LONG-LIFE náhradní díly
Dláta, křídla, pruty, hroty

JOY

OF FARMING

Dláta LONG-LIFE pro vyšší pracovní výkony

TERRALAND TN_M, TN_HM,
TN_RT, TO
KM060410 – Dláto Long Life
70 mm (1 ks)
TERRALAND TN_D, TN_HD,
TN_PROFI

TERRALAND TN, TO
KM060340 – Dláto Long Life
40 mm (1 ks)

KM060411 – Dláto Long Life
70 mm (1 ks)

NOVÁ
STANDARDNÍ DLÁTA

––
––
––
––

mají plochý pracovní úhel
podřezávají půdní profil
vedou půdu nahoru
vykazují malý tahový odpor

OPOTŘEBOVANÁ
STANDARDNÍ DLÁTA

–– mají ostrý pracovní úhel
–– hrnou půdu, nepodřezávají správně
jako nová dláta
–– vykazují velký tahový odpor
–– vykazují zvýšenou spotřebu paliva
–– nadměrně zatěžují rám a ložiska
stroje
–– snižují pracovní rychlost

LONG LIFE DLÁTA

––
––
––
––
––
––
––

mají trvale ostrý pracovní úhel
podřezávají půdní profil
vedou půdu plynule nahoru
vykazují stále nízký tahový odpor
vykazují sníženou spotřebu paliva
ideálně zatěžují rám a ložiska stroje
vykazují vyšší pracovní výkony

Dláta a křídla LONG-LIFE

FENIX FN, FO, TERRALAND DO
KM060316 – Křídlo Long Life L
185 mm (1 ks)
KM060317 – Křídlo Long Life R
185 mm (1 ks)

FENIX FN, FO, TERRALAND DO
KM060334 – Dláto Long Life
80 mm (1 ks)

Nezdržujte se výměnou,
volte Long Life!
BEDNAR si dobře uvědomuje důležitost kvality opotřebitelných dílů. Náklady
na opotřebitelné díly hrají významnou roli v provozu strojů na zpracování půdy.
Větší rezistence dlát, křídel, prutů i hrotů podstatně snižuje náklady na opotřebitelné
díly, ale také čas strávený výměnou jednotlivých pracovních dílů.
Nová dláta, křídla, pruty a hroty Long Life mají podstatně delší životnost, a tím
zvyšují i efektivitu využití stroje.

„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách
vydrží 6× déle než dláta s návary. V období
sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji
nepoužíváme.“

Jiří Mátl, mechanizátor

Zemědělské družstvo Budíškovice
Budíškovice (okres Jindřichův Hradec)
1933 ha

S novými pracovními částmi Long Life získáte kvalitativní, časové a nákladové
výhody:
–– Až 10× vyšší životnost proti standardnímu nářadí.
–– Stálou pracovní hloubku a kvalitu práce.
–– Zlepšené zahlubování, menší požadavky na tahovou sílu díky trvale ostrým hranám.
–– Prakticky nulovou nutnost upravovat pracovní hloubku podle opotřebení.
–– Úsporu času a nákladů na výměnu pracovních částí.
–– Prodloužení období využití strojů v sezoně.
–– Menší náklady na dláta/křídla/hroty/pruty na hektar.
–– Optimální využití výkonu traktorů.
–– Úsporu skladových prostor a nákladů na dopravu.

Pracovní pruty
LONG LIFE

Gamma hroty
LONG LIFE

SWIFTER SN, SO, SE, SM
KM060416 – Gamma hrot (1 ks)

STRIEGEL-PRO PE, PN
01364391 – Pracovní prut
Long Life (1ks)

„Měl jsem možnost testovat různá dláta na Terraland. Mezi
nimiž byla i dláta „Long Life“. Tato dláta se nám osvědčila jako
nejlepší. Vydržela 6× déle než běžná dláta. V období sucha jsou
pro efektivní hospodaření nutná. Pro své nesporné výhody, jako
je kvalita zpracování půdního profilu a menší čas na údržbu, je
doporučuji používat.“

Zdeněk Krones, obsluha stroje

Agrona Staré Město, a. s.
Staré Město (okr. Svitavy)
3 000 ha

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
190 17 Praha‑Vinor
Czech Republic

Váš autorizovaný prodejce
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