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EVERS AGRO B.V.
Maszyny rolnicze dostosowane

do potrzeb klientów na całym świecie

Nasza misja to opracowywanie maszyn 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb 
każdego klienta. Dysponujemy już ponad 
55-letnim doświadczeniem. Firmę założył 
metalurg Johannes Evers, którego zamiarem 
było konstruowanie wysokiej jakości maszyn, 
jakie projektował na potrzeby okolicznych 
rolników.

Skomplikowane procesy pracy 
pochłaniają cenny czas, dlatego w Evers 
Agro przywiązujemy wielką wagę do 
funkcjonalności i praktycznej obsługi 
oferowanych maszyn. Rozwój Evers Agro 

opiera się na dziesiątkach lat doświadczeń i 
regularnej wymianie informacji z praktykami 
pracy na roli.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów 
odpornych na upływ czasu jest dla nas bardzo 
ważne. Nasz zakład w Almelo w Holandii 
dysponuje najnowszymi technologiami, 
dzięki czemu możemy osiągać bardzo 
wysoką wydajność produkcji. To właśnie z 
tego miejsca dostarczamy naszym klientom 
na wszystkich kontynentach maszyny i 
rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i 
praktyczne w użytkowaniu.

SPIS TREŚCI
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Zindywidualizowane metody pielęgnacji
użytków zielonych dla uzyskania
maksymalnych wyników
Ilość prac potrzebna do uzyskania najlepszych efektów zależy
od indywidualnych warunków glebowych, a także od sposobu
wykorzystania łąki. Środki, jakie należy przedsięwziąć, zależą do
indywidualnej decyzji rolnika.

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością doradzimy
w doborze odpowiedniej metody i możliwie najlepszego
wykorzystania naszych maszyn.

Korzyści wynikające z regularnej
konserwacji użytków zielonych w skrócie:

 Lepszy wzrost roślin
 o wyższej jakości

 Mniej chwastów

  Rzadsza konieczność odnawiania
 użytków zielonych

 Możliwość wypasania lub uprawy
 łąk już wczesną wiosną

 Wyższa wydajność

Pielęgnacja użytków
zielonych to podstawa
jakości i obfitych plonów.
Trawa, siano i kiszonki stanowią niezbędne składniki żywienia
w hodowli zwierząt gospodarskich. Szczególnie w przemyśle
mleczarskim pasza decyduje o indywidualnej wydajności 
krów mlecznych, jakości mleka i ewentualnej konieczności 
stosowania dodatków w celu skompensowania braków paszy. 
Nieodpowiednia jakość paszy i niska zawartość energii
oraz białka prowadzą nie tylko do obniżenia jakości produkcji
i spadku wydajności, ale również generują znaczne koszty
dodatkowe, szczególnie w okresach, gdy ceny paszy treściwej
są wysokie.

Oto sposób na zachowanie użytków
zielonych w odpowiedniej kondycji
Profesjonalne utrzymanie jest niezbędne do zachowania
wysokiej wydajności pastwiska. Najważniejsze zabiegi uprawy
mechanicznej, oprócz regularnego koszenia, to wertykulacja
(głęboszowanie) i dosiewy. Stanowią one podstawę do 
zmniejszenia udziału chwastów na łące i pozwalają uzyskać 
wysokiej jakości darń. Dosiewy służą uzupełnianiu luk i 
zapobieganiu eliminacji preferowanych traw przez chwasty 
i rośliny niebędące trawami, natomiast aeracja napowietrza 
darń oraz usuwa skorupę i warstwę chwastów.
Równocześnie z gleby usuwane są płytko zakorzenione 
chwasty. Luzowanie gleby (głęboszowanie) sprzyja wymianie
tlenu, a co za tym idzie powoduje głębsze ukorzenianie roślin.

„Pieniądze leżą na pastwisku”, ponieważ wysokiej jakości pasza
zapewnia wysoką wydajność produkcji mleka.

Oferta produktów Evers zawiera wszystkie urządzenia niezbędne
do profesjonalnego utrzymania użytków zielonych. Maszyny
i akcesoria nietypowe, wytwarzane na indywidualne zamówienie,
uzupełniają gamę modeli dostępnych standardowo.

Odpowiednio dobrane środki powodują ożywienie struktury
gleby i promują witalność roślin.

Dobra struktura gleby jest bardzo ważna dla zagwarantowania
maksymalnej wydajności plonu.
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AGREGAT DO UPRAW PRZEDSIEWNYCH
Ciężkie wały

z dociążeniem
sprężynowym są

wykonane z żeliwa
sferoidalnego.

