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Streszczenie

W pracy przedstawiono najnowsze rozwi¹zania stosowane w samoza³adowczych transporterach bel cylindrycznych. Szczególn¹
uwagê zwrócono na zespo³y, które s¹ g³ównymi elementami maszyn i bior¹ czynny udzia³ podczas za³adunku i wy³adunku bel.

: transporter samoza³adowczy, bele cylindryczneS³owa kluczowe

SAMOZA£ADOWCZE TRANSPORTERY BEL
CYLINDRYCZNYCH Z MATERIA£ÓW ROŒLINNYCH

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 6/2014

Wstêp

Budowa samoza³adowczych transporterów bel
cylindrycznych

Szerokie stosowanie pras formuj¹cych du¿e bele cy-
lindryczne i prostopad³oœcienne przyczyni³o siê do intensy-
wnego rozwoju konstrukcji maszyn i urz¹dzeñ niezbêdnych do
realizacji prac ³adunkowych i transportowych [11]. Rozwój ten
koncentruje siê na samoza³adowczych œrodkach transportu,
które pozwalaj¹ na pe³n¹ mechanizacjê procesu zbioru bel
z pola lub ³¹ki i przygotowaniu ich do sk³adowania. Wyniki
wielu badañ wykaza³y, ¿e technologie zbioru bel cylindrycz-
nych z zastosowaniem samoza³adowczych przyczep o ma³ej
³adownoœci s¹ rozwi¹zaniami nieprzydatnymi dla gospodarstw,
które maj¹ potrzebê transportowania du¿ej liczby bel [1, 8, 9].
Niektóre z nich s¹ stosowane w wielu krajach, w których
produkuje siê du¿e iloœci kiszonek sporz¹dzanych w formie bel
cylindrycznych. Pozwala na to ich szczególna konstrukcja
umo¿liwiaj¹ca delikatne podbieranie i wy³adowywanie bel
owiniêtych foli¹ rozci¹gliw¹. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e
najnowsze osi¹gniêcia oferowane przez wiele firm pozwalaj¹
na sprawny i szybki zbiór bel z pola, co czyni je rozwi¹zaniami
wysoce wydajnymi [10, 12]. S¹ to niekiedy maszyny budowane
na bazie samochodów ciê¿arowych i stosowane m.in. w USA
i Kanadzie.

Szerokie stosowanie wydajnych maszyn do zbioru pasz
objêtoœciowych w formie zagêszczonej przyczyni³o siê do
opracowania wielu ciekawych rozwi¹zañ konstrukcyjnych
pozwalaj¹cych na kompleksow¹ mechanizacjê zbioru,
transportu i sk³adowania bel cylindrycznych i prostopad³o-
œciennych, które powszechnie nazywa siê transporterami (ang.

) i mo¿na je podzieliæ na:
- transportery do zbioru bel cylindrycznych,
- transportery do zbioru bel prostopad³oœciennych,
- uniwersalne transportery do zbioru bel cylindrycznych

i prostopad³oœciennych.
Austriacka firma Trumag oferuje samoza³adowcze

transportery oznaczone sybmolem RBTW (rys. 1). S¹ one
szczególnie przydatne do bel owiniêtych foli¹ rozci¹gliw¹, ze
wzglêdu na sposób za³adunku i wy³adunku. G³ównym
zespo³em tych transporterów jest ramowa konstrukcja
„komory” noœnej bel w kszta³cie cylindra. Dolna czêœæ zespo³u
g³ównego jest „otwarta” i w procesie podbierania bel pozwala
na przesuwanie jej po powierzchni pola lub ³¹ki. W czasie
procesu podbierania oœ beli powinna pokrywaæ siê z g³ówn¹
osi¹ symetrii „komory” noœnej transportera, co zapewni ³atwe
i szybkie umieszczenie beli w „komorze”. Nastêpnie „komora”
wraz z umieszczon¹ w niej bel¹ zostaje podniesiona si³o-

trailer, carrier

wnikami hydraulicznymi i podczas przemieszczania siê
transportera bela spoczywa w dolnej czêœci „komory” i nie
styka siê z pod³o¿em. Umo¿liwia to swobodny dojazd do
nastepnej beli lub miejsca sk³adowania. Wy³adunek bel
odbywa siê poprzez opuszczenie „komory” noœnej na pod³o¿e
i przemieszczenie transportera do przodu o odcinek równy
d³ugoœci przetransportowanych bel. Proces podbierania bel
odbywa siê podczas cofania transportera. Ten rodzaj za³adunku
pozwoli³ na uproszczenie konstrukcji transportera.

