
4

mgr in¿. Pawe³ SÊK , prof. dr hab. in¿. Tadeusz SÊK1 2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut In¿ynierii Biosystemów
e-mail: pawelsek08@gmail.com, tadeusz.sek@up.poznan.pl1 2

data przyjêcia: 2018-10-05; data akceptacji 2018-10-15

Streszczenie

W artykule omówiono rozwi¹zania konstrukcyjne przyczep transportowych i technologicznych w programach produkcyjnych
wystawców prezentuj¹cych swoje wyroby na Targach Polagra-Premiery 2018. Zwrócono uwagê na rozwi¹zania uk³adów
jezdnych, sterowania i roz³adunku, a tak¿e na rozszerzenie funkcji technologicznych.
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PRZYCZEPY TRANSPORTOWE I TECHNOLOGICZNE
W OFERTACH WYSTAWCÓW NA TARGACH

POLAGRA-PREMIERY 2018

Wstêp

Przyczepy transportowe

Na stan wyposa¿enia technicznego gospodarstw rolnych,
oprócz ich wielkoœci, rodzaju produkcji, potencja³u
ekonomicznego i form mechanizacji wp³ywaj¹ czynniki
przyrodnicze, organizacyjne i eksploatacyjne. Te pierwsze,
zw³aszcza w okresie jesiennym, mog¹ utrudniaæ prace polowe
przy zbiorach ziemniaków, buraków czy kukurydzy. Drugi
czynnik dotyczy g³ównie transportu, którego koszty wynosz¹
40-60% wszystkich nak³adów pracy mobilnych Ÿróde³ energii
i oko³o 20% nak³adów pracy ludzi [2]. Z czynnikami organi-
zacyjnymi wi¹¿e siê trzeci element wp³ywaj¹cy na stan wypo-
sa¿enia gospodarstw, którym s¹ wskaŸniki techniczne i eksplo-
atacyjne stosowanych œrodków transportowych, musz¹ one
bowiem zapewniæ ci¹g³oœæ pracy maszyn g³ównych czêsto
w krótkich terminach agrotechnicznych.

Racjonalizacja transportu rolniczego, który w znacz¹cym
stopniu wp³ywa na koszt zabiegów, polega na ograniczeniu
jego udzia³u w procesie technologicznym przez zmniejszenie
jego czasów sk³adowych. Mo¿na to uzyskaæ przez zwiêkszenie
pojemnoœci i ³adownoœci œrodków transportowych, ograni-
czenie czasów przejazdów roboczych, ja³owych, jak i skró-
cenie czasu wy³adunku. Dlatego producenci przyczep
transportowych i technologicznych oferuj¹ maszyny o du¿ej
objêtoœci i ³adownoœci, wieloosiowych uk³adach jezdnych,
z mo¿liwoœci¹ przesuwania zespo³u jezdnego; wyposa¿aj¹ je
w urz¹dzenia do szybkiego roz³adunku skrzyni, systemy
wa¿¹ce z drukarkami, a tak¿e wyk³adziny do ochrony
za³adowywanego plonu. Pojawiaj¹ siê tak¿e rozwi¹zania
g¹sienicowych systemów jezdnych, g³ównie do zbioru
buraków w trudnych warunkach pogodowych.

Uk³ady jezdne w maszynach i technologicznych œrodkach
transportowych w zale¿noœci od pojemnoœci i ³adownoœci
mog¹ byæ jednoosiowe, dwuosiowe typu tandem (rys. 1a),
trzyosiowe (rys. 1b) oraz czteroosiowe (rys. 1c).
Podwozia przyczep s¹ opracowywane indywidualnie przez
poszczególnych producentów. Podwozia te mog¹ byæ: wahliwe
dla uk³adów tandem, typu , amortyzowane hydraulicznie,
z osiami podnoszonymi i nad¹¿nymi, a tak¿e kompaktowe
z osiami skrêtnymi BPW.