Talerze tnące z bezstopniową
regulacją wysokości, odciążone
sprężynami i dobrze kopiujące

ukształtowanie terenu

Śruby ścinane zabezpieczają
przed uszkodzeniami maszyny
przez przeszkody. Z opcjonalnym
hydraulicznym zabezpieczeniem
przed kamieniami.

Zęby mogą być ustawione
w kształt V lub W w celu

bezproblemowej uprawy,
nawet na ciężkich glebach.

Prosta regulacja
głębokości roboczej

w zakresie 15–45 cm
za pomocą otworów na

każdym segmencie wału.

Zęby MT są wykonane ze
stali Hardox i są wyposażone
w odwracalne, wymienne dłuta.

Wyzwanie
Wiele gospodarstw hodowlanych doświadcza spadku jakości
traw pochodzących z ich własnych łąk i pastwisk. Jednym z tego
powodów jest intensywne użytkowanie łąki. W szczególności
przejazdy ciężkich maszyn rolniczych prowadzą do mocnego
ubijania ziemi na głębokościach od 25 cm do 30 cm. Skutek jest
taki, że nawet silne opady deszczu nie są w stanie spowodować
wystarczającej penetracji gleby przez wodę, a korzenie nie
mogą wniknąć na tyle głęboko w glebę, aby absorbować wodę
i składniki pokarmowe. W rezultacie powierzchnia staje się
mokra, co powoduje niewystarczającą jakość rosnącej trawy.

Nasze rozwiązanie
Głębosz łąkowy Evers do użytków zielonych i łąk jest
rozwiązaniem tego problemu, ponieważ ostrożnie luzuje
podglebie, rozbija ugniecioną glebę, zachowując murawę.
W ten sposób zdolność zatrzymywania wody w glebie znacznie
wzrasta, dzięki czemu można wjeżdżać na łąki lub wypasać 
zwierzęta już wczesną wiosną. Poprawa struktury gleby 
zapewnia rzadsze zapotrzebowanie na dosiewy lub ich całkowitą 
eliminację.

Obciążenie za pomocą sprężyny 
z 12 nastawami zapewnia 
maksymalne przeniesienie masy 
na poszczególne segmenty 
rolki, co umożliwia optymalne 
poziomowanie powierzchni.

Dzięki talerzom kopiującym
teren zapobiega się niszczeniu
darni podczas luzowania gleby.

Łatwo wymienne dłuta o 
szerokości 6 lub 25 cm. 
Dostępne z opcjonalnym 
hydraulicznym zabezpieczeniem 
przed kamieniami.

Podcinanie, luzowanie 
i zamknięcie w jednym 
przejeździe. Możliwość 
luzowania gleby do głębokości
45 cm.

Zbytnie ugniecenie gleby powoduje zmniejszenie penetracji
wody deszczowej. To z kolei prowadzi do powstania błotnistych
warunków i niszczenia darni przez przejeżdżające po niej
pojazdy i maszyny.

Głębosz do użytków zielonych irmy Evers zapewnia
luzowanie ubitej gleby, pozwalając na lepszą jej in iltrację,
równocześnie chroniąc trawę.

Przykładowa ilustracje głębosza do łąk
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Szerokość robocza 150–630 cm 

Rozstaw zębów  50–180 cm 
 

Liczba zębów 2–7

Rama Hydrauliczna lub sztywna (wysokość 75 cm)

Wymaganie mocy > 70 KM

Masa > 680 kg

Dłuta 6, 25 lub 38 cm 

Typ wału Orion lub Pictor, z możliwością różnych ustawień

Akcesoria  Znak ostrzegawczy z oświetleniem i odblaskami

GŁĘBOSZ DO ŁĄK W WYKONANIU NIESTANDARDOWYM
Jeśli typowe modele nie odpowiadają Twoim wymaganiom, możesz skorzystać 

z dodatkowych opcji wyposażenia wymienionych poniżej

Najważniejsze cechy

Lepszy drenaż i absorpcja wody
Specjalna budowa maszyny z zębami z MT gwarantuje, że nie
dochodzi do mieszania górnych i dolnych warstw gleby.
Talerze pracujące przed zębami wykonują wąskie nacięcia
w darni, w które następnie wchodzą zęby i luzują glebę; w ten
sposób darń znowu może pochłaniać odpowiednią ilość wody
i zyskuje lepszą przepuszczalność. Luzowanie gleby ma także
pozytywny wpływ na jej natlenienie. Większa zawartość tlenu
prowadzi do lepszego rozwoju korzeni i w ten sposób zwiększa
wchłanianie wody i składników odżywczych przez rośliny.

