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Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono przegl¹d wybranych innowacyjnych rozwi¹zañ maszyn do mechanicznego zbioru ziemniaków,
zastosowanych w roku 2016 przez firmê Grimme. Nowe rozwi¹zania obejmuj¹ zmiany konstrukcyjne zwiêkszaj¹ce wydajnoœæ
pracy, poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo obs³ugi oraz wp³ywaj¹ce na jakoœæ zbieranego plonu. Przedstawiono modernizacje miêdzy
innymi takich maszyn, jak: frez uprawowy do formowania redlin, kombajny samobie¿ne do zbioru ziemniaków, systemy
monitoruj¹ce pracê kombajnów do zbioru ziemniaków oraz pryzmownik.

: kombajn samobie¿ny do ziemniaków, frez uprawowy do formowania redlin, system monitoruj¹cy pracê
kombajnu ziemniaczanego, Grimme, Niemcy
S³owa kluczowe

INNOWACJE ROKU 2016 W TECHNOLOGII
MECHANICZNEGO ZBIORU ZIEMNIAKÓW NA

PRZYK£ADZIE OFERTY PRODUKCYJNEJ FIRMY
GRIMME

Wstêp

Kombajny samobie¿ne VARITRON

Najbardziej pracoch³onnym etapem w produkcji ziemnia-
ków jest ich zbiór. Prawid³owe wykonanie zbioru mechanicz-
nego zale¿y od prawid³owego przygotowanie plantacji.

Czynnoœci te pozwalaj¹ na u³atwienie pracy maszyn zbie-
raj¹cych i uzyskanie przez to wiêkszych wydajnoœci maszyn
przy mniejszej ich awaryjnoœci, a tak¿e zwiêkszenie odporno-
œci ziemniaków na uszkodzenia mechaniczne (wp³yw na to ma
przyspieszenie dojrzewania bulw oraz œrodki techniczne
zastosowane w maszynach zbieraj¹cych), oraz zabezpieczenie
bulw przed przenoszeniem chorób wirusowych i zarazy zie-
mniaczanej miêdzy polami, a tym samym na jakoœæ ziemnia-
ków.

Na du¿ych plantacjach ziemniaki zbiera siê za pomoc¹
kombajnów ci¹gnikowych i coraz czêœciej samobie¿nych.

Niemiecka firma Grimme specjalizuje siê miêdzy innymi
w kompleksowej mechanizacji zbioru ziemniaków. W roku
1969 wyprodukowa³a pierwszy na œwiecie samobie¿ny
kombajn ziemniaczany. Wieloletnie doœwiadczenie w rozwoju
techniki rolniczej w tym segmencie przyczynia siê do corocz-
nego udoskonalanie swoich produktów i wyznaczania trendów
w unowoczeœnianiu procesu zbioru ziemniaków.

W roku 2016 grupa Grimme wprowadzi³a szereg innowacji
i modernizacji w oferowanych wyrobach.

Do produkcji wprowadzone zosta³y unowoczeœnione
kombajny z serii Varitron. Obejmuj¹ one kombajny 2-rzêdowe
ze zbiornikami 2- i 7-tonowymi. Zastosowano w nich 6-cylin-
drowy silnik o pojemnoœci skokowej 7,7 dcm o mocy podwy¿-
szonej do 260,4 kW (354 KM).

Samobie¿y kombajn Varitron 270 Platinum i Varitron 270
Platinum Terra Trac (rys. 1 i 2) to 2-rzêdowa maszyna
wyposa¿ona w 7-tonowy zbiornik w systemie
o wysokiej skutecznoœci oddzielania z ko³owym uk³adem jezd-
nym o niskim nacisku na pod³o¿e. Zbiornik typu

(zg³oszony do opatentowania) wyposa¿ony
jest w przenoœnik taœmowy z okrê¿n¹ taœm¹. Dziêki swojej
konstrukcji efektywnie wykorzystuje on swoj¹ pojemnoœæ,
a ponadto to rozwi¹zanie lepiej chroni ziemniaki ni¿ tradycyjne
rozwi¹zania.
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NonstopBunker

