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Wstęp
Do zadań transportu rolniczego należy prze-

mieszczanie różnorakich ładunków – środków 
produkcji, produktów i materiałów bezpośrednio 
oraz pośrednio związanych z produkcją [3, 6]. 
Sprawność przepływu towarów w gospodarstwach 
jest uzależniona w głównym stopniu od wyposa-
żenia gospodarstw w techniczne środki produk-
cji w postaci środków i urządzeń transportowych, 
które wchodzą w skład infrastruktury logistycznej 
gospodarstwa rolnego. Istotną rolę odgrywają rów-
nież czynności manipulacyjne (załadunek, wyładu-
nek, składowanie, konfekcjonowanie) wykonywane 
wewnątrz gospodarstwa jak również poza nim [3]. 
Nowoczesne technologie produkcji, wzrost masy 
przewożonych produktów rolnych oraz rozbudo-
wane łańcuchy logistyczne wywołują konieczność 
ciągłego doskonalenia organizacji procesów prze-
wozowych [4]. Zwiększenie wydajności przewozów 
uzyskać można głównie przez zapewnienie odpo-
wiedniej organizacji pracy oraz zwiększenie wydaj-
ności za- i wyładunku, a także przez zwiększenie 
ładowności oraz prędkości środków przewozowych 
[2]. Do sprawnego funkcjonowania nowoczesne-
go gospodarstwa rolnego niezbędny jest nie tylko 
wydajny park maszynowy, ale także odpowiednio 
dobrany zestaw środków transportowych. Jest to 
szczególnie ważne np. w okresie żniw, kiedy liczy 
się każda przyczepa do przewozu plonu z pola 
do gospodarstwa. Wykorzystywane w tych pra-
cach kombajny zbożowe to maszyny bardzo dro-
gie, a koszty ich eksploatacji stosunkowo wysokie. 
Przestoje tych maszyn, spowodowane niedosta-
teczną liczbą środków transportowych do odbioru 
zebranego plonu, wydłużają czas zbioru i zwiększa-
ją jego koszty. Konieczne jest zatem zapewnienie 
takiej liczby środków przewozowych, by droga ma-
szyna do zbioru pracowała bez przestojów. Liczba 
ta zależy między innymi od wydajności maszyny do 
zbioru, ładowności środków transportowych rodza-

ju zbieranego i transportowanego ładunku oraz od 
odległości przejazdów [7]. Produkty rolne charakte-
ryzuje duża różnorodność ze względu na cechy fi -
zyczno-mechaniczne (ciecze, materiały objętościo-
we, substancje sypkie, towary porcjowane, ludzie 
i zwierzęta) i odległość transportu. Właściwości te 
warunkują ich podatność do transportu i przeładun-
ku, a zatem wymuszają zastosowanie odpowied-
nich środków transportu. Właściwe wykorzystanie 
parametrów technicznych środka transportowego 
zmniejsza nakłady czasu pracy, robocizny i obniża 
koszty przewozu [1, 2, 8].

1. Przeznaczenie przyczep 
przeładunkowych

Ważnym elementem technologii zbioru zbóż jest 
transport, który wymaga stosowania różnego ro-
dzaju środków transportowych. Wysoko wydajne 
kombajny zbożowe o pojemności zbiornika przekra-
czającej 10000 m3 wymuszają stosowanie licznych 
zestawów transportowych lub przyczep o dużej ła-
downości. Przyczepy przeładunkowe są maszyna-
mi specjalistycznymi służącymi głównie do odbioru 
od kombajnów zbóż, kukurydzy i innych nasiennych 
roślin uprawnych, przewozu nawozów mineralnych 
oraz do transportu i rozładunku na samochody cię-
żarowe lub inne środki transportu. Przyczepy te, 
znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ciężki 
transport samochodowy nie może wjechać na pole, 
a kombajny muszą pokonać znaczne odległości, 
aby opróżnić swoje zbiorniki. Ponadto przyczepy 
tego typu są wskazane również w przypadku nie-
wystarczającej liczny zestawów transportowych [5]. 
Właściwy dobór współpracujących ze sobą środ-
ków technicznych pozwoli na uzyskanie wysokiej 
wydajności technologii oraz wpłynie na obniżenie 
kosztów produkcji [1]. Dzięki szybkiemu przeładun-
kowi, bez konieczności dojazdu kombajnów do sa-
mochodów przyczepy te umożliwiają zaoszczędze-
nie do 30% czasu pracujących kombajnów [5]. 
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2. Przegląd i charakterystyka przyczep 
przeładunkowych

