej 
wytrzymałej).

Wszystkie mechanizmy przekładni 
wykonane są ze specjalnych gatunków 
stali z 

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Mechaniczna regulacja położenia 
nagarniacza pozwala zoptymalizować 
jakość i prędkość cięcia, niezależnie od 
gęstości i kierunku siewu słonecznika, bez 
zmniejszania prędkości ruchu, bez ryzyka 
dodatkowych strat z powodu potrząsania 
główek słonecznika.

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI
POŁOŻENIA NAGARNIACZA



HF-7206 HF-7207 HF-7209

Szerokość robocza, m 6,12 7,36 8,8

Krok ziarna, cm 22,8

Minimalna odległość między osłonami ziarna, cm 5,7

Minimalna wysokość cięcia, cm 15

Maksymalna wysokość cięcia, cm 80

Nominalny pobór mocy, kW 6,0/3,0

Parametry wału kardana (standard) 1 3/8'' Z6

Wymiary (szerokość x wysokość x długość), m 6.6х1,0х2,37 8,1х1,0х2,37 9,5х1,0х2,37

Waga produktu, nie więcej niż, kg 2050 2380 2750

Moc znamionowa na wale wejściowym, kW
- lewy napęd
- prawy napęd 3

3

Prędkość wału wejściowego 600

Liczba podwójnych skoków wału wyjściowego 1200

Długość skoku segmentu tnącego, mm 84

Szerokość wyrównania noża, mm 4 … 4,5

Szerokość wyrównania zębów, mm 14

DANE TECHNICZNE NAPĘDU ŻNIWIARKI

Żniwiarki HF AGRO zbierają słonecznik „całkowitym cięciem”, niezależnie od kierunku siewu.

DANE TECHNICZNE



HF AGRO - OFICJALNY DEALER ZNANYCH
NA CAŁYM ŚWIECIE FIRM

Oprócz produktów własnego rozwoju i produkcji, HF Agro współpracuje z najlepszymi
światowymi firmami oraz pełni rolę oficjalnego dealera i przedstawiciela.

LEHNER stał się synonimem innowacyjnego, wysokiej jakości sprzętu dla rolnictwa i komunalnego rolnictwa, uprawy 
winorośli i ogrodnictwa.

Dużo uwagi poświęca się rozwojowi i końcowemu montażowi urządzeń, których komponenty są projektowane 
i produkowane w Niemczech z najwyższą jakością.

Wszystkie urządzenia firmy LEHNER są „Made in Germany”.

SUPERVARIO® VENTO®
Siewnik pneumatyczny z mocną dmuchawą (12 V) do 
niezawodnego wysiewu nasion traw, międzyplonów, syderatów, 
aplikacji granulatu przeciwślimakowego, (mikro)nawozów i 
innych materiałów ziarnistych i ziarnistych.

VENTO® dobrze radzi sobie nawet z dużymi ilościami materiału 
siewnego (np. nasiona traw 40 kg/ha lub ziarno 120 kg/ha). 
Możesz sterować siewnikiem podczas jazdy i wygodnie zmieniać 
wszystkie funkcje i ustawienia bezpośrednio z kabiny kierowcy za 
pomocą sterownika VENTO II.

Rozsiewacz uniwersalny 12 V (300 W) do wysiewu nasion traw, 
syderatów, międzyplonów, aplikacji granulatu przeciw ślimakom 
i innych materiałów sypkich:

Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej 2–24 m
Dodatkowy rozdrabniacz do traw drobnonasiennych i mieszanek
10-krotny automatyczny start w przypadku zagęszczenia materiału
Bezstopniowa regulacja noży rozrzucających i zakresu rozrzucania

VENTO® 
230/8

VENTO® 
230/16

VENTO® 120



ROLNICTWO WYSOKIEJ JAKOŚCI BEZ KOMPROMISÓW
Pługi Ovlac zapewniają najwyższą jakość orki w każdych warunkach glebowych, a jednocześnie maksymalny komfort dla 
operatora ciągnika.