NonstopBunker

W komfortowej kabinie zastosowano system
(rys. 3). Rozwi¹zanie to umo¿liwia intuicyjn¹ obs³ugê kombaj-
nów dziêki zastosowaniu 77 ró¿nych konfigurowanych
indywidualnie elementów obs³ugi. Na dwóch pulpitach
sterowniczych CCI wyœwietlane s¹ wszystkie funkcje. Kierow-
ca ma mo¿liwoœæ szybkiego dostêpu do skonfigurowanych
funkcji bezpoœrednio przez ergonomiczny wielofunkcyjny

, znajduj¹cy siê w pod³okietniku kombajnu samo-
bie¿nego z prze³¹cznikami, przyciskami foliowymi i potencjo-
metrem obrotowym, bez szukania na pulpicie sterowniczym.
Dziêki bezpoœredniemu dostêpowi w pod³okietniku nastêpuje
szybkie dostosowanie zadanej wartoœci. Obraz jest wyœwie-
tlany na ekranach w pod³okietniku. Funkcje mo¿na konfi-
gurowaæ na wielu poziomach, co u³atwia obs³ugê.

Funkcja pozwala na zapis w pamiêci
ustawieñ maszyny dokonanych przez operatora, które
sprawdzi³y siê podczas pracy maszyny. Zapisane funkcje
mo¿na wygodnie uruchomiæ podczas pracy w takich samych
lub podobnych warunkach. Dostêpnych jest 16 miejsc zapisu.
Funkcja ta zapewnia zachowanie indywidualnych ustawieñ
równie¿ w przypadku zmiany operatora.

Optymaln¹ przejrzystoœæ zapewniaj¹ dwa nowoczesne
terminale i dwa profesjonalne monitory wideo. Maksymalnie 8
kamer pozwala œledziæ pracê maszyny. System ma jeszcze
dodatkowe funkcje: pozwala na automatyczne
w³¹czenie kamery, która rejestruje krytyczne zdarzenie (np.
tworzenie siê zatoru na separatorze). Dziêki temu operator ma
mo¿liwoœæ szybkiego podjêcia dzia³añ.

Pracê po zmroku umo¿liwia 6 reflektorów LED bêd¹cych
wyposa¿eniem seryjnym. Gwarantuj¹ one zawsze dobr¹ wi-
docznoœæ obszaru wokó³ maszyny i w³¹czaj¹ siê automatycz-
nie, np. podczas jazdy to ty³u.

Profil produkcji obejmuje kombajn typu Varitron 220
Platinum Terra Trac (rys. 4) wyposa¿ony w g¹sienicowy uk³ad
jazdy z ty³u po lewej stronie, z 2-tonowym zbiornikiem poœred-
nim z poprzecznym elewatorem o szerokoœci 1200 mm za
kabin¹, przystosowanym do prze³adunku bulw bezpoœrednio
do skrzyniopalet lub na przyczepê. G¹sienicowy uk³ad jezdny
chroni pod³o¿e oraz zapewnia zbiory tak¿e w trudnych i wil-
gotnych warunkach. Nowoœci¹ jest naprê¿anie g¹sienic za
pomoc¹ zaworu kulowego w uk³adzie hydraulicznym maszyny.
Nowa teleskopowa oœ tylna zapewnia stabilnoœæ i bezpie-
czeñstwo jazdy.

ErgoDrive

joystick

Clean Control

VisualProtect
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Kombajny wyró¿nia rozmaitoœæ kombinacji z zespo³ami
wyoruj¹cymi i separatorami (MultiSep, separator rolkowy,
podnoœnik drobnych ³êtów). Zastosowany system

umo¿liwia regulacjê zag³êbienia, zapewniaj¹c
w zmiennych warunkach pracy optymalne odsiewanie gleby
przy jednoczesnej ochronie bulw. Zastosowany nowy system
rewersji sprawia, ¿e taœma podbieraj¹ca i taœmy odsiewaj¹ce
maj¹ mo¿liwoœæ pracy indywidualnej, co zmniejsza ryzyko
tworzenia siê zatorów w dowolnych warunkach roboczych.
System czuwa nad bezpieczn¹ prac¹ zespo³ów
transportowych. Automatycznie w³¹czaj¹ca siê kamera reje-
struje krytyczne zdarzenia i pozwala na szybk¹ reakcjê opera-
tora.

Stosowany w kombajnie elewator ko³owy z poliureta-
nowymi torbami dodatkowo czyszcz¹ i transportuj¹
ziemniaki, chroni¹c je jednoczeœnie przed uszkodzeniem.

TerraControl

Visual Protect

OptiBag

Rys. 1. Kombajn samobie¿ny Varitron 270 Platinum z ko³owym
zespo³em jezdnym [2]
Fig. 1. The Varitron 270 Platinum self-propelled harvester on
wheels with pneumatic tires [2]

Rys. 2. Kombajn samobie¿ny Varitron 270 Platinum Terra Trac
z g¹sienicowym uk³adem jezdnym [2]
Fig. 2. The Varitron 270 Platinum Terra Trac self-propelled
harvester with the caterpillar suspension system [2]

Rys. 3. Ergonomiczny i intuicyjny system obs³ugi ErgoDrive do
samobie¿nych kombajnów ziemniaczanych z mo¿liwoœci¹
indywidualnego programowania [2]
Fig 3. ErgoDrive ergonomic and intuitive operating system for
self-propelled potato harvester with the possibility of individual
programming

Rys. 4. Samobie¿ny kombajn ziemniaczany Varitron 220
Platinum Terra Trac z g¹sienicowym uk³adem jezdnym [2]
Fig. 4. The Varitron 220 Platinum Terra Trac self-propelled
potato harvester with the caterpillar suspension system [2]

ProCam

System wizyjny do monitoringu obszaru po bokach
maszyny

Pryzmownik do ziemniaków SL165

Innowacyjny system zapewnia optymalny
monitoring obszaru wokó³ maszyny, ze szczególnym
uwzglêdnieniem obszarów trudno dostêpnych (rys. 5).
Przydatny jest on zw³aszcza podczas wjazdu na pole, kontroli
maszyny w czasie manewrów w polu i przy pryzmie oraz
podczas wy³adunku.

Pryzmownik SL 165 (rys. 6) z taœm¹ transportow¹ o szero-
koœci 65 cm i zasiêgu 16 m przeznaczony jest dla œrednich
przedsiêbiorstw. Pryzmownik ten charakteryzuje siê komfor-
tem obs³ugi i wysok¹ efektywnoœci¹ pracy podczas magazymo-
wania ziemniaków, cebuli, marchwi lub zbo¿a. Usytuowanie
kó³ umo¿liwia swobodê wykonywania ruchów roboczych, co
redukuje potrzebê czêstego przewo¿enia maszyny na inne
stanowisko. Nowe rozwi¹zanie konstrukcyjne podwozia, uk³a-
du kierowniczego oraz bezstopniowe napêdy, jako wyposa¿e-
nie seryjne, umo¿liwiaj¹ w tej klasie urz¹dzenia maksymaln¹
d³ugoœæ u¿ytkow¹, wysok¹ wydajnoœæ i dobr¹ zdolnoœæ
manewrowania.

Rys. 5. System ProCam do monitoringu obszaru po bokach
maszyny [2]
Fig. 5. ProCam video system for monitoring area all over sides
of the machine [2]
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Zastosowano miêdzy innymi sk³adany dyszel, korytkow¹
taœmê przenoœnika z zabierakami, uzyskuj¹c ³agodne
przenoszenie produktu, bezstopniow¹ regulacjê prêdkoœci
taœmy oraz p³ynn¹ regulacjê prêdkoœci jazdy.