Cechą wyróżniającą przyczepy przeładunkowe 
od przyczep ogólnego stosowania jest zwiększo-
na przestrzeń ładunkowa (nawet do 45 m3) oraz 
ładowność. Wyładunek takiej przyczepy odbywa 
się za pomocą rury wyładowczej z przenośnikiem 
ślimakowym umieszczonej w przedniej części 
przyczepy oraz umieszczonego na dnie skrzyni ła-
dunkowej wzdłużnego przenośnika ślimakowego. 
Skrzynia ładunkowa jest tak ukształtowana aby za-
pewnić samoczynne przemieszczanie się materiału 
w kierunku wzdłużnego przenośnika ślimakowego. 
Dodatkową zaletą przyczep przeładunkowych jest 
zastosowanie w nich niskociśnieniowego ogumie-
nia lub podwozia gąsienicowego, które znacznie 
ogranicza degradacje gleby. 

Wśród polskich producentów przyczep prze-
ładunkowych można wymienić PRONAR oraz 
METALTECH. Firma PRONAR w swojej ofercie 
posiada dwie przyczepy o pojemności skrzyni ła-
dunkowej 28 m3 oraz 34 m3 oznaczone odpowied-
nio symbolami T740 oraz T743 (rys. 1). Przyczepy 
te, są przystosowane do poruszania się po drogach 
publicznych z prędkością 40 km/h. Układ jezdny 
większego modelu stanowi zawieszenie typu tri-
dem na resorach parabolicznych z dwiema skraj-
nymi osiami kierowanymi czynnie. Pneumatyczna 
instalacja hamulcowa jedno- lub dwuprzewodowa 
pozwala na współpracę przyczepy niemal z każ-
dym ciągnikiem rolniczym. Skorupowa skrzynia ła-
dunkowa z profi lowanymi ścianami i dodatkowymi 
usztywnieniami pozwoliły zmniejszyć jej masę oraz 
zwiększyć ładowność, która dla większego mode-
lu wynosi 22,7 t. Rozładunek przyczep PRONAR 

odbywa się za pomocą dwusegmentowego przeno-
śnika rozkładanego hydraulicznie oraz podwójne-
go, ślimakowego przenośnika podłogowego. Dzięki 
dwustopniowej regulacji prędkości posuwu przeno-
śników podłogowych możemy uzyskać wydajność 
rozładunku od 200 – 400 t/h. Napęd przenośników 
odbywa się od WOM ciągnika. Opcjonalnie przycze-
pa może być wyposażona w system wagowy z wy-
świetlaczem LCD oraz elastyczną rurę zsypową.

Inny polski producent – METALTECH z Mirosław-
ca oferuje przyczepy przeładunkowe jedno- i dwu-
osiowe w układzie tandem o ładowności 14 t (PP14) 
oraz 20 t (PP20) (rys. 2).

Zawieszenie przyczepy PP20 stanowią reso-
ry paraboliczne, natomiast w przyczepie PP14 oś 
zamocowana jest bezpośrednio do ramy. Przycze-
pa dwuosiowa opcjonalnie może być wyposażona 
w oś skrętną, co pozwala zmniejszyć tym samym 
niszczenie gleby podczas wykonywania skrętów 
oraz ograniczyć szybkość zużywania się ogu-
mienia. Skrzynia ładunkowa o pojemności 19 m3 
i 28 m3 w dolnej części posiada przenośnik ślima-
kowy umieszczony wzdłużnie, który współpracuje 
z rurą wyładowczą znajdującą się w przedniej czę-
ści maszyny. Napęd przenośników odbywa się od 
WOM ciągnika. Wydajność rozładunku na poziomie 
120-210 t/h pozwala opróżnić przyczepę w czasie 
od 4-7 minut (w zależności od wilgotności ziarna). 
Obie przyczepy wyposażone są w pneumatyczną 
instalację hamulcową oraz instalację elektryczną 
umożliwiającą poruszanie się po drogach publicz-
nych. Dodatkowo producent wyposaża przyczepy 
w elektroniczną wagę, drukarkę oraz elektronicz-
ne sterowanie mechanizmami przyczepy z panelu 
umieszczonego w kabinie ciągnika. 