Równanie gleby za pomocą wału Orion
Głębosz do łąk Evers na stałe podnosi jakość i wysokość
plonów z łąk i pastwisk. Aby zamknąć darń i wyrównać
powierzchnię po luzowaniu, głębosz do łąk jest standardowo
wyposażony
w wał Orion z dociskiem sprężynowym za zębami Wał w pełni
przywraca właściwy kształt powierzchni darni. Dodatkowo ma
on budowę segmentową i można w nim ustawiać optymalną
głębokość pracy maszyny w zakresie od 15 cm do maksymalnie
45 cm.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
i uderzeniami kamieni
Standardowo w głęboszu do łąk Evers stosujemy śruby ścinane
jako zabezpieczenie przed przeciążeniem zębów. Do pracy na
glebach kamienistych jest dostępne opcjonalne zabezpieczenie
hydrauliczne.
Hydrauliczne zabezpieczenie przed kamieniami skutecznie
chroni maszynę przed przeszkodami. Dzięki tym opcjom można
korzystać w nieograniczony sposób z funkcji agregatu do łąk na
glebach kamienistych.

  Z przyjemnością doradzimy w wyborze maszyny do prac wstępnych na użytki
 zielone dostosowanej do indywidualnych warunków uprawy.
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AERATOR DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

Wyzwanie
Powierzchnie użytków zielonych często są mocno użytkowane.
Intensywny wypas, nadmierne opady deszczu i przejazdy
ciężkich maszyn powodują ubijanie i plamy na górnej części
darni. Napowietrzanie gleby jest konieczne do zapewnienia
wzrostu trawy i zachowania jakości.

Nasze rozwiązanie
Aerator do użytków zielonych Evers łatwo rozluźnia ubite 
górne warstwy gleby, a także zwiększa napowietrzanie i 
przepuszczalność trawy. Wzrasta zdolność zatrzymywania wody 
w darni poprzez lepsze odprowadzanie jej przez górną warstwę
gleby, dzięki czemu wystarczająca ilość tlenu dociera do korzeni.
Większy poziom tlenu ma kluczowe znaczenie dla wysokiej
wydajności podczas odnowy trawy i poprawy jej jakości.

Listwy chroniące łożyska i 
ograniczające głębokość roboczą.

Maszyna jest dostępna również 
w wersji do zawieszania z przo-
du ciągnika.

Na każdym pierścieniu są
cztery noże tnące, działające
do przodu i do tyłu.

Z praktycznie niezużywającymi
się ostrzami o maksymalnej
głębokości roboczej 185 mm.
Regulowany kąt do jeszcze
intensywniejszej pracy.

Z możliwością opcjonalnego
doposażenia w dodatkowe
obciążniki ze stali lub betonu.

Solidna i stabilna
konstrukcja ramy.

Dzięki możliwości stosowania
dodatkowych obciążników
maszyna zapewnia odpowied-
nią penetrację na wszystkich
rodzajach gleb.

Wysokiej jakości osie
zapewniają długie
lata eksploatacji.

Specjalnie opracowane
i niezwykle skuteczne
ostrza pozostawiają
trawę nieuszkodzoną.

Niedostateczna pielęgnacja terenów trawiastych często 
prowadzi do powodzi i erozji.

Aerator do łąk firmy Evers gwarantuje lepsze napowietrzenie i 
przepuszczalność gleby. Zapobiega to uszkodzeniom powierzch-
ni gleby i zwiększa jakość użytków zielonych.

Przykładowa ilustracja aeratora do łąk i użytków zielonych
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Najważniejsze cechy
Napowietrzanie bez uszkodzeń
Aerator Evers do łąk i użytków zielonych wyposażony jest 
w 24 ostrza na metr szerokości roboczej i pozwala uzyskać 
maksymalną głębokość pracy 185 mm. Ostrza ze stali 
hartowanej są tak zaprojektowane, aby unikać uszkodzenia trawy 
podczas penetracji i cofania. Ostra krawędź tnąca z przodu i z 
tyłu pierścienia chroni darń, nawet po ustawieniu osi pod kątem, 
dzięki czemu ostrza działają efektywniej, a przy tym
nie naruszają powierzchni. 

Ochrona dzięki zastosowaniu listew 
Listwy pod łożyskami na aeratorze Evers chronią łożyska
kołnierzowe, a także ograniczają maksymalną głębokość pracy,
dzięki czemu nie dochodzi do uszkadzania trawy. Są one
zintegrowane z ramą i wykonane z wytrzymałej stali.

  Z przyjemnością doradzimy w wyborze aeratora na użytki zielone
 dostosowanego do indywidualnych warunków uprawy.

