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Przystępne ceny, wysoka ja-
kość oraz innowacyjność 
wyrobów – dzięki tym 

cechom dolnośląska fi rma Fee-
rum S.A. z Chojnowa k. Legnicy 
w segmencie infrastruktury rol-
no-przemysłowej może równać 
się z czołowymi światowymi 
producentami. Spółka, specja-
lizująca się w obiektach do ob-
róbki i przechowywania ziarna, 
szybko zdobywa rynek krajowy, 
choć jednym z priorytetów jest 
również rozwój eksportu. Eks-
pansja na rynki zewnętrzne 
prowadzona jest z dużym po-
wodzeniem, o czym świadczą 
choćby ostatnio zrealizowane 
inwestycje. 

Jednym z najważniejszych 
rynków zewnętrznych jest 
Ukraina, gdzie Feerum od 
2004 r. wybudowało już około 
20 obiektów. Wśród nich jest 
obiekt magazynowo-suszar-
niczy Kozowa. Zakres prac 
oraz dostaw dla w/w obiektu 
wykonanych przez Feerum ob-
jął przede wszystkim projekt 
technologiczny oraz wytyczne 

fundamentowe do projektu 
budowlanego, a następnie 
konieczne do realizacji inwe-
stycji maszyny i urządzenia, 
elektrykę wraz z automatyką, 
jak również armaturę stalową. 
Wśród nich znalazło się 6 silo-
sów płaskodennych o łącznej 
ładowności 46 tys. t, silos bufo-
rowy mieszczący 495 t ziarna, 
czyszczalnia, suszarnia z cy-
klowentylatorami odpylający-
mi (służącymi do wyłapywania 
lekkich zanieczyszczeń powsta-
łych podczas procesu suszenia) 
o wydajności dla pszenicy 1200 
t/dobę, szafy sterownicze wraz 
z okablowaniem oraz układy 
pomiaru temperatur ziarna 
w silosach magazynowych. 

Równie duży potencjał ma 
rynek białoruski, gdzie w 2006 
r. fi rma Feerum zrealizowała 
swoją pierwszą inwestycję. Od 
tego czasu zostało tam wybu-
dowanych ponad 50 obiektów. 
Jednym z nich jest elewator 
o ładowności 25 tys. ton poło-
żony w m. Soż. Obiekt suszar-
niczo-magazynowy składał się 

z 10 silosów płaskodennych 
o pojemności 2518 t każdy, 
czyszczalni zbożowej, suszarni 
o wydajności dobowej dla psze-
nicy wynoszącej 1200 t. W dru-
gim etapie tego projektu wy-
budowana została mieszalnia 
pasz o wydajności 10 t/h dla 
paszy sypkiej wraz z silosami 
spedycyjnymi 8 x 25 t, silosami 
na komponenty - w tym 8 silo-
sów z lejem prostym o pojem-
ności całkowitej ok. 370 t, wraz 
z pełnym oprzyrządowaniem: 
urządzenia transportujące, 
zbiorniki na tłuszcz w skład któ-
rego wchodzą: roślinny, rybny 
oraz melasę.

Od czterech lat spółka Feerum 
skutecznie walczy również na 
rynku litewskim. Tam co prawda 
wielkość instalacji jest znacznie 
mniejsza niż na Ukrainie czy 
Białorusi, jednak liczba wybu-
dowanych obiektów – już ponad 

30, o średniej ładowności 1-2,5 
tys. t – budzi respekt. Ostatnią 
budową jest obiekt Stanaitis, 
w skład którego wchodzą: su-
szarnia SGOw 12 o wydajności 
432 t/dobę dla pszenicy, 2 si-
losy płaskodenne FSP 10,5/13 
- mieszczące ok. 1900 t ziarna, 
silos lejowy FSL 4,8/7 – o ładow-
ności 107 t, czyszczalnia zbożo-
wa, a także podnośniki kubełko-
we i przenośniki łańcuchowe.

Ponadto fi rma Feerum rozpo-
częła ekspansję na terytorium 
Rumunii, gdzie w 2011 r. wybu-
dowała swój pierwszy obiekt. 
W tej chwili prowadzone są 
dalsze rozmowy biznesowe. 
Firma prowadzi również nego-
cjacje z przedstawicielami fi rm 
z Kazachstanu. Są to inwestycje 
szczególnie godne uwagi, ponie-
waż najmniejszy obiekt ma mieć 
ładowność 50 tys. t, zaś najwięk-
szy – nawet 300 tys. t.           Firma Lechler wprowadza 

na rynek dwa nowe roz-
miary dwustrumieniowych 

eżektorowych rozpylaczy kom-
paktowych IDKT, produkowa-
nych w ekonomicznej wersji 
polimerowej, a także nowy roz-
pylacz z rodziny FD do aplikacji 
nawozów płynnych, emitują-
cy bardzo grube krople i za-
pewniający doskonały rozkład 
poprzeczny cieczy. Z obiema 
nowościami można się będzie 
zapoznać podczas wystawy 
Agro Show w Bednarach na sto-
isku fi rmy Ekotronic ze Strzyżo-
wic koło Będzina na Śląsku, wy-

łącznego importera rozpylaczy 
oraz osprzętu marki Lechler.

