
Висококачествена обработка на почвата

Rollex  
Rexius 
NZ Mounted 
NZ Aggressive 
Ferox 
RexiusTwin
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Заедно с фермери от цял свят, последните три поколения 
създаваме машини, които разгръщат пълния потенциал 
на земята, която отглеждате. Висококачествените сеялки 
и почвообработващи машини на Väderstad дават на 
фермерите възможност да обработят по - голяма площ 
за по-кратко време без това да е за сметка на качеството.

Заедно, можем да Ви направим още по-успешни.
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Väderstad предлага широка гама от 
подравняващи и обработващи валяци, 
с уникална конструкция, осигуряваща 
страхотни резултати по време на дългият 
им работен живот. 

Валяци
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Уникалното окачване 
увеличава работния живот
Гуменото окачване на лагерите на валяка абсорбира вибрациите.  
По този начин се елиминират пиковите натоварвания, което 
от своя страна чувствително увеличава живота на лагерите, 
пръстените и рамата на машината. Лагерите са с двойно 
уплътнение, за да се предотврати навлизане на прах.

За да се гарантира,че работят на най-високо ниво 
година след година, пръстените на валяците Väderstad 
са оборудвани с пружинни шайби. По време на работа 
в полето тези уникални компоненти автоматично 
затягат пръстените на валяка. Това означава, че 
способността на валяците да подравняват полето и 
да притискат на долу в земята камъните се запазва 
постоянна, без да са необходими сложни настройки.  
Освен това, така се избягва износване причинено от 
движението на пръстените, което спестява разходи за 
нови части.

Секциите на валяка са свързани една с друга 
посредством свободни връзки. Преминавайки 
през препятствие съседните секции на валяка, ще 
поддържат своето тегло, удвоявайки прилагания 
натиск, без оказване на хидравличен натиск. Това 
гарантира, че камъните са ефективно притиснати на 
долу без да се правят компромиси с подравнянето. 

Лесно постигане на високо качеството Необезпокоен от препятствия
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Рингове на валяка 
според нуждите
В зависимост от нуждите на стопанството,  Väderstad 
предлага различни варианти валяци подходящи както 
за подготовка на сеитбено легло така и за подравняване 
след сеитба. 

Поставени между основните Cambrigde пръстени, по-
тънките пръстени помагат за широкото приложение 
на валяците Cambrigde, а освен това подобряват и 
почистването на валяка.  Това решение позволява 
употребата на машината във влажни условия.

Cambridge валяка е подходящ 
за традиционно валиране на 
насаждения или отглеждане на 
култури, след сеитба или през 
пролетта. Големият назъбен 
пръстен има задвижващ ефект, 
а по-тесния дава на валяка 
възможност за почвообработка, 
като освен това действа и като 
чистач.

Валякът Cambridge HeavyDuty 
e подходящ за тежки почви 
при есенна обработка, където 
е необходимо допълнително 
уплътняване, за да се възстанови 
капилярността. Големият 
диаметър намалява „ефекта на 
булдозера“, която е важно при 
обработка на по-леки почви.

Crosskill e почвообработващ валяк 
с агресивен профил, уплътняващ 
почвата в дълбочина, който 
оставя повърхността разрохкана 
и устойчива на втвърдяване. 
Голямата разлика в диаметъра 
на пръстените на валяка не само 
осигурява самопочистващ ефект, 
но също така се обработва по-
голямо количество почва в леки 
условия, в резултат на което 
се намаляват и теглителните 
изисквания.

Подобрен резултат във влажни условия

Cambridge Универсалният 
валяк

Cambridge HeavyDuty 
Максимално уплътнение

Crosskill Увеличена 
култивация
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Подравняващата дъска CrossBoard Heavy допълнително подобрява подраняващата 
способност на валяка. Това увеличава универсалността на машината, като 
същевременно намалява броя на необходимите минавания за подготовка на 
сеитбено легло. Работните органи на подравняващата дъска CrossBoard вибрират 
интензивно по време на работа, което подобрява разбиването на буците.