Większy ciężar — głębsza praca
W celu uzyskania lepszej penetracji na twardych i suchych
glebach aerator Evers do łąk można doposażyć w dodatkowe
obciążenie. Oferujemy obciążniki stalowe i betonowe o masie
100 kg.

Flexible width
Maszyna jest dostępna w szerokościach roboczych od 200 cm
do 900 cm. Do aeratora można dołączyć koła, aby zapewnić
płynną pracę przy większej szerokości roboczej.

AERATOR DO ŁĄK W WYKONANIU NIESTANDARDOWYM
Jeśli typowe modele nie odpowiadają Twoim wymaganiom, możesz 
skorzystać z dodatkowych opcji wyposażenia wymienionych poniżej

   

Typ  

 
Szerokość robocza 200–900 cm

Liczba ostrzy 48–240

Wymaganie mocy 50 KM lub więcej

Masa 570 kg lub większa

Akcesoria 
  

Na ramie sztywnej, dwu- lub trzyczęściowy,
składany hydraulicznie

  Uchwyty na obciążniki i obciążniki 
  Mechaniczne urządzenie podnoszące
  Włóka równająca 
 Belki wyrównujące
 Wersja do montażu z przodu 
  Wersja półzawieszana z dyszlem
  Znak ostrzegawczy z oświetleniem i odblaskami
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DO ODNAWIANIA GLEBY NA ŁĄKACH

Wyzwanie
Uprawa łąk wymaga przede wszystkim ostrożnej i uważnej
ochrony trawy. Utrzymanie dobrej kondycji darni jest niezbędne
do produkcji wysokiej jakości pasz i tym samym stanowi
podstawę nowoczesnej hodowli krów mlecznych. Uszkodzona
trawa to zaproszenie dla chwastów, które znacznie redukują
wartość odżywczą trawy z użytków zielonych. Dostawcy nasion
traw zalecają coroczne dosiewanie trawy w ilości od 8 kg do
20 kg nasion, najlepiej późnym latem.

Nasze rozwiązanie
Agregat Evers Grass Profi jest uniwersalny: służy do siewu,
odnawiania i niwelacji terenu; dzięki możliwości rozbudowy łączy
w sobie cztery operacje uprawy użytków zielonych. Ten agregat
obejmuje włókę poziomującą, bronę z zębami sprężystymi,
siewnik i wał.
Każdej z maszyn składowych agregatu do użytków zielonych
Profi można też używać osobno.

Dostępny również z przednią
broną zębatą do uzyskiwania
jeszcze wydajniejszej
kombinacji prac uprawowych.

Darń jest napowietrzana, a 
chwasty i płytko ukorzeniona
trawa (np. wiechlina łąkowa)
są równocześnie usuwane za 
pomocą mocnych zębów
sprężynowych.

W razie potrzeby do agregatu
można dołączyć dodatkowy
wał; lepiej przystosowane do
potrzeb lokalnych upraw.

Dostępne z opcjonalnym
siewnikiem mechanicznym
(pojemności 230 l) lub pneu-
matycznym (pojemności 500 l).

Stabilna i bardzo odporna 
na zużywanie rama.

Siewnik umożliwia
precyzyjne dosiewanie

trawy na całym polu
i w każdych ilościach.

Mocne, regulowane
i obciążone sprężynami 
włóki poziomujące.

Bardzo wytrzymałe zęby
sprężynowe (12 mm).

Nasiona traw są następnie
wciskane w glebę i ugniatane
przy użyciu wału Cambridge

lub Pictor.

Uszkodzona darń to zaproszenie do rozwoju chwastów i 
niepożądanych gatunków traw.

Dosiewy pozwalają uzupełniać ubytki i nie pozwalają na rozwój
niepożądanych gatunków roślin.

Przykładowa ilustracja agregatu do odnawiania łąk i użytków zielonych
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  Z przyjemnością doradzimy w wyborze odpowiedniej maszyny na użytki zielone
 dostosowanej do indywidualnych warunków uprawy.

SIEWNIK DO ŁĄK W WYKONANIU NIESTANDARDOWYM
Jeśli typowe modele nie odpowiadają Twoim wymaganiom, możesz 
skorzystać z dodatkowych opcji wyposażenia wymienionych poniżej

Najważniejsze cechy
Agregat złożony z maszyn użytecznych
także indywidualnie

Każdą z maszyn składających się na agregat Evers Grass Profi,
czyli bronę, siewnik, wał i włókę, można wykorzystać osobno.

