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Jednym z frontalnych narzędzi duń-
skiej marki jest Front Terra Disc, które 
poprzez charakter zamocowania na cią-
gniku pozwala na jego dodatkowe wyko-
rzystanie. Ponadto wpływa pozytywnie na 
trakcję. Do Front Terra Disc zamontowa-
nego z przodu Kongskilde zazwyczaj po-
leca zawieszenie na tylnym podnośniku 
kultywatora zębowego Delta Flex. Spraw-
dziliśmy w naszym teście redakcyjnym, 
jak te narzędzia zachowują się razem na 
pszenicznym ściernisku.

Zdaniem specjalisty
Wydaje się, że uprawa ścierniska zesta-

wem składającym się z przedniej brony ta-
lerzowej oraz grubera zawieszonego z tyłu 
ciągnika jest pozbawiona sensu. Przecież 
można taki zabieg wykonać szybciej zwy-
kłą talerzówką zawieszaną z tyłu ciągnika, 
bez konieczności angażowania dwóch na-
rzędzi. Jednak nie zawsze.

Zdaniem Włodzimierza Talarczyka 
z poznańskiego PIMR-u praca takim ze-
stawem jest jak najbardziej uzasadnio-
na, ale w przypadku pracy na ściernisku 
z dużą ilością resztek pożniwnych, na 
ścierniskach ciętych wysoko lub na po-
lach po zbiorach wyległego zboża. Wte-
dy pracująca przed ciągnikiem brona ta-
lerzowa, ustawiona na płytką pracę, na 
kilka centymetrów tnie resztki pożniwne 
na tyle, że pracujący za nią głębiej gru-
ber nie będzie się zapychał. Zestaw tego 
rodzaju ma takie same elementy robo-

cze jak wiele tylnych 
rozbudowanych agre-
gatów uprawowych, 
także stosowanych 
w uprawie ścierni-
skowej. Włodzimierz 
Talarczyk zwraca tak-
że uwagę na funkcję 
wyrównywania pola 
przez bronę pracują-
cą przed ciągnikiem, 
co pozwala na zwięk-
szenie prędkości ro-
boczej – zwłaszcza po 
orce w czasie pierw-
szej uprawy.

Dobrana para – Kongskilde 

Front Terra Disc i Delta Flex
Kongskilde jako jeden z nielicznych producentów narzędzi uprawowych 

posiada takie, które zawieszone na przednim TUZ-ie umożliwiają 

prowadzenie prac przed ciągnikiem. Drugi agregat zawieszony jest na tym 

samym ciągniku, ale na tylnym podnośniku.
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Kongskilde Front Terra Disc i Delta Flex to dwa agregaty polecane do prac uprawowych  pro-
wadzonych w parze. Dzięki nim jeśli mamy ciągnik, który posiada przedni TUZ i nadwyżkę 
mocy – możemy skompletować ciekawy i wydajny zestaw.

Na przednim TUZ-ie 215-konnej Valtry zawiesiliśmy narzędzie 
Front Terra Disc, czyli dwubelkowy agregat talerzowy składają-
cy się z 32 karbowanych dysków o średnicy 450 mm, zebranych 
w osiem czteroelementowych sekcji.
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