CrossBoard Heavy за 
перфектно подравняване

Двойно действаща стабилизираща щанга свързва 
работните органи на CrossBoard в едно цяло, по този 
начин се предотвратява възможността отделните 
работни органи да се движат напред или назад. 
Заключването на работните органи в двете посоки 
предотвратява промъкването на буци между 
отделните работни органи. Това увеличава радикално 
силата на натиск и съответно капацитета както на 
подравняване така и на разбиване на буците. 

Подравняващата дъска CrossBoard Heavy може да бъде 
оборудвана с допълнителните инструменти SingleKnife 
или DoubleKnife SingleKnife нарязва буците в горният 
слой почва, за да се намали размера им. Когато се е 
образувала твърда почвена кора DoubleKnife начупва 
повърхността, за да позволи на посева да поникне. 
Както SingleKnife, така и DoubleKnife са лесни за 
монтиране без необходимост от използването на 
инструменти, благодарение на системата за бърза 
смяна на Väderstad QuickChange System.

Подравняващата дъска CrossBoard е оборудвана с 
основен и спомагащи хидравлични цилиндри (master 
and slave).  Това гарантира, че всички сегменти са 
перфектно подравнени по протежение на цялата 
работна ширина, което е задължително за доброто 
подраняване и равномерния резултат.  За да се 
гарантира, че подравняващата дъска CrossBoard 
винаги ще поддържа ъгъла си на работа, тя е 
оборудвана с регулируеми възвратни клапани.

Удвоен подравняващ ефект

Допълнително разбиване на почвената 
кора и буците

Множество елементи работещи като 
едно цяло
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С малката сеялка BioDrill 360 е възможно едновременно 
с валирането да се изсяват дребносеменни култури. 
По този начин се спестяват минавания, време и пари. 

BioDrill превръща 
валяка в сеялка 

BioDrill e оборудвана с прецизна дозираща система 
контролирана от радар, осигуряваща равномерно 
разпределение по цялата работна ширина. Тази 
точност е напълно съизмерима с тази на стандартна 
сеялка за слята сеитба, което е от значение по време 
на изсяване с ниски сеитбени норми или микс от 
покривни култури, с различни размери на семената. 

BioDrill 360 е оборудван с мощен хидравличен 
вентилатор позволяващ равномерното разпределение 
на големи количества семена по цялата работна 
ширина на машината. Мощният вентилатор осигурява 
равномерния резултат на изсяване във всякакви 
условия на полето. 

Прецизен контрол с радар Точен сеитбен резултат
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Rollex 450-620 
Rollex 450-620 е валяк, наличен с работна ширина от 4.5, 
5.1 или 6.2 метра.  Комбинирайки гъвкавост с високо 
качество и производителност, Rollex се превърна в 
популярна концепция. Също така висококачествена 
конструкция гарантира перфектни резултати.

Rollex има здрава рама, усилени втулки и 
висококачествени пръстени на валяка, осигуряващи 
му дълъг работен живот. Валяците са оборудвани 
с оси от специализирана стомана с най-високо 
качество.  За да се сведе до минимум износването 
на валяка в полето, Rollex е оборудван с уникални 
пружинни шайби между секциите на валяка.

Необезпокоен от препятствия
Секциите на валяка са свързани една с друга 
посредством свободни връзки. По този начин 
камъните ефективно се притискат надолу, без да 
се правят компромиси с подравнянето. В резултат 
имате подравнена повърхност, благодарение на което 
всички растения имат еднакви условия за развитие.

Съберете камъните когато ги видите
Валирането често е отлична възможност полето 
да се почисти от камъните, които са излезли на 
повърхността по време на обработка или през студени 
периоди. Оборудван с опционалните тави за камъни, 
бързо и лесно може да се съберат големи количества 
от тях.  След валиране полето остава готово за 
сеитба или жътва без да има риск от повреждане на 
машините от камъни. 