Brona do łąk
Agregat Evers Grass Profi można opcjonalnie sprzęgać z broną
do trawy na początku lub na końcu całego zespołu. Agregat
Grass Profi obejmuje kultywator ze zgrzebłem sprężystym, który
usuwa martwą trawę i wiechlinę łąkową, a pozostawia za sobą
mocną trawę. Solidne zęby o grubości 12 mm luzują glebę,
tworząc doskonałe warunki do siewu trawy. Kąt ataku zębów jest
regulowany, aby umożliwić zmiany intensywności i głębokości
poziomu penetracji ziemi.

Wał do łąk
Evers oferuje szeroki asortyment wałów, które można sprzęgać
z innymi maszynami w celu uzyskania agregatu dostosowanego
do indywidualnych wymogów lub do wykorzystania jako 
samodzielne maszyny. Wśród dostępnych typów są wały 
Pictor, rurowe, trapezowe, Saturnus i Orion, dzięki czemu 
każdy znajdzie odpowiedni kształt dla swoich potrzeb uprawy. 
Natomiast jako element agregatu Evers wały wciskają ziarna traw 
w glebę po wysiewie, co gwarantuje optymalny wzrost.
Dodatkowo polepsza to efekt kapilarny i redukuje niepożądane
parowanie wilgoci z gleby. Standardowo montowany system AWL
zapewnia optymalny rozkład masy; wszystkie wały charakteryzują
się zwartą budową, nawet te o dużej szerokości roboczej, co
oznacza, że można je bezpiecznie transportować.

   

Typ  

 
Szerokość robocza 200 cm i więcej

Typ wału Cambridge, Pictor

Średnica wału 44/49 cm, 53 cm, 56/62 cm, 62 cm

Wymaganie mocy 

Akcesoria  Włóka niwelująca
 Hamulec
 Błotniki
 Znak ostrzegawczy z oświetleniem i odblaskami

W wersji półzawieszanej lub zawieszanej
(z trzema segmentami składanymi
hydraulicznie, z broną)

90HP lub więcej, 120 KM
(dla wersji półzawieszanej)

16 17



MASZYNY NIESTANDARDOWE

Nasza specjalność —
maszyny niestandardowe
Nieważne, czy klient potrzebuje rozwiązania do 
przygotowania gleby, rozrzucania gnojowicy 
czy do pielęgnacji użytków zielonych — nasza 
bogata oferta obejmuje maszyny z bogatym 
wyposażeniem w opcjach standardowych. Jeśli 
nie możesz znaleźć maszyny, której potrzebujesz, 
skorzystaj z możliwości zbudowania jej na 
indywidualne zamówienie w firmie Evers. Każdą 
cechę maszyny można zmienić lub dostosować, w 
tym m.in. szerokość roboczą, rodzaje elementów i 
parametry techniczne.

Do uzyskania potrzebnej konfiguracji wykorzystuje 
się elementy podstawowe i dodatkowe, które 
dobiera się jednostkowo, a następnie składa w 
maszynę wytwarzaną na indywidualne zamówienie 
klienta, na podstawie fachowego projektu.

Wiele lat doświadczenia oznacza, że nasi 
inżynierowie posiadają środki pozwalające na 
szybkie testowanie i wdrożenie rozwiązań do 
produkcji.

Zachęcamy do konsultacji z naszymi 
pracownikami, którzy w każdej chwili są 
gotowi, by służyć Państwu radą.

Modułowa struktura naszych maszyn
pozwala nam oferować szeroki zakres
opcji wyposażenia. Każdy model
podstawowy można rozbudować
poprzez sprzęgnięcie z niezbędnym
wyposażeniem.

Cambridge, Pictor itp.
— nasz asortyment wałów 

pozwala na niestandardowe
konfiguracje dla uzyskania
rozwiązania idealnego do

warunków uprawy klienta.

Nie ignorujemy żadnych potrzeb:
różne wysokości ramy, szerokości
robocze i liczba zębów — wszystko
można dostosować do wymagań
klienta i wykonać indywidualnie.
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Pieczątka dealera

Na naszych łąkach wykorzystuję 5-zębowy agregat do użytków zielonych i łąk Evers, aby
niepotrzebnie nie mieszać warstw podglebia. Lepsza przepuszczalność wody, głębsze
zakorzenienie rośli, a więc lepsze wykorzystanie azotu dają lepsze tereny zielone. Zalety takiej
uprawy nie są widoczne od razu, ale w dłuższej perspektywie efekt w postaci wyższej jakości łąki
jest zdecydowanie zauważalny. Krótko mówiąc: większe przychody przy minimalnym koszcie,
czego chcieć więcej? 

Wilco van de Brink, rolnik z Ede (Holandia)

eversagro.com

POZOSTAŁE PRODUKTY:


