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Jeżdżąc po terenie naszego woje-
wództwa w okresie tegorocznych żniw, 
dało się zauważyć, że król naszych pól 
stary poczciwy i nie do zdarcia „Bizon” 
powoli, ale sukcesywnie traci swoją 
pozycję. Jeszcze kilka lat temu kom-
bajny innej marki były ciekawostką na 
polu. Teraz nowoczesne i wysoko wy-
dajne ale i przede wszystkim komfor-
towe w użytkowaniu maszyny, stają 
się standardem na polskich polach. 
Na podstawie obserwacji gospodarstw  
z powiatu wodzisławskiego i częścio-
wo raciborskiego można stwierdzić, iż 
w gospodarstwach wielkoobszarowych 
wydajność naszego Bizona była zbyt 
mała, co przedłużało zbiór i w przypad-
ku niekorzystnej pogody - powodowało 
zbyt duże straty. Natomiast w małych 
gospodarstwach gdzie rolnicy zniecierpliwieni oczekiwa-
niem i ciągłym przekładaniem terminu wykonania usługi,   
w znacznej części sami nabyli niewielkie, używane zachod-
nie kombajny, dostosowane do powierzchni ich gospo-
darstw. Zapewne i w tym roku po skończonych żniwach, 
wielu rolników zdecyduje się na zakup nowego kombajnu. 

Dlatego w tym artykule skupimy się na przedstawieniu 
kilku rozwiązań technicznych występujących w nowoczes-
nych maszynach do zbioru zbóż. Nowoczesne kombajny 
naszpikowane są elektroniką połączoną z elementami kon-
trolno-sterującymi, dzięki którym maszyna sama dobiera 
parametry ustawienia poszczególnych podzespołów kom-
bajnu, a  ponadto w trakcie omłotu na bieżąco je koryguje. 

Czujnik pomiaru plonu, w połączeniu z systemem GPS 
oraz odpowiednim oprogramowaniem, pozwala na stworze-
nie mapy plonowania niezbędnej w dzisiejszym rolnictwie 
precyzyjnym.  Bardzo ciekawym ułatwieniem pracy jest sy-
stem prowadzenia kombajnu. Przykładowo zastosowany  
w kombajnie Claas Tucano system „LaserPilot”,  działający 
na zasadzie odróżniania krawędzi łanu od ścierniska, po-
zwala na wykorzystanie pełnej szerokości roboczej kom-
bajnu. Ciekawym rozwiązanie jest również system „Cruise-
Pilot” połączony z przenośnikiem pochyłym, który dostoso-
wuje prędkość kombajnu w zależności od przepływu masy. 
Dzięki temu, można pracować z maksymalną prędkością 
pozwalającą na utrzymanie odpowiednich parametrów strat  
i jakości ziarna. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest rów-
nież system „HillMaster”, stosowany w kombajnach marki 
John Deere, pozwalający na poprzeczne poziomowanie 
maszyny, ograniczając straty pracując na pochyłych po-
lach. 

Jeśli wybieramy kombajn z większą szerokością hedera, 
niezbędny będzie również system automatycznego pozio-
mowania hedera względem gruntu. Istotną zmianą w więk-
szych modelach kombajnów większości marek,  jest zasto-
sowanie rotorowego systemu omłotu. Zamiast tradycyjnego 
bębna młócącego i klepiska, zastosowano specjalne rotory 
pozwalające na zwiększenie wydajności omłotu, które jed-
nocześnie przeprowadzają separację ziarna. Główną zaletą 
rotorowego systemu omłotu, jest osiągnięcie dużo wyższej 

jakości ziarna. Średnia zawartość uszkodzonych ziaren 
oscyluje około 3%, czyli trzykrotnie mniej niż tradycyjnego 
systemu omłotowego. Na rynku można znaleźć kombajny 
wyposażone w jeden lub dwa rotory. Ciekawe rozwiązanie 
zastosowano w kombajnie Torum rosyjskiej firmy Rostsel-
mash, w którym zastosowano klepisko mające kształt bęb-
na, które dodatkowo obraca się wokół rotora. Pozwoliło to 
na uzyskanie aż 5,4 m2  powierzchni omłotowej. Z kolei 
w kombajnach marki New Holland serii CR, zastosowano 
dwa rotory,  przed którymi można opcjonalnie zastosować  
bęben Dynamic Feed Roll, pozwalający na wyrównanie 
przepływu masy. Kombajny rotorowe proponowane są jed-
nak dla większych gospodarsatw posiadające duże areały 
pola. W przypadku rozdrobnionych pól lub dużej ilości prze-
szkód, lepiej sprawdzają się tradycyjne kombajny, które już 
od pierwszych metrów osiągają maksymalną wydajność. 
Również w przypadku łanów poległych lub wilgotnych, le-
piej sprawdza się tradycyjny system omłotu. Poza najważ-
niejszymi parametrami warto oczywiście zwrócić uwagę na 
komfort pracy. 

Przy długich godzinach pracy, istotna jest wygoda ope-
ratora. Warto dobrze sprawdzić, czy pozycja fotela rozsta-
wienie dźwigni i przycisków są dla nas odpowiednie. Przy 
upałach ponad 30 stopni nieodzowna jest sprawna i wydaj-
na klimatyzacja oraz podręczna lodówka na schłodzone 
napoje czy kanapki. Jednak sam nowy kombajn nie zagwa-
rantuje udanych żniw. Niezbędnie jest zabezpieczenie od-
powiedniej ilości środków transportu oraz efektywny system 
rozładunku zboża do magazynu aby zapewnić ciągłość pra-
cy kombajnu.
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