Лесен за транспорт
Rollex предлага отлична мобилност както в полето, 
така и по време на транспорт В транспортно 
положение ширината на машината е под 2.8 метра. 
Техниката на сгъване на валяка снижава центъра на 
тежестта на машината, което прави транспорта и по-
безопасен.
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Универсалният валяк

Cambridge

Crosskill

Пръстени 
на валяка

CrossBoard Heavy

Предна работни 
органи

С тавите за камъни монтирани на Rollex, камъните 
могат да бъдат събрани директно от полето. 

За да се осигури удобен и сигурен транспорт между 
полетата, Rollex се сгъва до 2.8 метра транспортна 
ширина. 

4,5-6,2м 485-520мм >55кс 1800-2900кг
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Rexius 650-1230 
Rexius е усилен валяк, наличен в работна ширина 
от 6.5 до 12.3 метра. Неговата усилена конструкция, 
с тегло до 650 кг. на метър работна ширина, предоставя 
впечатляващо уплътнение на почвата.

Интелигентно разпределение на натиска
За да се осигури равномерно разпределение на 
теглото на външните секции на по-широките модели 
Rexus, усилена пружина пренася тежестта от 
съседните секции.  По този начин камъните ефективно 
се притискат надолу, без да се правят компромиси 
с подравнянето. Благодарение на равномерното 
разпределение на тежестта по всички секции, се 
елиминирана необходимостта от хидравличен натиск.

Усилена конструкция
Rexius има здрава рама, необслужваеми свръзки, 
усилени втулки и висококачествени пръстени на 
валяка, осигуряващи му дълъг работен живот. 

Валяците са оборудвани с оси от специализирана 
стомана с най-високо качество.  За да се намали 
износването на валяка в полето, Rexius е оборудван с 
уникални пружинни плочи между секциите на валяка. 

Съберете камъните когато ги видите
Валирането често е отлична възможност полето 
да се почисти от камъните, които са излезли на 
повърхността по време на обработка или през 
студени периоди. Стандартно оборудван с тави 
за камъни, бързо и лесно може да бъдат събрани 
големи количества от тях.  След валиране полето 
остава готово за сеитба или жътва без да има риск от 
повреждане на машините от камъни. 
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Усилен валяк

Cambridge

Cambridge 
HeavyDuty

Crosskill

Пръстени на 
валяка

CrossBoard Heavy

Предна работни 
органи

Усилените пружини разпределят тежестта, за да 
се осигури равномерен натиск върху всички секции на 
машината.

Техниката на сгъване на валяка снижава центъра на 
тежестта на машината, което прави транспорта 
и по-безопасен. Въпреки голямата работна ширина 
на валяците Rexius, транспортната ширина на 
машината е 2.5 м.

6.5-12.3м 485-570мм >60кс 3300-7700кг
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Допълнително оборудване

Теглич
Налични са следните варианти: теглич тип ухо  
40/50 мм, 80 мм сферичен, теглич тип ухо със сфера 
42/51/71 мм 

SingleKnife
SingleKnife нарязва буците в горният слой почва, за да 
се намали размера им.

DoubleKnife
Когато се е образувала твърда почвена кора 
DoubleKnife начупва повърхността, за да позволи на 
посева да поникне. 

Разпръскваща планка
Предни или задни разпръскващи планки за BioDrill 360 
на Rexius 1020-1230.

BioDrill BDA 360
Прикачната сеялка BioDrill 360 позволява сеитба 
едновременно с валирането. 
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RX 450 RX 510 RX 620
Ефективна работна ширина (м) 4.5 5.1 6.2
Транспортна ширина (м) 2.3 2.8 2.8
Транспортна височина (м) 1.4 1.4 1.4
Брой секции 3 3 3
Тегло с CrossKill (кг) 1800 2100 2400
Тегло с Cambridge (кг) 1900 2200 2500
Тегло с CrossBoard (кг) 300 340 400
Брой зъбци на CrossBoard 18 20 24
Размер на колелата 10,0/75-15.3 10,0/75-15.3 10,0/75-15.3
Хидравлични изисквания 1 SA* 1 SA* 1 SA*
Теглителни изисквания от (к.с.) 55-80 60-90 70-100

RS 650 RS 820 RS 940 RS 1020 RS 1230
Ефективна работна ширина (м) 6.5 8.2 9.4 10.2 12.3
Транспортна ширина (м) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Транспортна височина (м) 2.5 2.5 2.5 2.5
Брой секции 3 5 5 5 5
Тегло с CrossKill (кг) 3300 4100 4400 4700 -
Тегло с Cambridge (кг) 3300 4100 4400 4700 5800
Тегло с Cambridge HeavyDuty (кг) 4300 5600 6200 6500 7700
Брой зъбци на CrossBoard 24 32 36 38 46
Размер на колелата 400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5 **400/60-15.5 **400/60-15.5
Хидравлични изисквания *1 DA *1 DA *1 DA *1 DA *1 DA
Теглителни изисквания от (к.с.) 70-120 90-150 100-170 110-190 130-220

SA= единично действаща
DA = двойно действащи
*= С CrossBoard Heavy са Ви необходими 2 DA
**=Tandem колелата са стандарт на RS 1020 и RS 1230
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Извършвайки едновременно няколко 
операции предсеитбените култиватори на 
Väderstad спестяват минавания по време 
на подготовката на сеитбеното легло. Това 
запазва влагата, намалява утъпкването на 
почвата и увеличава потенциала на посева. 

Предсеитбени 
култиватори
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Дълбочинна прецизност
Заедно със сеитбата, подготовката на сеитбено 
легло е най-взискателна по отношение на точност в 
дълбочината обработка. Перфектният работен резултат 
ще даде на семето чудесни условия за развитие. 
Работната дълбочина се определя от способността на 
машината да остане на повърхността на полето, както 
и поддържането на зададената дълбочина от нейните 
работни органи.

С интегрирането на няколко 
широки колела в рамата на 
машината, се осигурява голяма 
контактна площ на браната 
с почвата. Това гарантира, 
че колелата ще останат на 
повърхността на почвата, 
поддържайки работната 
дълбочина.

Благодарение на шахматното 
разположените колела рамата 
лежи върху две оси.  Това дава 
стабилност на машината по 
нейната дължина и гарантира, че 
работните органи от първия ред 
ще работят на същата дълбочина, 
като тези на последния ред.

Разпределяйки 40% от теглото на 
предните колела и 60% на задните, 
се постига чудесен контрол над 
машината дори върху неравна 
повърхност. 

Голяма контактна площ 
на колелата

Офсетно разположени оси Интелигентно окачване
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Вибриращите работни органи сортират почвата, 
придвижвайки по-големите парчета на повърхността, 
а по-малките надолу.  Така се образува устойчива 
на атмосферните влияния повърхност, като 
същевременно се осигурява контакт между семето 
и почвата.  

Компактната дължина на машината намалява 
вибрациите и увеличава стабилността, което от своя 
страна осигурява работа при постоянна работна 
дълбочина. В хълмисти условия, компактния дизайн 
помага за доброто следване на земният контур, което 
допълнително подобрява резултатите от обработката.

Комбинирайки здравина с интензивни вибрации, 
усилените работни органи поддържат постоянна 
работната дълбочина дори и в тежки почвени 
условия. Оборудвайки предната подравняваща 
дъска CrossBoard с работният орган SingleKnife се 
подобрява поддържането на дълбочината в тежки 
условия.

CrossBoard придвижва почвата напред, за да се 
постигне отлично подравняване.  Подравняващата 
дъска CrossBoard е оборудвана със система от 
хидравлични цилиндри за отлично подравняване във 
всички условия. Благодарение на двойно действащата 
стабилизираща щанга всички работни органи на 
подравняващата дъска CrossBoard работят заедно 
като едно цяло, което елиминира възможността 
работни органи да се движат самостоятелно напред 
или назад.  Това подобрява както раздробяването на 
буците така и подравняването на почвата. 