	Tańsze	eżektory

Nowe dwustrumieniowe kom-
paktowe rozpylacze eżektoro-
we IDKT to żółty 120-02 oraz 
fi oletowy 120-025 (dotychczas 
były 03, 04 i 05). Wykonane 
są z polimeru, o trwałości sza-
cowanej na 2-3 tys. ha, i skie-
rowane głównie do średnich 
gospodarstw, dla których zakup 
znacznie droższych rozpylaczy 
ceramicznych byłby sporym wy-
datkiem. Łączą doskonałe po-

krycie roślin, charakterystyczne 
dla znanych od kilku lat zwy-
kłych drobnokroplistych rozpyla-
czy dwustrumieniowych, z ogra-
niczonym znoszeniem typowym 
dla rozpylaczy eżektorowych.

Polimerowa dysza wylotowa 
ma 2 szczeliny emitujące 2 stru-
mienie cieczy odchylone syme-
trycznie o 30° od osi korpusu 
rozpylacza do przodu i do tyłu 
w kierunku jazdy, co zapewnia 
znacznie lepsze boczne pokry-
cie roślin oraz lepszą penetrację 
wgłębną łanu. Zakres ciśnień ro-
boczych zawiera się w szerokim 
przedziale – od 1 do 6 barów, co 
umożliwia stosowanie różnych 
dawek cieczy przy użyciu jednego 
rozmiaru rozpylacza. Ciśnienie 
do 3 barów zapewnia wyjątkowo 
skuteczną redukcję znoszenia.

Rozpylacze emitują ciecz 
w formie średnio- i grubokro-
plistej. Napowietrzone, znacz-
nie mniej podatne na znosze-
nie krople o średnicy 300-450 
μm umożliwiają oprysk przy 
prędkości wiatru do 5 m/s. 
W kontakcie z rośliną eksplo-
dują, zwiększając stopień po-
krycia liści cieczą. Nowe rozpy-
lacze zalecane są szczególnie 
w ochronie warzyw (duża po-
wierzchnia liści) oraz zbóż, 
zwłaszcza kłosa (dobre pokrycie 
cieczą pionowych części roślin). 
Doskonale sprawdzają się rów-
nież w zwalczaniu chwastów 
w początkowej fazie wzrostu.

Niewątpliwą zaletą rozpyla-
czy IDKT jest kompaktowa bu-
dowa (tylko 22 mm długości), 
ograniczająca ryzyko ich uszko-
dzenia, zwłaszcza w wypadku 
belek o słabej stabilizacji. Wy-
miary acetalowego korpusu 
są identyczne z rozpylaczami 
standardowymi (8 mm), nie jest 
więc konieczna wymiana kołpa-
ków. Dwuczęściowa konstrukcja 
umożliwia prosty, beznarzędzio-
wy demontaż w celu oczyszcze-
nia komory eżektora. Umiej-
scowienie otworów wlotowych 
powietrza z boku korpusu ogra-
nicza jednak zasysanie kurzu 
oraz zanieczyszczeń organicz-

nych (pyłki kwiatowe) do komory 
eżektora. Ryzyko zapchania roz-
pylaczy ograniczają także duże 
otwory wlotowe i wylotowe oraz 
prosty kanał przepływu cieczy.

	Wachlarz	RSM	

Rodzina rozpylaczy wachlarzo-
wych FD do aplikacji nawozów 
płynnych wzbogaciła się o nowy 
rozmiar – FD 03 (niebieski), de-
dykowany dla gospodarstw sto-
sujących kilka niewielkich dawek 
RSM (100-150 l/ha). W odróż-
nieniu od znanych od lat rozpy-
laczy wielootworowych, rozpy-
lacze FD zapewniają doskonały 
rozkład poprzeczny cieczy (brak 
typowego dla rozpylaczy wie-
lootworowych efektu „zebry”), 
porównywalny z rozpylaczami 
płaskostrumieniowymi. Pozio-
my strumień cieczy w kształcie 
wachlarza, skierowany do tyłu, 
charakteryzuje się ekstremalnie 
grubymi kroplami, co ogranicza 
ryzyko poparzenia roślin.

Rozpylacze FD mają zintegro-
wany kołpak do systemu kor-
pusów MultiJet/Araq (możliwe 
jest połączenie z adapterem do 
systemów Twistloc, Hardi, RAU) 
oraz demontowaną beznarzę-
dziowo kryzę dozującą z indy-
widualnym fi lterkiem. Duże 
wymiary (długość 53 mm) eli-
minują zjawisko „samooprysku” 
w przypadku belek polowych 
z głęboko osadzonymi korpusa-
mi. Duży, eliptyczny otwór dyszy 
wylotowej ogranicza niebezpie-
czeństwo zapychania.

Rozpylacze FD wykonane są 
z odpornego na zużycie, zbrojo-
nego włóknem szklanym polime-
ru. Oprócz nowego 03 dostępne 
są również w rozmiarach 04, 05, 
06, 08, 10, 15, 20, a identyfi ka-
cję ułatwia oznaczenie kolorami 
według ISO. Pracują przy ciśnie-
niu roboczym od 1,5 do 4 barów 
i mogą służyć także do nawad-
niania, np. terenów zielonych 
za pomocą beczkowozu z belką 
polową. Są to jedyne rozpylacze 
tego typu na rynku chronione 
zgłoszeniem patentowym.     
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