
NOWY KOMBAJN ZBO¯OWY O DU¯EJ WYDAJNOŒCI ROBOCZEJ

Nowy kombajn zbo¿owy firmy New Holland, oznaczony
symbolem CR9090 Elevation, zwraca uwagê przede
wszystkim bardzo wielk¹, wrêcz niespotykan¹, szerokoœci¹
robocz¹, która wynosi 10,7 m. Istotne jest to, ¿e konstru-
ktorzy nowego kombajnu osi¹gnêli to bez uciekania siê do
metod podpierania zespo³u tn¹cego w ró¿nych punktach jego
rozpiêtoœci, czy te¿ do zastosowania podzia³u tego zespo³u na
dwie czêœci z centralnym przegubem. Ogólny widok nowego
kombajnu jest przedstawiony na fotografii firmowej.

Zespó³ m³óc¹cy nowego kombajnu sk³ada siê z dwóch wirników
o œrednicy 55,9 cm i d³ugoœci 264 cm ka¿dy, których k¹t opasania

przez klepiska wynosi 123 . Sitowy uk³ad czyszcz¹cy typu „Opti-

Clean” ma powierzchniê sit równ¹ 6,5 m . Zbiornik ziarna ma

pojemnoœæ powiêkszon¹ do do 12,5 m z zastosowaniem systemu
górnego opró¿niania, która wynosi 110 l/s. Rozdrabniacz s³omy po-
kombajnowej wyposa¿ony jest w 88 no¿y rozmieszczonych w sze-
œciu rzêdach, za którymi usytuowane s¹ napêdzane hydraulicznie
dwie tarcze wyrzutowe. Tarcze te, razem z os³onami kierunkowymi
z regulowan¹ elektrycznie ich wysokoœci¹ i k¹tami ustawienia,
zapewniaj¹ (nawet przy wietrznej pogodzie) równomierne rozrzu-
cenie rozdrobnionej s³omy na ca³ej szerokoœci ciêcia kombajnu.
Ogumienie przednich kó³ kombajnu ma wymiary 710/70R42, a kó³
tylnych 540/65R30. W kombajnie zastosowano wysokoprê¿ny silnik
napêdowy Iveco 13TCP o mocy znamionowej 400 kW/544 KM
i mocy maksymalnej 435 kW/591 KM z systemem do³adowania
„Turbo-Compoun”. Pojemnoœæ zbiornika paliwa wynosi 1150 l.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik,
nr 9, 2008.

opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz
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NOWE SAMOJEZDNE £ADOWARKI KO£OWE Z WYSIÊGNIKIEM TELESKOPOWYM

W 2008 roku firma Schäffer zaoferowa³a dwa nowe modele samojezdnych ³adowarek ko³owych z podwoziem
przegubowym. £adowarki te (oznaczone symbolami 9310T oraz 9330T) charakteryzuj¹ siê lepszymi osi¹gami
eksploatacyjnymi ni¿ modele produkowane dotychczas przez tê firmê, a zmodernizowane kabiny zapewniaj¹ tak¿e wy¿szy
komfort obs³ugi operatorom tych maszyn. Ogólny widok jednej z nowych ³adowarek jest przedstawiony na fotografii

Projekt nowych kabin oznaczonych symbolem „scv” Kabine (Silence/Comfort/View) zapewnia bardzo wyciszone
stanowisko pracy. Przyczynia siê do tego tak¿e dobre wyg³uszenie wysokoprê¿nego silnika napêdowego firmy Deutz,
ch³odzonego ciecz¹, o mocy 75 kW/102 KM oraz 95 kW/ 130 KM. Maksymalna wysokoœæ podnoszenia obu ³adowarek
wynosi 5,25 m, a ich udŸwig maksymalny jest równy 3,2 t.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 10, 2008.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz

Bardzo dobry widok z siedziska operatora
zapewniaj¹ w pe³ni przeszklone œciany kabin. Aby
widok do góry, na uniesiony wysiêgnik, nie by³ zbyt
przes³oniêty krawêdzi¹ dachu, przednia szyba kabiny
wygiêta jest w górnej czêœci do ty³u i zastêpuje
nieprzezroczysty dach. Operator ³adowarki mo¿e
dostosowaæ do indywidualnych potrzeb zarówno
wysokoœæ po³o¿enia ko³a kierownicy, jak te¿ k¹t
pochylenia kolumny kierownicy. Przestrzenna kabina
pozwala na wygodne i funkcjonalne rozmieszczenie
aparatury kontrolno-steruj¹cej. Wszystkie hydrauliczne
funkcje robocze sterowane s¹ przez joystick, dziêki
czemu sterowane zawory reaguj¹ na najmniejsze
impulsy sterownicze i zostaj¹ niezw³ocznie przesta-
wione w wymagane po³o¿enie. Pod³okietniki, joystick
i siedzisko tworz¹ jeden zespó³ i ten sposób prawe ramiê
operatora nie musi wykonywaæ ¿adnych ruchów



Now¹ seriê samojezdnych opryskiwaczy polowych
zaoferowa³a firma Hardi. Opryskiwacze te, oznaczone
symbolem „Alpha-i”, wyposa¿one s¹ standardowo w kom-
puter pok³adowy HC6500, który umo¿liwia bardzo wygodne
sterowanie funkcjami maszyny przez w³¹czanie odpo-
wiednich przycisków na panelu sterowniczym w kabinie
operatora. Maszyny cechuj¹ siê szeregiem nowo-
wprowadzonych udogodnieñ, podnosz¹cych stopieñ
komfortu w pracy operatora. Jednym z takich udogodnieñ
jest system „HeadlandAssist”, s³u¿¹cy do sterowania belk¹
opryskiwacza na uwrociach. Automatyczne sterowanie
wysokoœci¹ po³o¿enia belki polowej nad opryskiwan¹
upraw¹ zapewnia system „AutoHeight”. Równie¿ napêd
mechanizmu jazdy jest standardowo wyposa¿ony w system
„EasyDrive”, który reguluj¹c robocz¹ prêdkoœæ opry-
skiwacza koordynuje pracê poszczególnych komponentów
hydrostatycznego napêdu mechanizmu jazdy i optymalizuje
zarówno prêdkoœæ, jak i proces hamowania. Nastêpnym

wyposa¿eniem nowych opryskiwaczy jest system
„AutoWash”, który zapewnia w pe³ni zautomatyzowane
wewnêtrzne i zewnêtrzne oczyszczanie maszyny. Z kolei
„AutoSectionControl-System” pozwala na sterowanie
w³¹czaniem i wy³¹czaniem rozpylaczy na belce polowej
w ró¿nych konfiguracjach iloœciowych. Ca³a rozpiêtoœæ
belki polowej podzielona jest na sekcje obs³ugiwane przez
poszczególne rozpylacze lub przez ich grupy, co umo¿liwia
zmianê czynnej szerokoœci opryskiwania, jak te¿ i opry-
skiwanie tylko okreœlon¹ czêœci¹ rozpylaczy belki polowej.
W³¹czanie do pracy i wy³¹czanie okreœlonej kombinacji
rozpylaczy odbywa siê automatycznie.

Ogólny widok jednego z nowych opryskiwaczy jest
przedstawiony na fotografii firmowej.
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