Вибриращите движения сортират 
почвата

Компактен дизайн

Работни органи проектирани за 
постигане на целта

CrossBoard подравнява полето
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Навесен NZ 500  
Навесния NZ е култиватор за предсеитбена обработка 
с работна ширина от 5 метра. Благодарение на своя 
теглич, навесния NZ се движи независимо от трактора, 
предлагащ отлично копиране на земния контур, 
сравнимо с това на прикачна машина. 

Монтирани на 4 оси с разстояние от 9 см помежду им, 
работните органи AgrillaNova предоставят интензивна 
подготовка на сеитбеното легло.  

Прецизен контрол на дълбочината
Шахматно разположените колела дават стабилност 
на машината по нейната дължина и гарантират, че 
работните органи от първият ред ще работят на 
същата дълбочина като тази на последния ред. Гумите 
на машината имат шарка като тази на трактора, което 
елиминира „ефекта на булдозера“, а техния голям 
диаметър позволява поддържането на желаната 
работна дълбочина.

CrossBoard подравнява полето
CrossBoard осигурява интензивно култивиране, което 
гарантира разбиването на буците и подравняването 
на почвата. Интензитета на работа се управлява 
хидравлично от кабината в движение.

Ниско тегло
Навесния NZ се агрегатира към триточковата 
навесна система на трактора, което прави лесно 
маневрирането в полето.  В транспортно положение 
ширината на машината е широка само 2.05м. 
Ниското тегло на машината намалява изисканията за 
повдигане.
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Прецизна подготовка на 
сеитбеното легло

За да се осигури удобен и сигурен транспорт между 
полетата, навесния NZ се сгъва до 2.05 метра 
транспортна ширина. 

За да се завърши подготовката на сеитбеното легло, 
палцевата брана създава бариера против изпарява-
нето на натрупаната в почвата влага сортирайки 
по-големите парчета пръст и растителните оста-
тъци на повърхността на почвата.

5м 10см >65кс 9см
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NZ Aggressive 500-1000
NZ Aggressive 500-1000 е предсеитбен култиватор за 
подготовка на сеитбено легло, налична с работни 
ширини от 5 до 10 метра. Предоставящ изключително 
интензивната култивация, която спестява минавания 
като същевременно се запазва влагата в почвата.

NZ Aggressive е оборудван с подравняваща дъска 
тип CrossBoard следвана от работни органи имащи 
7,5см разстояние помежду си, разпределени в върху 
5 или 6 оси. Предимството е висока товароносимост, 
осигуряваща постоянната работна дълбочина и 
позволяваща по-ранното влизане в полето. 

Контрол на дълбочината за увеличаване на прецизността
Функцията за контрол на NZ Aggressive позволява 
работната дълбочина да се регулира в движение 
съобразно различните почвени условия.. С помощта 
на това, NZ Aggressive може да се настрои да работи 
малко по-интензивно при окрайчване или в области, 
където се изисква по-дълбока обработка. 

Вибриращи работни органи за перфектни резултати
Интензивно вибриращите работни органи AgrillaCobra 
са изработени от закалена стомана. Вибрациите сор-

тират почвата, придвижвайки по-големите парчета на 
повърхността, а по-малките надолу. Така се образува 
устойчива на атмосферните влияния повърхност, като 
същевременно се осигурява контакт между семето и 
почвата.  Длетото е позиционирано зад точката си на 
закачане, което му придава отлична устойчивост на 
камъни и му осигурява дълъг работен живот. Комби-
нацията от висок просвет и разпределение на работ-
ните органи осигурява впечатляваща пропускливост 
и интензивна подготовка на сеитбеното легло.

Окачването удължава работния живот 
NZ Aggressive 700-1000 е стандартно оборудван с 
транспортни колела имащи окачване.  Окачването 
на колелата предпазва рамата на машината, 
елиминирайки пиковите вибрации по време на 
движение. Допълнително това помага за спокойното 
движение при по-високи транспортни скорости. 
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Многоцелева подготовка 
на сеитбено легло

Тръбен валяк

CrossBoard Light

Палцева брана

Задни 
инструменти

Използвайки функциите за управление е възможно 
да се регулира работната дълбочина от кабината 
на трактора по време на движение, съобразно 
почвените условия.