Rys. 6. Pryzmownik do ziemniaków SL 165 [2]
Fig. 6. SL 165 potato heaper [2]

Maszyna do formowania redlin GF200

Dwurzêdowe, zawieszane na ci¹gniku urz¹dzenie s³u¿y do
aktywnego formowania redlin w rozstawie od 75 do 90 cm
(rys. 7). Maszynê w ³atwy sposób mo¿na przystosowaæ i u¿y-
waæ jako frezu do uprawy na ca³ej szerokoœci przed sadzeniem.
Uk³ad napêdowy jest przystosowany do wspó³pracy z ci¹gni-
kami o mocy do 121,3 kW (165 KM).

Maszyna mo¿e pracowaæ jako czo³owa lub zawieszana
z ty³u ci¹gnika, maszyna do frezowania zagonów, do formowa-
nia wstêpnego, a tak¿e jako frez do redlin zawieszony z ty³u
ci¹gnika do konwencjonalnego formowania redlin.

Za blach¹ formuj¹c¹ zastosowano zêby spulchniaj¹ce glebê
miêdzy redlinami dla lepszego wch³aniania wody. Dziêki
zastosowaniu kó³ podporowych przed frezem uprawowym
maszyna charakteryzuje siê równomiern¹ g³êbokoœci¹ robocz¹.

Dodatkowe wyposa¿enie stanowi¹ takie komponenty, jak:
blacha do formowania redlin pod 3-rzêdow¹ uprawê marchwi,
rama noœna na siewnik, hydrauliczna regulacja nacisku blachy

Rys. 7. Dwurzêdowy frez uprawowy do formowania redlin
GF 200 [2]
Fig. 7. The GF 200 two-row rotary tiller for the ridges forming [2]

formuj¹cej oraz wa³ roboczy z zêbami okr¹g³ymi do pracy na
glebach z bardzo du¿¹ zawartoœci¹ kamieni.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym zarz¹dzeniem o zwalczaniu raka
ziemniaczanego i nicieni ziemniaczanych, operator kombajnu
powinien usun¹æ pozosta³oœci ziemi i ³êtów z osi kombajnu
przy ka¿dej zmianie pola ze ska¿on¹ powierzchni¹. Mecha-
niczny wa³ek czyszcz¹cy w kombinacji z os³on¹ osi w kszta³cie
litery V do przyczepianych oraz samobie¿nych kombajnów
ziemniaczanych znacznie redukuje tê pracoch³onn¹ czynnoœæ.
Ocenia siê, ¿e przy ka¿dej zmianie pola operator oszczêdza
dziêki niemu oko³o 15 minut.

Mechaniczny wa³ek czyszcz¹cy oœ w kombajnach do zbioru
ziemniaków

Generalnie zaleca siê czyszczenie maszyny w przypadku
zmiany pola niezale¿nie od istnienia ska¿enia, co pozwala
spe³niæ rosn¹ce wymagania dotycz¹ce higieny i zapobiec roz-
przestrzenianiu siê zarazków. Mechaniczny wa³ek czyszcz¹cy
jest (rys. 8) dostêpny dla 2-rzêdowych, przyczepianych kom-
bajnów SE 260.

Rys. 8. Mechaniczny wa³ek czyszcz¹cy oœ w kombajnach do
zbioru ziemniaków [2]
Fig. 8. The mechanical roller cleaning the axle in potato
harvesters [2]
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INNOVATIONS 2016 IN TECHNOLOGIES OF POTATOES MECHANICAL HARVESTING

ON EXAMPLE OF PRODUCTION OFFER OF GRIMME GROUP

Summary

They made analysis of chosen innovative solutions of machines for mechanical harvesting of potatoes applied in 2016 by the
German Grimme company. New solutions include structural changes increasing the work output, improving the safety of the
service and influencing the quality of the collected crop. There were described modernizations of such machines as: cultivation
milling cutter for forming ridges, self-propelled potato harvesters, monitoring systems of the functioning of potato harvesters and
potato heaper.

: self-propelled potato harvesters, rotary tiller, monitoring systems for potato harvesters, Grimme, GermanyKey words

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 6/201620