Przy wieloosiowych œrodkach transportowych dla
stabilnoœci kierowania i jazdy na wprost po szosach,
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optymalizacji jazdy na œliskich nawierzchniach, zmniejszenia
zu¿ycia opon podczas jazdy nawet w bardzo ciasnych zakrêtach
jak i podczas jazdy do ty³u, stosowane s¹ elektroniczne uk³ady
kierowania wymuszonego. Przy uk³adzie tandem - pierwsza oœ
jest sztywna, a druga - kieruj¹ca nad¹¿na; w wersji
pierwsza i trzecia s¹ kieruj¹ce nad¹¿ne, a druga sztywna;
w wersji - pierwsza i czwarta s¹ kieruj¹ce nad¹¿ne,
a druga i trzecia s¹ sztywne.

Funkcja kierowania stosowana jest tak¿e podczas jazdy do
ty³u. Uk³ady sterowania kó³ tylnych mog¹ byæ mechaniczne lub
elektroniczne.

W zestawach transportowych firmy Fliegl zainstalowany
jest elektroniczny uk³ad kierowania wymuszonego „ForCon”.
W ci¹gniku zamontowany jest monitor, a na zewn¹trz ¿yro-
skop, natomiast w przyczepie - jednostka steruj¹ca.

Firma Fliegl w swoich rolniczych œrodkach transportowych
i technologicznych stosuje rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce
optymalne dostosowywanie nacisku masy przyczepy na zaczep
ci¹gnika przez mechaniczne lub, w opcjonalnym rozwi¹zaniu,
p³ynne hydrauliczne przesuniêcie osi (rys. 2a).
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Rys. 1. Zespo³y jezdne œrodków transportowych [5]: a) tandem
Joskin Trans-CAP 6500/22BC150 [3], b) tridem Krampe
Kipper BigBody 800 [4], c) quattro Brochard o ³adownoœci
50 t [4]
Fig. 1. Driving road systems of the device of transport: a)
tandem Joskin Trans-CAP 6500/22BC150 [3], b) tridem
KrampeKipper BigBody 800 [4], c) quattro Brochard with
a load capacity of 50 t [4]
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W wyniku przesuniêcia uk³adu jezdnego do ty³u (rys. 2b)
podczas pracy na polu zwiêksza siê obci¹¿enie zaczepu
ci¹gnika przez co poprawiaj¹ siê w³aœciwoœci trakcyjne
agregatu. Natomiast przesuniêcie uk³adu jezdnego do przodu
(rys. 2c) zmniejsza obci¹¿enie na zaczepie i zwiêksza komfort
jazdy. System przesuwu osi umo¿liwia dostosowanie obci¹-
¿enia zaczepu równie¿ w przypadku monta¿u dodatkowych
urz¹dzeñ, np. adaptera rozrzutnika obornika.

Podczas zbioru p³odów rolnych w okresie jesiennym, zw³a-
szcza przy du¿ej wilgotnoœci gleby, œrodki transportowe
nadmiernie ugniataj¹ glebê. Firma Fliegl ma w ofercie trzy-
osiow¹ przyczepê TransFarmer przeznaczon¹ do odbioru od
maszyn zbieraj¹cych w okresie jesiennym ziemniaki i buraki
(rys. 3a) [3]. W tym okresie przejazdy po polu powoduj¹ nad-
mierne ugniatanie gleby i destrukcjê jej struktury. Dlatego do
pracy w polu wykorzystuje siê wymienny uk³ad jezdny sk³ada-
j¹cy siê z dwóch rozchylanych ramion z g¹sienicowymi uk³a-
dami jezdnymi. Do dojeŸdzie przyczepy na pole ci¹gnik jest
od³¹czany i przyczepiany do g¹sienicowego zestawu trans-
portowego. Podczas cofania siê ci¹gnika z zestawem ramiona
z g¹sienicowym uk³adem jezdnym rozchylaj¹ siê (rys. 3b) [5]
i podje¿d¿aj¹ do ko³owego zespo³u przyczepy (rys. 3c) [5].
Opatentowany uchwyt przyczepy ³¹czy j¹ z ram¹ uk³adu
g¹sienicowego. Po po³¹czeniu siê z zespo³em g¹sienicowym
zespó³ ko³owy przyczepy podnosi siê; przyczepa osadzona jest
na ramie g¹sienicowego uk³adu zaczepowego (rys. 3d) [5].

Rys. 2. System przesuwania osi w przyczepach firmy Fliegl [5]:
a) po³o¿enie pocz¹tkowe, b) przesuniêcie do tylu, c) przesu-
niêcie do przodu
Fig. 2. Move axle system in trailers of Fliegl [5]

Rys. 3. Zmiana uk³adu jezdnego w przyczepie TransFarmer [5]
Fig. 3. Change of driving system in trailer TransFarmer [5]

Firma Brochard ma w ofercie przyczepy z taœmowym
urz¹dzeniem roz³adowczym typu Transborder TRB o poje-
mnoœciach 30, 40, 45 i 50 m do odbioru buraków od kombajnu
i przewo¿enie ich na stertê polow¹. W sprzyjaj¹cych warun-
kach trakcyjnych maszyny s¹ wyposa¿one w uk³ady osi
i , natomiast w trudnych warunkach trakcyjnych na polu,
zw³aszcza w okresie zbioru buraków, maszyna mo¿e byæ
wyposa¿ona w g¹sienicowy uk³ad jezdny (rys. 4). Roz³adunek
zbiornika o pojemnoœci 50 m nastêpuje w ci¹gu minuty, a dwu-
czêœciowy przenoœnik o szerokoœci 1,5 m pozwala usypaæ
pryzmê do wysokoœci 4,5 m.

Firma Fliegl ma w ofercie produkcyjnej przyczepê
technologiczn¹ do zbioru zielonki. Jest to klasyczna przyczepa
zbieraj¹ca wyposa¿ona w podbieracz palcowy, rotorowy zespó³
tn¹cy o regulowanej liczbie no¿y oraz skrzyniê gromadz¹c¹
pociêt¹ zielonkê [1]. Ró¿ni j¹ jednak od klasycznych przyczep
zbieraj¹cych wyposa¿enie w dwuczêœciowy taœmowy
przenoœnik prze³adunkowy, którym zgromadzona w skrzyni
zielonka jest prze³adowywana na œrodki transportowe. Jest to
zatem nowy rodzaj maszyny w technologii zbioru zielonek -
przyczepa zbieraj¹co-³aduj¹ca (rys. 5a), przeznaczona do
ci¹g³ej wspó³pracy ze œrodkami transportowymi (rys. 5b).

3

3

tandem
tridem

Rys. 4. Transborder prze³adowczy do buraków TRB z g¹sie-
nicowym uk³adem jezdnym [4]
Fig. 4. Overloading transborder for suger beets TRB with
crawler driving road system [4]

Przyczepy technologiczne

Rys. 5. Przyczepa zbieraj¹co-³adujaca Buffel firmy Fliegl [5]:
a) konstrukcja, b) technologia zbioru, c) rozsuwana oœ
Fig. 5. The self-loading trailer of Fliegl [5]: a) construction,
b) harvest technology, c) move axle system



Pojemnoœæ zbiornika wynosi 10 m , co pozwala na jazdê na
odcinku 100 m bez obecnoœci zespo³u transportowego.
Zapotrzebowanie mocy wynosi 95 kW (130 KM), a prêdkoœæ
robocza 13-14 km·h . Przy pracy na wilgotnym pod³o¿u, aby
ko³a maszyny nie przemieszcza³y siê œladem kó³ ci¹gnika i nie
zwiêksza³y negatywnego oddzia³ywania na pod³o¿e, istnieje
mo¿liwoœæ ich rozsuwania na osi (rys. 5c). Rozwi¹zanie to
otrzyma³o srebrny medal na targachAgritechnika 2017.

W rolniczych œrodkach transportowych i technologicznych
stosowane s¹ w skrzyniach systemy roz³adunkowe w postaci
przenoœników taœmowych lub przenoœników ³añcuchowo-
listwowych. Obecnie coraz czêœciej jako urz¹dzenia roz³adun-
kowe stosowane s¹ systemy zsuwaj¹ce ³adunek z pod³ogi
skrzyni. Znajduj¹ one zastosowanie w rozrzutnikach obornika
czy w przyczepach przeznaczonych do odbioru zielonek od
sieczkarni polowych, zw³aszcza przy sk³adaniu ich w silosach
zadaszonych, gdy nie ma mo¿liwoœci roz³adunku poprzez prze-
chy³ skrzyni. System zsuwania materia³u z pod³ogi dla roz³a-
dunku skrzyni, a nie w wyniku jej przechy³u, stosuje w swoich
œrodkach transportowych m.in. firma Fliegl (System Working-
Floor) i firma Kobzarenka (œciana przesuwnaAtlant).

