
Bednar lancerer ny tandgrubber
BEDNAR FMT præsenterede fire nyheder til 2014 på Agritechnica. Den vigtigste nyhed for danske land-
mænd er tandgrubberen TERRALAND DO med teknologien ridge-till
Temaer som minimering af erosion, 
Handelsnavnet STROM har været i brug 
i 16 år, men er nu afløst af navnet BED-
NAR. Navneskiftet skyldes en række 
strukturændringer, der blev gennemført 
i 2012, hvor selskabets officielle navn 
blev ændret fra Strom Export til BED-
NAR FMT. 
Samtidig er nye, meget moderne pro-
duktionsfaciliteter taget i brug. 
- Vi holder nøje øje med landbrugets 
behov og tager udgangspunkt i dem ved 
udvikling af nye maskiner. Med vores 
nye fabrik kan vi omsætte idéerne til 
maskiner både i teknisk og teknologisk 
henseende. 
- Ved at forbinde dyrkningsmæssige 
idéer med tekniske muligheder opstår 
nye produkter med innovative elemen-
ter, der fremmer effektivitet og kvalitet 
i praksis, påpeger eksportmanager Jan 
Bednar. 

Kan så i kamme
En af Agritechnica-nyhederne fra 
Bednar FMT var tandgrubberen TER-

RALAND DO til jordbearbejdning i to 
trin. Den findeler og bearbejder en stor 
mængde planterester med sine tallerke-
ner på 660 mm i diameter og blander 
dem med løsnet jord i ned til 45 cm’s 
dybde ved hjælp af to rækker mejsel-
skær med vinkeljustering. Det hele sker 
ved blot én overkørsel.
Som tilbehør leveres bl.a. Ridge-Till kit 
(kamtallerkener), der danner kamme. I 
sommerperioden er det en fordel at an-
vende den tunge pakkervalse, Cutpack, 
til at forsegle overfladen. Maskinen kan 
også anvendes til spredning af supple-
rende gødning i kammene (37,5cm x 
75cm) eller bredt med Ferti-Box.

Udvikler sig hurtigt
Bednar FMT s.r.o. har øget omsætnin-
gen med 32 procent i forhold til 2012. 
Stigningen skyldes først og fremmest 
succesrig introduktion af tallerken-
harveserien SwifterDisc XO-F og den 
universelle stubharveserie Fenix FO. 
Virksomhedens vækst i perioden 2011 
til 2013 har været på 54 procent. Den 

betragtelige stigning kan også henføres 
til, at Bednar har opsøgt nye markeder 
og har gjort sig bemærket særligt på det 
franske marked, der sandsynligvis kan 
bidrage betydeligt til yderligere vækst i 
fremtiden. 
Bednar FMT s.r.o. er grundlagt i 1997 
som del af handelsgruppen Strom 
Centrum Group, der hører til blandt 
de førende leverandører af landbrugs-
maskiner i Centraleuropa.
I Danmark forhandles Bednar maski-
nerne af udvalgte MI forhandlere.

Harver til One-Pass såning
SL harverne fra Great Plains er ideelle til alle jordtyper. De blander overfladejord og planterester med diske, 
og tænder løsner jorden i dybden fra 15 til 35 cm. En DD valse pakker jorden og genskaber vandtransporten

Den 13. august 2012 anlagde Sønder-
jysk Landborforening et ca. fem hektar 
stort så-demonstrationsareal, hvor syv 
forskellige maskinsæt etablerede vinter-
raps i ”direkte duel”. 
Hver maskine såede to gentagelser af 
hver 0,3 hektar. Demonstrationsarealet 
lå på en stiv JB 7 jord i et pletvis kupe-
ret terræn. 
Fra dag 1 blev det pointeret, at ethvert 
resultat, der kom ud af demonstrationen, 
aldrig ville kunne betragtes som et stati-
stisk sikkert resultat, da der dels kun blev 
sået to gentagelser pr. maskine, men også 
fordi der over arealet var en del variation.
Med disse forbehold in mente er det al-
ligevel interessant at læse i den fine rap-
port, hvor der står (citat): ”Derfor mener 
vi ikke, at der kan udpeges en decideret 
sikker vinder. Simba’en (Great Plains 
SL 500) har dog med sit forholdstal 106 

ligget stabilt højt i begge gentagelser, 
og var i forbindelse med vores mark-
vandring i juni måned også den der så 
mest imponerende ud – ikke mindst i  
2. gentagelse”.
I Danmark forhandles Great Plains 
 maskinerne af udvalgte MI forhandlere.

Fire arbejdsbredder
Den mindre serie Great Plains omfatter 
SL 400-600 harverne, som er karakteri-
seret ved:
• Arbejdsbredder 4 - 5 - 6 m
• ST tænder med Pro-Edge spidser 

med hurtigskift
• Arbejdsdybde ned til 30 cm
• DDL 600 pakkervalse
• 500 mm disk med variabel vinkel-

indstilling 0-25º
• Egenvægt 5,85 - 8,4 ton
• Arbejder efter One-Pass princippet

Den største model er SL 700, som 
adskiller sig ved:
• Arbejdsbredde 7 m
• Hydraulisk justerbar arbejdsdybde 

ned til 30 cm
• DD 700 pakkervalse.
• 600 mm disk med variabel vinkel-

indstilling 0-25º
• Egenvægt 11,5 ton

Her er en Great Plains SL 500 som den, 
der blev brugt til Rapsdysten 2012, ved 
at så.

Her er det en Bednar TERRALAND DO til 
jordbearbejdning i to trin og monteret med 
Ferti-Box, som bredspreder gødning. Den 
fås også med andet gødningsudstyr.
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