Rys. 1. Przyczepa PRONAR T743 [5] Rys. 2. Dwuosiowa przyczepa METALTECH PP20 [5]
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Wśród zagranicznych producentów sprzętu rolni-
czego przyczepy przeładunkowe proponuje BRO-
CHARD. Firma BROCHARD wypuściła na rynek 
przyczepę przeładunkową tzw. Transborder o po-
jemności skrzyni ładunkowej od 23 m3 do 45 m3 i ła-
downości do 30 t (rys. 3). Gąsienicowy układ jezdny 
pozwala pracować w skrajnie trudnych warunkach 
polowych. Zastosowanie rury wyładowczej o śred-
nicy 60 cm z przenośnikiem ślimakowym napędza-
nym mechanicznie pozawala uzyskać wydajność 
rozładunku do 1000 t/h, wówczas czas rozładunku 
30 ton zboża trwa około 30 s. 

Konstruktor wyprodukował maszynę ze Szwedz-
kiej Stali Domex, skupiając się głównie na jakości 
wykonania, wytrzymałości i wydajności. Dodatkowo 
przyczepa może być wyposażona w wagę, drukar-
kę oraz komputer podający precyzyjne pojemności 
skrzyni ładunkowej [5].

Słynąca z produkcji maszyn do uprawy gleby 
i siewu fi rma HORSCH oferuje swym klientom jed-
noosiową przyczepę przeładunkową o pojemności 
skrzyni ładunkowej 34 m3 o nazwie Titan 34 UW 
(rys. 4). Hydraulicznie składany przenośnik ślima-
kowy umieszczony w przedniej części maszyny 
o średnicy 60 cm napędzany jest od WOM ciągni-
ka i pozwala uzyskać wydajność rozładunku do-
chodzącą do 1080 t/h. Aby ograniczyć ugniatanie 
gleby  w przyczepie zastosowano niskociśnieniowe 
ogumienie o rozmiarze 900 / 60 R 32. Innowacyj-
nym rozwiązanie w tej przyczepie jest teleskopowa 
oś, pozwalająca na zmianę jej szerokości z 3 m do 
3,56 m. Dodatkowo przyczepa może być wyposa-
żona w elektroniczne urządzenie wagowe. 

Szeroki asortyment przyczep przeładunkowych 
oferuje fi rma HAWE. Modele ULW (rys. 5) charak-
teryzują się skrzyniami ładunkowymi o pojemności 
od 12 – 32 m3 i ładowności od 10 do 29 t. Skrzynia 
ładunkowa oparta jest na podwoziu pojedynczej 
osi, tandem lub tridem z możliwością podniesienia 
osi przedniej. Składany hydraulicznie przenośnik 
ślimakowy służący do rozładunku przyczepy napę-
dzany jest mechanicznie od WOM ciągnika i wyma-
ga 1000 obr/min. Średnica rury wyładowczej w za-
leżności od modelu może wynosić 36,5 cm, 42 cm 
lub 500 cm natomiast wydajność rozładunku może 
dochodzi do 450 t/h.

Podsumowanie
Transport rolniczy, jako jedna z podstawowych 

czynności łączącej w całość cykl technologiczny 
produkcji w rolnictwie, ma znaczny udział w pono-
szonych nakładach w gospodarstwie. Cechą trans-
portu rolniczego jest duża jego różnorodność 
ze względu na odległość transportu oraz rodzaj 
przewożonego materiału. Rodzaj masy towarowej 
występującej w gospodarstwie wymusza zasto-
sowanie różnych środków transportowych, w tym 
również przyczep specjalistycznych. Przyczepy 
przeładunkowe wykorzystywane są przede wszyst-
kim sezonowo do transportu zbóż od kombajnu na 
inny środek transportu. Budowane są jako przycze-
py jedno-, wieloosiowe oraz na podwoziu gąsieni-

Rys. 5. Widok przyczepy HAWE ULW 3000T [5].

Rys. 3. Przyczepa przeładunkowa BROCHARD  
z gąsienicowym układem jezdnym [5]

Rys. 4. Jednoosiowa przyczepa HORSCH Titan 
34 UW z osią teleskopową [5].
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cowym. Wykorzystanie tych maszyn ma miejsce 
w gospodarstwach wielkoobszarowych i pozwala 
ograniczyć liczbę zestawów transportowych.
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Handling trailers and their destination

Abstract
This paper presents general characteristics of handling of trailers offered on the domestic and foreign 

market. Particular attention was paid to their construction and use in agriculture.
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