Fiñska firma Metallipalveu Hartikainen Oy produkuje
transportery oznaczone symbolem MPH-paalivaunu [4], które
s¹ wyposa¿ane w dwie komory noœne ³¹czone zawiasowo z ra-
m¹ maszyny (rys. 2). Podczas za³adunku komory s¹ opuszczane

�ród³o / Source: [6]
Rys. 1. Samoza³adowczy transporter RBTW firmy Trumag
Fig. 1. RBTW self-loading bale transporter offered by Trumag

na pod³o¿e, a ich otwarta konstrukcja w dolnej (wtedy) czêœci
pozwala na swobodne umieszczanie w nich bel. Przygotowanie
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Rys. 2. Samoza³adowczy transporter MPH-paalivaunu firmy
Metallipalveu Hartikainen Oy
Fig. 2. MPH paalivaunu self-loading bale transporter offered
by Metallipalveu Hartikainen Oy



maszyny do transportu polega na ca³kowitym podniesieniu
komór noœnych, które zajmuj¹ centralne po³o¿enie, a ka¿dy
rz¹d bel znajdujacych siê w komorach jest zabezpieczony przed
przemieszczaniem siê poosiowym dwoma ogranicznikami
w kszta³cie ukoœnie usytuowanych prostok¹tów. S¹ one przy-
twierdzone do ramion dwóch prostok¹tnych „okien”
znajduj¹cych siê z przodu i ty³u maszyny. Wy³adunek bel jest
realizowany po uprzednim opuszczeniu komór i przemie-
szczaaniu siê maszyny do przodu. Warto równie¿ dodaæ, ¿e
maszyna ta jest znacznie wydajniejsza w zestawieniu z trans-
porterem RBTW firmy Trumag ze wzglêdu na wiêksz¹ liczbê
przemieszczanych bel oraz ich szybszy i ³atwiejszy za³adunek.

W ofercie austriackiej firmy Mammut znajduje siê
transporter o ciekawej konstrukcji oznaczony symbolem Silo
Trans (rys. 3), który przeznaczony jest do przemieszczania bel
(równie¿ owiniêtych foli¹) na niewielkie odleg³oœci. W porów-
naniu do maszyny RBTW ró¿ni siê sposobem za³adunku i wy-
³adunku bel. Transporter Silo Trans zbudowany jest z dwóch
par górnych i dolnych wide³ noœnych, które opuszczane i pod-
noszone s¹ si³ownikami hydraulicznymi. Wid³y górne
zbudowane z odpowiednio ukszta³towanych rur tworz¹cych
czworoœcian o wielkoœci odpowiadaj¹cej wymiarom
transportowanej beli. Po³¹czone s¹ one bezpoœrednio z si³owni-
kami hydraulicznymi. Wid³y dolne natomiast po³¹czone s¹
dŸwigni¹ mechaniczn¹ z wid³ami górnymi. Proces za³adunku
odbywa siê, podobnie jak w przypadku transportera firmy
Trumag, podczas cofania. Si³ownik hydrauliczny opuszcza
wid³y górne do poziomu gruntu i jednoczeœnie, przez dzia³anie
dŸwigni mechanicznej, obni¿one zostaj¹ wid³y dolne. Po
za³adunku beli wid³y górne zostaj¹ podniesione, co umo¿liwia
za³adunek beli na wid³y dolne. Transporter mo¿e byæ
dodatkowo wyposa¿ony we wsporniki zabezpieczaj¹ce bele
przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem siê, a kszta³t
konstrukcji transportera zapewnia bezpieczny przewóz bel do
miejsca sk³adowania. Do niew¹tpliwych zalet maszyny nale¿y
zaliczyæ wzglêdnie prost¹ konstrukcjê oraz szybki i sprawny
za³adunek i wy³adunek bel (czas za³adunku czterech bel
znajduj¹cych siê obok siebie nie przekracza 2 minut) [3]. Tego
typu maszyny s¹ szczególnie przydatne dla ma³ych
gospodarstw, w których bele cylindryczne z kiszonk¹ mog¹ byæ
sk³adowane na skraju pola. Istotne wtedy staje siê wydajne
„usuniêcie” bel z pola/³¹ki. W niektórych rozwi¹zaniach
proponuje siê przewóz dodatkowej beli na ³adowaczu
montowanym z przodu ci¹gnika.