Na rys. 6 przedstawiono zasadê dzia³ania systemu roz-
³adunku za pomoc¹ przesuwnej œciany. Œciana przednia jest
osadzona na p³ycie pod³ogowej (rys. 6a). Podczas roz³adunku
p³yta pod³ogowa wraz ze œcian¹ przesuwa siê do ty³u tym
samym przesuwaj¹c materia³ zgromadzony w skrzyni (rys. 6b).
Po dojœciu dolnej krawêdzi p³yty do œciany tylnej zbiornika lub
do urz¹dzenia roz³adunkowego (adapter rozrzutnika obornika)
p³yta pod³ogowa zatrzymuje siê, a œciana przesuwa siê do
koñca skrzyni (rys. 6c). Po³o¿enie p³yty pod³ogowej i œciany
przesuwnej w rozrzutniku obornika przedstawiono na rys. 6d.
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Systemy roz³adunkowe przyczep transportowych

Rys. 6. Zasada dzia³ania System Working Floor firmy Fliegl
[5]: a) po³o¿enie p³yty pod³ogowej i œciany przesuwnej dla
przyczepy z ³adunkiem, b) i c) kierunek przesuwu ³adunku,
d) widok p³yty pod³ogowej i œciany przesuwnej w rozrzutniku
obornika
Fig. 6. Principle of operations in System Working Floor of
Fliegl [5]

Podobne rozwi¹zanie zastosowane jest w przyczepie
transportowej TSP-39 o ³adownoœci 30 t firmy Kobzarenka. Na
rys. 7a przedstawiono fazy roz³adunku zielonki z przyczepy
z przesuwn¹ œcian¹, natomiast na rys. 7b widok œciany
przesuwnej w po³o¿eniu pocz¹tkowym, a na rys. 7c w po³o-
¿eniu koñcowym.

Wzrastaj¹ce moce ci¹gników i maszyn technologicznych
stosowanych w gospodarstwach rolnych wymagaj¹ ci¹g³ej
i wydajnej pracy odpowiednich œrodków transportowych o du-
¿ych pojemnoœciach i ³adownoœciach, a tak¿e o rozwi¹zaniach
technicznych umo¿liwiaj¹cych szybki ich roz³adunek. Dlatego
producenci oferuj¹ u¿ytkownikom szerok¹ gamê tych maszyn.
Du¿¹ uwagê przywi¹zuje siê do rozwi¹zañ systemów uk³adów
jezdnych zarówno w œrodkach transportowych, jak i technolo-
gicznych. Oprócz g¹sienicowych oraz wieloko³owych zesta-
wów jezdnych z systemami pozwalaj¹cymi na zmianê
szerokoœci rozstawu kó³, stosowane s¹ dla uk³adów jednych
ko³owych wymienne podwozia g¹sienicowe. Rozwi¹zania
takie ograniczaj¹ nadmierne ugniatanie gleby i pozwalaj¹ na
pracê w trudnych warunkach polowych.

Rys. 7. Roz³adunek przyczep z „przesuwn¹ œcian¹” Atlant
w przyczepie TSP-39 firmy Kobzarenka [5]: a) fazy roz³adunku,
b) po³o¿enie pocz¹tkowe œciany, c) po³o¿enie koñcowe œciany
Fig. 7. Unloading of trailers with “move side” Atlant in trailer
TSP-39 of Kobzarenka [5]
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TRANSPORTING AND TECHNOLOGICAL TRAILERS IN OFFERS OF THE

EXHIBITORS PRESENTED AT “POLAGRA-PREMIERY” Fair in 2018

Summary

The paper presents design solutions of the agricultural transporting and technological trailers in offers of the exhibitors at
“Polagra-Premiery” Fair in 2018. In the paper driving road, control and unloading systems and also broadening of the
technological functions were analysed and described.
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