Maksymalna wygoda, duży wybór opcji i akcesoriów, regulacja mechaniczna i hydrauliczna, niezawodne wielostopniowe 
zabezpieczenie – to wszystko (i wiele więcej) – pługi obrotowe Ovlac.

Pługi Ovlac produkowane są z różną ilością korpusów (od 3 do 9), natomiast pługi mogą być wyposażone w dodatkowe stojaki-
korpusy.

Każdy wariant pługów Ovlac może być dostarczony z mechaniczną i hydrauliczną regulacją szerokości oraz z różnymi trzema 
rodzajami zabezpieczenia.

DANE TECHNICZNE
Regulacja szerokości Mechanika Hydraulika

Szerokość robocza, cm   35, 40, 48, 53  30 - 53

Ochrona śruba ścinana lub sprężyna lub hydraulika

Odległość między ciałami roboczymi, cm  85, 95 lub 105

Prześwit pod belką, cm  72, 78 lub 90

Rama, mm  150x150



Jej niezawodność i skuteczność są 
sprawdzone. Gdy korpus pługa unosi 
się nad przeszkodami, nacisk sprężyny 
piórowej zmniejsza się, funkcja ta 
prowadzi do minimalnego obciążenia 
ramy pługa.

Podwójna ochrona: we wszystkich 
pługach z tym systemem ochrony stojaki 
są przykręcone do belki; nie spawane 
Jedna z tych śrub mocujących została 
zaprojektowana jako śruba ścinana, 
dzięki czemu działa jako dodatkowy 
system non-stop.

Pługi Ovlac mogą być wyposażone w różne systemy ochrony i regulacji.

OCHRONA SPRĘŻYSTA

Pozwala dostosować ciśnienie do 
warunków glebowych. W glebie ciężkiej 
i zbitej ciśnienie można zwiększyć, 
aby zapewnić penetrację i utrzymać 
optymalną pozycję roboczą organów. 
I odwrotnie, w warunkach skalistych 
ciśnienie można obniżyć, aby zapobiec 
wnikaniu skał w powierzchnię.

Podobnie jak w przypadku modeli z 
zabezpieczeniem sprężynowym, stojaki 
są również przykręcone do belki, a nie 
spawane, co zapewnia podwójną ochronę.

ZABEZPIECZENIE
HYDRAULICZNE

Szerokość roboczą można regulować 
hydraulicznie z kabiny ciągnika od 30 do 
50 cm na korpus.

Automatyczny system pamięci: pługi 
Ovlac są standardowo wyposażone w 
automatyczny system pamięci.

System wydłuża ramę główną do 
minimalnej szerokości, aby zapewnić 
płynne obracanie i uniknąć uderzenia o 
ziemię tylnym końcem pługa. Następnie 
pług automatycznie powraca do 
pierwotnej szerokości roboczej.

HYDRAULICZNA REGULACJA
SZEROKOŚCI CHWYTU

Szerokość uchwytu można regulować 
ręcznie, po prostu przestawiając śrubę 
podporową w innym otworze na belce.

Dostępne są 4 różne szerokości robocze: 
35 cm, 40 cm, 48 cm, 53 cm.

RĘCZNA REGULACJA
SZEROKOŚCI CHWYTU

Siła ścinająca śruby wynosi 3000 kg.

ZABEZPIECZENIE ŚRUBĄ ŚCINANĄ

SYSTEM OCHRONY



SZEROKA GAMA LEMIESZY 
DO PŁUGA

3 TYPA OCHRONY

HYDRAULICZNE KOŁO 
DO KONTROLI GŁĘBOKOŚCI

STANDARDOWA HYDRAULICZNA
REGULACJA SZEROKOŚCI

PIERWSZEJ BRUZDY

SZEROKA GAMA 
AKCESORIÓW

OPCJA W ON-LAND

ZALETY LINII
Możliwość pracy w bruździe lub w jej pobliżu tym samym 
pługiem. 

Standardowa hydrauliczna regulacja szerokości pierwszej 
bruzdy.

W standardzie duże koło 500/45 22,5.

ODWRACALNE PŁUGI PÓŁZAWIESZANE
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