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Jubileuszowy w tym roku, 22. dzień fir-
my Farmet producent zorganizował w bez-
pośrednim sąsiedztwie zakładu w Czeskiej 
Skalicy. Na polu pokazowym pojawiły się 
praktycznie wszystkie maszyny i narzędzia 
uprawowe czeskiego producenta. W tym 
roku Farmet położył nacisk na prezenta-
cję nowości.

A jednak orać
Największą niespodzianką jest pojawie-

nie się w ofercie maszyn firmy Farmet płu-

gów. Czeski producent do tej pory konse-
kwentnie stawiał na sprzęt do uprawy bez-
płużnej. Pierwsza prezentacja pługów z lo-
go Farmetu miała miejsce podczas targów 
Techagro w czeskim Brnie w br., w ostat-
nich dniach marca. Producent nadał im 
nazwę Vidium. Litera N oznacza, że jest 
to pług zawieszany, a litera P, że to narzę-
dzie półzawieszane. Liczba przy oznacze-
niu modelu wskazuje zapotrzebowanie 
na moc ciągnika. Serię Vidium N tworzy 
sześć modeli pługów zawieszanych o licz-

bie korpusów od dwóch 
do sześciu. Oprócz naj-
mniejszego modelu 
N80 wszystkie pozo-
stałe możemy wybrać 
w wersji Vario, czyli 
z bezstopniową regula-
cją szerokości orki w za-
kresie od 32 do 52 lub 
55 cm, zależnie od mo-
delu. Największy N380 
w wersji Vario dostęp-
ny jest także jako pług 
OnLand, czyli do orki 
ciągnikiem jadącym po 
caliźnie. W wersji pod-
stawowej, czyli z ręcznie 
regulowaną szerokością 
roboczą, mamy czte-
ry stopnie, zależnie od 
modelu od 28 do 48 cm. 
Wszystkie pługi serii N 
mogą mieć zabezpie-
czenie poprzez kołek 
ścinany lub ciągłe po-
przez sprężyny spiral-
ne albo resor piórowy. 
Najbogatszą wersją jest 
zabezpieczenie hydrau-
liczne z amortyzatorem 
olejowo-gazowym.

Większa seria, czy-
li Vidium P, to pługi 
półzawieszane o licz-
bie korpusów od sze-
ściu do nawet 13. Ma-

my w niej dwa modele: P350 i P450. Mode-
le P350 są dostępne w wersji z mechanicz-
ną zmianą szerokości roboczej, jak rów-
nież ze zmianą bezstopniową oraz w wer-
sji OnLand. Natomiast największy P450 
dostępny jest tylko z mechaniczną zmia-
ną szerokości orki oraz do orki po caliź-
nie. Seria Vidium P może mieć zabezpie-
czenie poprzez kołek ścinany lub zabez-
pieczenie hydrauliczne z amortyzatorem 
olejowo-gazowym.

Od 3 do 11 metrów
Farmet kojarzony jest w naszym kra-

ju raczej z dużymi narzędziami. Jednak 
jak zaprezentowano na polu przy fabryce, 
równie ciekawa może być oferta również 
dla mniejszych gospodarstw. Firma oferu-
je agregaty talerzowe Softer już od szero-
kości 3 m. Narzędzie o wadze 1475 kg wy-
posażane jest w dwa rzędy wysklepionych 
i powcinanych talerzy o średnicy 510 mm. 
Każdy z nich amortyzowany jest indy-
widualnie poprzez cztery walce gumo-
we. Podczas prezentacji polowej agregat 
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Karel Žďárský, dyrektor generalny fi rmy Farmet, uważa, że prezentacja 
praktycznie całej palety sprzętu podczas dnia fi rmy jest nie tylko okazją, 
aby pokazać możliwości maszyn. Przede wszystkim można wtedy 
porozmawiać o nich z rolnikami i zapytać, jakich maszyn potrzebują.Tekst i zdjęcia: Tomasz Towpik

Karel Žďárský, dyrektor generalny Farmetu, 
podkreśla, że rozwój firmy musi być wielo-
kierunkowy. Stąd rozszerzenie oferty nie tyl-
ko o nowe maszyny uprawowe w uprawie 
bezorkowej, ale także pojawienie się prak-
tycznie pełnej gamy pługów.

Wśród maszyn i narzędzi uprawowych czeskiego Farmera jest 
też sprzęt dla gospodarstw o niedużym areale. Siewnik Mon-
sun nabudowany na bronę aktywną może być ciekawą ofertą. 
Nie tylko dzięki pneumatycznemu wysiewowi, ale też dzięki ta-
kiemu wyposażeniu jak np. bezstopniowa regulacja włóki oraz 
możliwości zwiększenia pojemności zbiornika do nawet 1750 l.