Kanadyjska firma Bühler Inland oferuje transportery
oznaczone symbolem Hayliner 2500 (rys. 4). Ich konstrukcjê
noœn¹ stanowi¹ cztery wzd³u¿ne belki po³¹czone od do³u
kilkoma poprzecznymi ramionami. Taka konstrukcja pozwala
na umieszczenie bel w dwóch rzêdach. Dwa ramiona za³a-
dowcze umieszczone s¹ po obu stronach maszyny i „obs³uguj¹”
w³asn¹ platformê za³adowcz¹. Transportery Hayliner mog¹ byæ
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Rys. 3. Transporter Silo Trans firmy Mammut
Fig. 3. Silo Trans self-loading transporter

wyposa¿one w trzy typy ramion za³adowczych. Jednym z nich
jest zespó³ za³adowczy sk³adaj¹cy siê z dwóch równolegle
usytuowanych prêtów, które pod³¹czone s¹ do ramienia
wychylanego hydraulicznie. Odleg³oœæ miêdzy prêtami zale¿y
od œrednicy podbieranych bel i jest regulowana. Tego typu
zespó³ za³adowczy pozwala na ruch roboczy transportera
prostopadle do kierunku przemieszczania siê prasy zwijajacej,
czyli wzd³u¿ osi g³ównej beli cylindrycznej. Transporter, który
ma taki zespó³ za³adowczy prowadzony jest prostopadle do
kierunku ruchu roboczego prasy zwijaj¹ce, czyli wzd³u¿ osi
g³ównej beli cylindrycznej. Zespó³ za³adowczy mo¿na wypo-
sa¿yæ dodatkowo w defletor wykonuj¹cy obrót beli o 90°, co
pozwala na prowadzenie transportera po polu zgodnie z kie-
runkiem ruchu prasy zwijaj¹cej [2].

Transportery ROTOS produkowane przez czesk¹ firmê
Romill charakteryzuj¹ siê innowacyjnym rozwi¹zaniem
zespo³u podbierania i za³adunku bel cylindrycznych na ukoœnie
usytuowan¹ platformê ³adunkow¹ (rys. 5). Sk³ada siê ona
z dwóch przestrzeni ³adunkowych oddzielonych pod³u¿n¹
przegrod¹ i tylnego ramienia zabezpieczaj¹cego bele przed
wypadaniem z maszyny w czasie ich za³adunku i transportu.
Ka¿da przestrzeñ ³adunkowa „obs³ugiwana” jest przez
oddzielny zespó³ podbieraj¹co-za³adowczy sterowany si³o-
wnikiem hydraulicznym, który zbudowany jest z platformy
z bocznymi ogranicznikami oraz dwu prostopadle usytu-
owanych ramion w jej przedniej czêœci. Podbieranie bel z po-
d³o¿a odbywa siê po uprzednim pochyleniu zespo³u i naje-
chaniu nim na belê usytuowan¹ osi¹ symetrii prostopadle do
kierunku ruchu maszyny. W momencie czêœciowego
umieszczenia (po najechaniu) beli na platformie zespo³u
podbieraj¹co-za³adowczego nastêpuje jej zablokowanie
poprzez elementy umieszczone w górnej czêœci dwu ramion. To
zablokowanie umo¿liwia dostarczanie beli na platformê
³adunkow¹. W celu zapewnienia podbierania bel z pod³o¿a
nale¿y dokonaæ odpowiedniego przestawienia platformy
³adunkowej maszyny wzglêdem dyszla zaczepowego, które
jest realizowane jednym z dwóch si³owników hydraulicznych.
Do zalet transportera ROTOS nale¿y zaliczyæ przede
wszystkim znaczn¹ szybkoœæ podbierania bel, która jest
realizowane w czasie jazdy maszyny oraz du¿¹ prêdkoœæ
przemieszczania siê po drogach o twardej i g³adkiej

