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BEDNAR ПРЕДСТАВЯ НОВОСТИТЕ В СВОЕТО ПРОДУКТОВО 

ПОРТФОЛИО И ИНОВАЦИИ НА ИЗБРАНИ МАШИНИ ЗА 

ПРЕДСТОЯЩАТА ГОДИНА. 
BEDNAR изнася две новости в сферата на почвеното култивиране и сеитба за 2021 година. Това 

са моделите EFECTA CE и CADDY CD. Нашите утвърдени машини за дълбоко почвено 

обработване – чизел-плугът TERRALAND TN и култиватора STRIP-MASTER EN са също част от 

иновациите с техните модификации. 

Разработването на машините непрекъснато върви напред и изискванията на земеделските 

стопани също се променят. Затова трябва да се вслушваме в нашите клиенти и да разработим 

нови машини, базирани на взаимното сътрудничество и тестване при различни условия. 

Нова дефиниция за широка сеялка – EFECTA CE 
Широката сеялка EFECTA CE с работна ширина от 12 метра е главната новост на BEDNAR за 2021 

година. EFECTA CE разширява портфолиото на BEDNAR с широки машини, предлагайки на 

клиентите, които имат големи стопанства, интегрирана технологична линия, която започва с 

управлението на остатъците след жътва, премине през култивирането и подготовката на почвата 

и завърши със сеитбата. Всичко това под една марка със силна технологична и техническа 

поддръжка от най-добрата търговска мрежа на BEDNAR. 

 

“Основната причина за разработката на тази машина бяха изискванията на земеделците, 

които управляват огромни площи и които често не са в състояние за засеят културите 

навреме. Такива стопанства използват доказаната с времето си система за почвена 

обработка и не желаят да я променят. Така че те имат ограничено време за сеитба. 

Сеялката BEDNAR EFECTA CE 12000 доставя нови тенденции в областта на високата дневна 
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производителност, до 200 ха/ден, с нисък разход на гориво, висока работна скорост и ниски 

изисквания за теглителна мощност от страна на трактора – само 300 к.с.,“ доц. д-р инж. Ян 

Беднар, описва разработването на EFECTA CE. 

Дизайн на сеялката EFECTA CE 
Сеялката EFECTA CE притежава здраво шаси с двойно-камерен бункер, работещ под налягане за 

по-добро разпределение и точност при дозиране на семена и торове. Бункерът с капацитет от 

6.000 литра е разделен в съотношение 62:38. Може да бъде използван само за семена или в 

комбинация с прилагане на торове с едно минаване. Допълнителното оборудване на машината 

със сеещ модул BEDNAR ALFA-DRILL доставя максимална гъвкавост и нови агрономически 

възможности. 

Предимства на машината  
Подобно на сеялките OMEGA, ние поставяме акцент върху прецизното поставяне на семената на 

една и съща дълбочина по цялата работна ширина при разработването на тази машина. 

Изсяващите колтерни секции са монтирани на страничните рамки посредством паралелограм и 

всеки изсяващ колтер на свой собствен такъв. Комбинацията от такъв монтаж осигурява 

несравнимо копиране на терена и поддържане на постоянна дълбочина на засяване по цялата 

работна ширина. Клиентите могат да избират междуредово разстояние от 12.5 или 16.7 

сантиметра.  

В сравнение с конкурентни машини, сеялката EFECTA CE е много гъвкава машина подходяща за 

сеитба, както при конвенционален метод, така и при метода с минимални почвени обработки. 

Може да бъде използвана за сеитба в трудни условия, например при сеитба на зимни култури в 

дълбоко структурирано царевично поле в комбинация с TURBO колтери. Голямото предлагане 

на допълнително оборудване за машината осигурява висока променливост.  

 

“В сравнение с конкурентните машини с подобен дизайн, сеялката EFECTA CE е доста 

различна и много по гъвкава. Предната работна част преди изсяващите колтери може да 
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бъде оборудвана с хидравлично регулируема изравнителна дъска CRUSBAR, много 

популярните вече PROFI колтери или TURBO колтери. Ако е необходимо допълнително 

междуредово торене, има FERTI колтери. Никой друг производител не предлага толкова 

висока променливост в този диапазон на широчина,“ доц. д-р инж. Ян Беднар, говори за 

допълнителното оборудване. 

Машината се контролира със собствен, чисто нов софтуер. Сеялката EFECTA CE отговаря на всички 

условия в областта на съвременните технологии. 