7 метровият NZ Aggressive може да бъде разширен 
до 8 метровата версия.  По същият начин 9 
метровият NZ Aggressive може да бъде разширен до 
10 метровата версия.

5-10м 10см >100 к.с. 7.5см
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Ferox 500-900 
Лекият култиватор Ferox 500-900 има вибриращи работни органи, които 
обработват на до 12см работна дълбочина. Ferox е висококачествен 
универсален инструмент за средно дълбока обработка на почвата и 
подготовка на сеитбено легло. 

Работни органи с висок просвет за интензивна 
обработка 
Ferox има 50 см просвет. Благодарение на 
вибриращите движения, работните органи сортират 
почвата и разпределят растителните остатъци. 

Контрол на дълбочината за увеличаване на 
прецизността
Функцията за контрол на Ferox позволява работната 
дълбочина да се регулира в движение, съобразно 
различните почвени условия. Благодарение на 
това, Ferox може да се настрои да работи малко по-
интензивно при окрайчване или в области, където се 
изисква по-дълбока обработка.

Окачването намалява вибрациите
Благодарение на шахматно разположените колела 
рамата лежи върху две оси.  Това осигурява 
стабилност на машината по нейната дължина и 
гарантира, че работните органи от първият ред ще 
работят на същата дълбочина, като тази на последният 
ред. Разпределяйки 40% от теглото на предните колела 
и 60% на задните, се постига чудесен контрол над 
машината дори върху неравна повърхност. 
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Инвентар за професионалисти

Използвайки функциите за управление е възможно 
да се регулира работната дълбочина от кабината 
на трактора по време на движение, съобразно 
почвените условия.

Оборудван с длето тип пачи крак Ferox е в състояние 
да извърши ефективен контрол на плевелите. 
След като са накъсани растителните остатъци 
на плевелите, остават на повърхността за да 
изсъхнат.

5-9m 12см >100 к.с. 11см
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Допълнително оборудване

Теглич
Налични са следните варианти: теглич тип ухо  
40/50 мм, 80 мм сферичен, теглич тип ухо със сфера 
42/51/71 мм 

Заличители на следите
Заличителите на следите ефективно разрохкват 
следите от гумите на трактора. 

LED светлини 
Осигуряват добро осветление за дългите работни дни.  

Single knife за CrossBoard Heavy
SingleKnife нарязва буците в горният слой почва, за да 
се намали размера им. 

Теглич за свързване
Оборудваният с хидравлични връзки теглич за 
свързване позволява прикачането на валяк зад 
култиватора.

Хидравлично или механично регулируем заден 
CrossBoard
Опционалният заден CrossBoard за NZ Aggressive 
може да бъде оборудван с механично или хидравлично 
управление на дълбочината. 
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NZM 500 NZA 500ST NZA 600T
Pаботна ширина (м) 5.0 4.95 5.95
Транспортна ширина (м) 2.05 3.0 3.0
Транспортна височина (м) 2,5 2,45 2,95
Тегло (кг) 1200 2 200 2 500
Брой работни органи 54 65 79
Разстояние между работните органи (см) 9 7,5 7,5
Брой зъбци на CrossBoard - 26 32
Размер на колелата 190/95-15 200/60x14.5 200/60x14.5
Хидравлични изисквания 2 SA + 2 DA 1 SA + 1 DA 3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.) 80-120 100-140 110-150

NZA 600 NZA 700 NZA 800 NZA 900 NZA 1 000
Pаботна ширина (м) 5.95 6.95 7.90 8.95 9.90
Транспортна ширина (м) 3.0 3.6 3.6 3.9 3.9
Транспортна височина (м) 2.95 3.15 3.65 3.95 4.45
Тегло (кг) 2 600 3 300 3 600 3 900 4 200
Брой работни органи 79 93 105 121 133
Разстояние между работните органи (см) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Брой зъбци на CrossBoard 24 28 32 36 40
Размер на колелата 200/60x14.5 250/65x14.5 250/65x14.5 250/65x14.5 250/65x14.5
Хидравлични изисквания 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.) 120-170 140-200 160-220 180-250 210-300