nawierzchni (do 40 km·h ). Nale¿y jednak dodaæ, ¿e
funkcjonowanie zespo³u podbieraj¹co-za³adowczego tego
transportera zale¿y od gêstoœci bel, która decyduje o pracy
biernego systemu ich blokowania [5].

�ród³o / Source: [7]
Rys. 4. Samoza³adowczy transporter Hayliner 2500
Fig. 4. Hayliner 2500 self-loading bale transporter
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Rys. 5. Transporter ROTOS z za³adowanymi belami
Fig. 5. ROTOS self-loading transporter with loaded bales
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Rys. 6. Etapy pracy samoza³adowczego transportera bel
cylindrycznych firmy Alberti
Fig. 6. Work stages of self-loading round bale transporter
produced by Alberti

W ofercie w³oskiej firmy Alberti znajduje siê transporter,
którego podstawowymi zespo³ami s¹: podbieracz, przy-
trzymywacz bel, suwnica transportuj¹ca oraz platforma
³adunkowa. Proces za³adunku bel realizowany jest z wyko-
rzystaniem podbieracza, który umo¿liwia jednoczesny
za³adunek dwóch bel. Znajduje siê on z przodu transportera i po
podniesieniu bel wykonuje obrót o 90º, umieszczaj¹c bele na
platformie. Nastêpnie transporter podje¿d¿a pod kolejny
„³adunek”, a w tym samym czasie bele s¹ przemieszczane na
tylni¹ czêœæ transportera i podbieracz wraca do pozycji
za³adunku (rys. 6). Na tylnej czêœci transportera znajduje siê
przytrzymywacz bel, który zabezpiecza bele przed wypa-
dniêciem podczas transportu. Podczas roz³adunku zostaje on
podniesiony, a bele s¹ roz³adowywane za pomoc¹ urz¹dzenia
chwytaj¹cego lub s¹ spychane z transportera.

Jednym z producentów oferuj¹cych uniwersalne maszyny
do zbioru, transportu i sk³adowania bel cylindrycznych oraz
prostopad³oœciennych jest amerykañska firma Stinger Ltd.
(rys. 7). S¹ one budowane na bazie podwozi samochodów
ciê¿arowych, gdzie zespó³ za³adowczy znajduje siê przed
kabin¹ operatora. Zespó³ za³adowczy jest sterowany
hydraulicznie i mo¿e byæ wyposa¿ony w wid³y lub chwytak.
Proces za³adunku wykonywany jest podczas ruchu maszyny.
Bela podebrana z pod³o¿a zostaje uniesiona na platformie nad
kabinê. Nastêpnie chwytak wykonuje obrót, co pozwala na
delikatne umieszczenie beli na platformie i pod wp³ywem si³
ciê¿koœci bela zsuwa siê po g³adkiej powierzchni skoœnie usy-
tuowanej platformy. Z ty³u platformy znajduj¹ siê ogranicz-
niki, które zabezpieczaj¹ bele przed zsuniêciem siê i u³atwiaj¹
ich sterowanie. Proces wy³adunku w czasie ruchu transportera
odbywa siê przez opuszczenie ograniczników [14].
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Rys. 7. Samoza³adowczy transporter Stacker 6500 firmy
Stinger podczas roz³adunku bel
Fig. 7. Stacker 6500 self-loading bale transporter during
unloading offered by Stinger Ltd.
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SELF-LOADING ROUND BALE TRANSPORTERS

Summary

The paper presents the latest solutions used in the self-loading round bale transporters. Special attention was paid to units, which
are the main components of machines and take an active part in the processes of loading and unloading of bales.

: self-loading transporter, round baleKey words
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