
Brona talerzowa 
(amortyzator gumowy 40 mm x 180 mm 
lub amortyzator 3D ze sprężyną 35 mm x 35 mm)

U 652
NOWOŚĆ

typ

Brona talerzowa U 652 to uniwersalna maszyna 
do upraw przedsiewnych i podorywkowych

Nowa seria bron talerzowych 

wyposażona została w talerze 

o średnicy 560 mm rozmieszczone 

w odstępach pomiędzy rzędami talerzy 

90 cm, piasty niewymagające 

konserwacji oraz szereg wałów tylnych 

pozostających do wyboru Klienta, 

co pozwala na elastyczne dopasowanie 

maszyny do panujących warunków 

pracy.

 

Lekkie, ekonomiczne oprawy łożysk 
wykonane z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym pozwalają przenosić 
obciążenia przekraczające nośność 
statyczną łożyska. Zastosowanie 
komponentów najwyższej jakości pozwala 
nam na zwiększenie wytrzymałości oraz 
przedłużenie okresu eksploatacji brony 
talerzowej U 652.

 

Standardowy amortyzator gumowy 40 mm 
x 180 mm może zostać zastąpiony 
opcjonalnym amortyzatorem 3D 
ze sprężyną 35 mm x 35 mm. 
Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie 
przeznaczone jest na wszystkie warunki 
glebowe.

Amortyzacja 
gumowa lub sprężynowa 3D 

Innowacyjne łożyska wałów 
w oprawach z kompozytu

standard

Bezobsługowe piasty talerzy
Brony talerzowe U 652 standardowo 
wyposażone są w bezobsługowe piasty 
talerzy AgriHub. Wyeliminowano 
konieczność ich konserwacji, co ogranicza 
potrzebę utrzymania ruchu oraz pozwala 
oszczędzać czas. Standardowe piasty mogą 
zostać zastąpione oryginalnymi piastami 
bezobsługowymi SKF, które oferują 
trzykrotnie większą trwałość eksploatacyjną 
w stosunku do innych rozwiązań. 
Jakość SKF to poprawa niezawodności, 
podniesienie wydajności oraz obniżenie 
kosztów pracy.  

Sprężyna optymalizuje uprawę dzięki 
efektowi wibracyjnemu, zapewnia 
czyszczenie talerzy, sprzyja regularnej 
pracy. Brona talerzowa U 652 o szerokości 
5,0 m i 6,0 m standardowo wyposażona 
jest w hamulec pneumatyczny, opcjonalnie 
producent może zamontować hamulec 
hydrauliczny. 

opcja

Zabezpieczenie 3D 
przed kamieniami 
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P.H.U.T.P. Rolmako
Zakład nr 1 - ul. Gwarna 8
Zakład nr 2 - ul. Nekielska 11 F
Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
mobile (+48) 608 479 817, 604 520 342
fax (+48 61) 437 39 16
e-mail: rolmako@rolmako.pl

Dane techniczne

             SZEROKOŚĆ                           LICZBA                   ZAPOTRZEBOWANIE                       WAGA 

              ROBOCZA                   TALERZY                  MOCY (KM)*                           (kg)**

                 3,0 m           24                           110             1480

                 3,5 m           28                         130            1720

                 4,0 m           32                         150            2045

                 4,0 m H          32                         150            2890

                 4,5 m H          36                         160            3175               

                 4,0 m HP          32                         150            3900

                 4,5 m HP          36                         160            4340

                 5,0 m HP          40                         180            4780

                 6,0 m HP          48                         200            5300

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od wyposażenia i warunków glebowych.  

**) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Brona talerzowa U 652 - różne warianty zawieszenia i budowy maszyny

U 652 zawieszana z ramą sztywną
Brona talerzowa dostępna 
w szerokości 3,0 m, 3,5 m i 4,0 m                                                                 

U 652 zawieszana z ramą hydraulicznie 
składaną, Brona talerzowa dostępna 
w szerokości 4,0 m i 4,5 m

U 652 półzawieszana z ramą hydraulicznie 
składaną. Brona talerzowa dostępna 
w szerokości 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m i 6,0 m

Wskazane wyżej produkty oraz usługi zostały wprowadzone do oferty w wyniku realizacji projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy 
Rolmako poprzez utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego w Gminie Września oraz wdrożenie wyników własnych prac B+R.”, nr wniosku 

o dofinansowanie RPWP.01.05.02-30-0449/15 zrealizowanego w ramach poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów 
gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gdy kombajny słabo rozprowadzają resztki pożniwne, 
wtedy bardzo przydatne będzie opcjonalne zgrzebło 
sprężynowe montowane za wałem brony talerzowej. 
Jest to ważny zabieg, gdyż niewłaściwe rozłożenie 
słomy na szerokości uprawy prowadzi w efekcie do 
nierównych wschodów następnej rośliny uprawowej.

Talerze ALFA wykonano z blachy o grubości 5 mm. 
Sprawdzony wybór dla rolników, którym zależy na jak 
najlepszym efekcie cięcia i mieszania. Zalecane na 
wszystkie uprawy pożniwne, zwłaszcza po zbiorach 
kukurydzy na ziarno.  
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