SA= Единично действаща
DA = двойно действащи
ST= Единична гума и преден CrossBoard Light 

FX 500ST FX 600T FX 600 FX 700 FX 900
Ефективна работна ширина (м) 4.95 5.95 5.95 6.95 8.95
Транспортна ширина (м) 3.15 3.15 3.15 3.75 4.05
Транспортна височина (м) 2.45 2.95 2.95 3.15 3.95
Тегло (кг) 2200 2500 2600 3300 3900
Брой работни органи 45 53 53 63 80
Разстояние между работните органи (см) 11 11 11 11 11
Брой зъбци на CrossBoard 26 32 24 28 36
Размер на колелата 200/60x14.5 200/60x14.5 200/60x14.5 250/65x14.5 250/65x14.5
Хидравлични изисквания 1 SA + 1 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.) 100-140 110-150 120-170 140-200 180-250

SA= Единично действаща
DA = двойно действащи
Т= Преден CrossBoard Light
ST= Единична гума и преден CrossBoard Light 
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Да се преобразува изораната лека или тежка почва в сеитбено 
легло запазвайки структурата на почвата може да бъде 
предизвикателство. Култиватора RexusTwin подравнява полето, 
разбива буците, уплътнява почвата и остава повърхността 
устойчива на атмосферни влияния само с едно минаване. 
В комбинация с есенната сеялка Rapid Вие спестявате време, 
гориво и запазвате влагата в почвата.

Тежки валяци
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Целта в тежка изорана почва е да се преобразуват 
браздите в сеитбено легло за възможно най-кратко 
време, с възможно най-малко минавания.  Ако не се 
направи правилно, се губи ценна влага от почвата 
и съответно тя става по-трудна за обработка. 
RexiusTwin е перфектната машина за обработка на 
изорани полета след жътва.

Както при много други операции, свързани с 
подготовката на почвата,времето е от решаващо 
значение. Шахматните валяците на RexiusTwin 
се самопочистват дори и в влажни условия, 
което позволява ранното влизане в полето. Това 
предотвратява смесването на влажна и суха почва 
в семенното легло, причиняващо неравномерно 
развитие на посева.  

В изключително леки почви предизвикателството 
често е липсата на уплътняване на почвата, което 
затруднява последващите обработки.  Шахматния 
валяк RexiusTwin съчетава изключителен капацитет 
на товароносимост с високо тегло. Така след него 
почвата е готова за сеитба.

Всички инструменти придвижващи почвата напред 
подравняват полето. RexiusTwin е оборудван с 
два такива инструмента, работните органи и 
подравняващата дъска CrossBoard. Работните органи 
имат вертикален ъгъл на атака преместващ почвата 
напред.  CrossBoard подравнява почвата използвайки 
двойно действащата стабилизираща щанга, което кара 
целия инструмент да работи като едно цяло.

Изключително тежки

Важността на обработката в 
точният момент

Изключително леки

Подравняване на полето
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Когато се обработват тежки изорани почви има само 
един начин да се премахне въздуха от по-дълбоките 
почвени слоеве - като се приложи натиск. Тук 
RexiusTwin надминава всички други типове машини 
с натиск до 1660 кг на метър работна ширина.  Това 
осигурява достъпа на растението до вода и подпомага 
развитието на кореновата система на растенията, 
което от своя страна води до равномерно поникване 
на посева.

Пръстените на валяка на RexiusTwin са проектирани 
да създават устойчива на атмосферни влияния 
повърхност, където водата или се изпарява или се 
транспортира далеч от горният слой на почвата. Тази 
концепция позволява полето да изсъхне по бързо, 
което от своя страна прави възможна по-ранната 
сеитба.