Универсален носач CADDY CD за агрегатиране на навесни и полунавесни 

машини  

BEDNAR разработи универсалният носач CADDY CD за агрегатиране на машини с трактори, които 

не разполагат с триточкова навесна система или достатъчна товароносимост на собствения 

теглич. Основно се използва за навесване с TERRALAND TN или TERRASTRIP ZN. Също може да се 

агрегатират навесни или полунавесни машини от други производители. CADDY CD има 

товароподемност до 5.000 кг. 

 

CADDY CD е оборудвано с широки транспортни колела за безопасно транспортиране на 

машината на пътя. Това оборудване, заедно с предни тежести, допринася за доброто 

разпределение на теглото и осигурява висока стабилност по време на транспорт. 

Пасивни чизели с отрицателен ъгъл на работния орган за TERRALAND TN  

Чизел-плуговете TERRALAND TN са много популярни продукти сред машините на BEDNAR за 

почвена обработка. Машините са известни сред клиентите благодарение на тяхната висока 

издръжливост, прост дизайн и перфектна работа извършена с едно минаване. 

Новостта за 2021 година е възможността за оборудване на машините със ZERO-MIX работни 

органи, в допълнение към стандартните ACTIVE-MIX работни тела. Лесната подмяна на органите 

ни позволява да превърнем многофункционалния чизел-плуг в  професионален култиватор 

подходящ за разрушаване на уплътнените почвени слоеве и аерирането на почвения профил без 

активно смесване. 
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Отрицателният ъгъл на отделните работни тела предотвратява изнасянето на камъни и мъртва 

материя то почвената повърхност. ZERO-MIX органите имат чизели с ширина 60 мм и възможност 

за “безкрилна“ версия, версия с 250 мм “крила“ или така наречената къртица.  

Машините TERRALAND TN сега също могат да бъдат оборудвани със опорни колела за по-добро 

поддържане на работната дълбочина в предната част и с хидравлично сгъване на страничните 

прегради за по-високо удобство на оператора. Препоръчително да се използва тежкият 

стоманен CUTPACK валяк  за финално консолидиране на почвената повърхност заедно със ZERO-

MIX органите. 

STRIP MASTER ER редови култиватор сега с хидравлична защита 

Strip-till технологията, предназначена основно за сеитба на царевица, рапица, слънчоглед, соя, 

както и захарно цвекло е огромна тенденция в почвеното култивиране. Предимствата на strip-till 

почвената подготовка включват по-бързото затопляне на обработените почвени ленти, тяхното 

обогатяване с кислород, редуциране на ерозията, по-доброто усвояване на влагата в сравнение 

с директната сеитба, както и ниските изисквания за теглителна мощ от трактора. Най-голямото 

предимство от тази технология е намаляването на почвената ерозия и подобряването на 

биоразнообразието в почвата. 

 

http://www.bednar.com/


 
  

6 z 7 
   

BEDNAR FMT s.r.o. 
Lohenická 607 

190 17 Praha 9 - Vinoř 
Czech Republic 

www.bednar.com 
7ff7f 

The Company is incorporated in the Commercial Register managed by the Municipal Court in Prague, Section C, File 49530, Company ID: 25098781, VAT: CZ25098781 

Култиваторът STRIP-MASTER EN може да бъде използван за лентово аериране до дълбочина 25 

сантиметра. Препоръчваме агрегатирането на машината с FERTI-BOX FB_F или FERTI-CART FC, 

COMBO SYSTEM CS за прилагане на торове в два различни почвени слоя. Също е възможно 

приложение то на течни торове, оборска тор или дигестат. 

За по-добра работа, издръжливост на машината и също така по-висок комфорт на оператор, 

машините сега могат да бъдат оборудвани с хидравлична защита на аериращите ножове, 

монтирани на отделни култивиращи модули. 

Друго важно подобрение на машината е опцията за смяна на междуредовото разстояния в 

интервала от 45 до 75 см. По-малкото междуредово разстояние осигурява по-голяма 

производителност на пропускливостта благодарение на офсетно разминатите модули. 

Вижте новостите от BEDNAR за 2021 

Можете да видите отделните новости и иновации на портфолиото от машини BEDNAR през 

следващата година на местни демонстрационни събития, изложби или да се свържете веднага 

с Вашият упълномощен Търговски представител. 

Земеделието с нас е радост 
marketing@bednar.com 

BEDNAR FMT s.r.o. 
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BEDNAR is a progressive manufacturer of agricultural technology 
The Company specialises in machines for soil cultivation, seeding, fertilisation and mulching. The 
close cooperation of the Company with agricultural businesses makes it one of the most innovative 
manufacturers of agricultural machines, developing and producing machines with high added value 
for the end user. More information about BEDNAR is available at https://www.bednar.com/.  
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