Поради своята структура в тежката почва обикновено 
се образуват буци.  Тези буци трябва да се надробят 
на малки парчета, за да се създаде перфектното 
сеитбено легло. Има три основни начина да се разбият 
буците - нарязване, смилане и разбиване. 

Вибриращите работни органи на RexiusTwin повдигат 
буците и ги нарязват на малки парчета. Вибрациите на 
работните органи също така помагат за сортирането 
на материала, така че по-големите буци да останат 
на повърхността на почвата. Подравняващата дъска 
CrossBoard събира буците и ги притиска една към 
друга.  Агресивните пръстени на валяка довършват 
работата, като разбиват останалите буци.  

Елиминира въздушните джобове

Отлично управление на водата

Образуване на фин слой почва
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RexiusTwin 450-1030 
RexiusTwin е най-тежкия валяк за обработка на почва 
след оран на пазара, наличен с работни ширини от 4.5 м 
до 10.3 метра. Той предоставя впечатляващи резултати 
както в най-тежките така и в най-леките почви.

RexiusTwin нарязва, разбива, подравнява и уплътнява 
почвата с едно минаване, като същевременно 
запазва почвената структура и създава устойчива на 
атмосферните влияния повърхност. Предимството на 
машината е големия капацитет и добрите условия за 
последващия посев.

Тежестта има значение
RexiusTwin притежава здрава конструкция, 
осигуряваща до 1660 кг тежест на метър работна 
ширина. Тази тежест е много важна за постигането 
на отлично уплътняване в дълбочина на тежки почви. 
RexiusTwin извършва пълно уплътняване в дълбочина, 

елиминиращо въздушните джобове и възстановяващо 
капилярността. Това осигурява достъпа на 
растението до вода и подпомага развитието на 
кореновата система на растенията, което от своя 
страна води до равномерно поникване на посева.

Дълъг работен живот 
RexiusTwin е създаден за тежка работа в най-трудните 
условия. Той има изключително здрава рама, която е в 
състояние да издържи на натоварването, удължавайки 
работният му живот.  Валяка е с гумено окачване, 
което намалява натоварването и подобрява работния 
живот на лагерите, осите и пръстените на валяка.
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От изорана почва до сеитбено 
легло с едно минаване 

Пръстените на валяка са шахматно разположени, 
което минимизира заораването и намалява 
теглителните изисквания.

Благодарение на системата за сгъване на Väderstad 
транспортната ширина на RexiusTwin е 3 метра. 

4.5-10.3м 22см >140 к.с. 7400-15000кг
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Допълнително оборудване

Теглич
Налични са следните варианти: теглич тип ухо  
40/50 мм, 80 мм сферичен, теглич тип ухо със сфера 
42/51/71 мм 

Предни светлини
Осигуряват добро осветление за дългите работни дни.
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RST 450 RST 550 RST 630 RST 830 RST 1030
Pаботна ширина (м) 4.5 5.5 6.3 8.3 10.3
Транспортна ширина (м) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Транспортна височина (м) 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
Брой секции 3 3 3 5 5
Основно тегло (кг) 7400 8700 9600 13700 15000
Размер на колелата 520/50-17 400/60-15.5 400/60-15.5 520/50-17 520/50-17
Хидравлични изисквания 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA
Теглителни изисквания от (к.с.) 140-180 160-200 200-260 270-350 350-500

DA = двойно действащи
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Когато видите този AR спусък означава, че има скрито съдържание.

Използвайки приложението Väderstad AR на Вашия смартфон или таблет 
ще можете да накарате съдържанието на тази брошура да оживее. 

Приложението Väderstad AR е налично безплатно за сваляне в Аpple App Store 
или Google Play Store. Лесно е за употреба. Просто отворете приложението 

Väderstad AR и насочете камерата към AR спусъка в тази брошура! 

Вижте повече с 
разширена реалност!

Vaderstad Holding AB притежава редица права на интелектуална собственост, като патенти, марки и права за дизайн.
Продуктите в тази брошура са защитени от едно или повече права.

99
03

00
-V

B
G

 V
er

. 0
0 

20
18

.1
0


