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Wstęp  
Rolnictwo i przemysł spożywczy należą do 

podstawowych działów gospodarki. Powoduje to że ilość 
towarów pochodzenia rolniczego jest ogromna. Do 
przewożenia płodów rolnych stosuje się albo specjalistyczne 
środki transportowe albo wykorzystuje te, które 
przystosowane są do transportu produktów masowych [2]. 
Ziarno zbóż, słoma, zielonka, rośliny okopowe, warzywa i 
owoce mogą być przewożone zarówno luzem jak i w 
skrzyniach lub w workach ułożonych na paletach. Środki 
transportu służące do przewozu płodów rolnych można 
podzielić na dwie grupy. Są to zestawy transportowe 
przeznaczone to przewozu towarów wewnątrz gospodarstwa, 
z pola do magazynu, oraz pojazdy służące do przewozu 
towarów poza gospodarstwo: do magazynów, przetwórni lub 
handlu. Podstawowym pojazdem pociągowym a zarazem i 
napędzającym w transporcie wewnątrz gospodarstwa jest 
ciągnik rolniczy, ale stosowane są również samochody 
ciężarowe. Wyposażenie gospodarstw w środki transportu 
zależy od typu produkcji rolniczej [3]. 

1. Środki transportowe stosowane wewnątrz 
gospodarstwa 

Środki transportowe stosowane wewnątrz gospodarstwa 
służą, poza samym transportem, również do zbierania 
płodów rolnych z pola, odbierania ich z maszyn do zbioru 
oraz przygotowania paszy. Są to najczęściej przyczepy 
doczepione do ciągników rolniczych. Takie zestawy 
transportowe, przeznaczone do odbioru produktów rolniczych  
z maszyn, poruszają się lub są ustawione w pobliżu 
pracujących kombajnów do zbioru zbóż i okopowych oraz 
sieczkarni polowych i na bieżąco lub okresami napełniane są 
biomasą. Przyczepy mogą być również doczepiane do 
maszyny zbierającej. Ponieważ  część produktów 
pochodzenia rolniczego posiada niewielką gęstość np. 
sieczka, siano, trawa, liście buraków lub słoma, przyczepy do 
ich transportu mają podwyższone burty umożliwiające 
załadunek i przewóz znacznych ilości biomasy o niskim 
ciężarze właściwym. Większość z nich posiada przenośniki 
podłogowe, które pozwalają na zagęszczanie ładunku, a 
bębny roztrząsające znajdujące sie z tyłu przyczep 
umożliwiają dozowanie wyładowywanej zielonki. Na rys.1 

przedstawiono przyczepę objętościową współpracującą z 
sieczkarnią polową.  

 

Rys. 1.  Zbiór zielonki za pomocą sieczkarni polowej i 
przyczepy objętościowej  
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=6migNy2FyM4 

Zaawansowane technicznie  przyczepy objętościowe, 
poza  rozrzucaniem biomasy w silosach, umożliwiają także 
rozkładanie zielonki w korytach dla bydła. W nowoczesnych 
przyczepach za zespołami zbierającymi znajdują się 
przystawki samozbierające biomasę z pola (Rys. 2). Są one 
wyposażone w noże tnące, umożliwiające dodatkowo cięcie 
na sieczkę zbieranego pokosu (Rys. 3). Wyposażenie 
przyczep objętościowych w urządzenia do bezpośredniego 
zbierania z pola leżącego pokosu trawy lub słomy oraz ciecia 
ich na sieczkę pozwala na unikanie pośrednictwa 
dodatkowych maszyn stosowanych do tego celu. 

 

 
 

Rys. 2. Przyczepa objętościowa z podbieraczem pokosu  
Źródło: http:// metaltech.com  
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Sterowaniem pracą przyczepy może odbywać się z 
kabiny ciągnika i poza nią za pomocą pilota. Zamontowane w 
przyczepie kamery przekazują rzeczywisty obraz z wnętrza 
przyczepy do kabiny kierowcy i umożliwiają jego obserwację 
na monitorze. Transmisja obrazu odbywa się przy każdym 
świetle, przy każdej pogodzie oraz w ciemności (Rys. 4). 

 

 
 

Rys. 3. Schemat przystawki samozbierającej: 1 - podbieracz,  
2 - ładowacz rotacyjny przerzucający zielonkę do przyczepy,  
3 - skrobaki, 4 - noże tnące 
Źródło: http://www.poettinger.at 

Wbudowane czujniki przełączają w ciemności 
automatycznie kamery na tryb czarnobiały. Automatyczny 
załadunek i rozładunek przyczepy zapewnia system 
elektronicznej kontroli mechanizmów przyczepy.  Do oceny 
stopnia naładowania przyczepy oraz rozładunku służą 
czujniki mierzące zagęszczenie ładowanej paszy. Gdy 
przyczepa jest pełna system sygnalizuje stan napełnienia 
sygnałem na pulpicie sterującym i sygnałem akustycznym. 
Automatyzacja załadunku umożliwia dobre wypełnienie 
przyczepy i pełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej a 
tym samym zwiększając wydajność transportu. 
Automatyczne sterowanie przenośnikiem podłogowym, 
podczas załadunku przyczepy, pozwala na kontrolowanie 
gęstości ładunku.  Wspomagają to czujniki np. poprzez 
pomiar ciśnienia wywieranego przez załadowaną mokrą, 
ciężką zielonkę na przedniej ścianie przyczepy. Sygnał z 
czujnika, sterując prędkością przenośnika, zapobiega 
niszczeniu paszy przy zbyt wysokim nacisku. 

Słoma lub siano mogą być formowane na polu w postaci 
bel. Do ich przewozu przeznaczone są specjalistyczne 
przyczepy. W zależności od konstrukcji przyczepy bele z 
biomasy mogą być układane na nich poziomo lub pionowo. 
W przyczepach do przewozu poziomo ułożonych bel ściana  
przednia i tylna składają się by ułatwić przejazd nie 
załadowaną przyczepą (Rys. 5a). Przyczepy do transportu 
pionowego bel wyposażone są w hydraulicznie podnoszone 
boczne burty (Rys. 5b) zapobiegające przed zsunięciem się 
bel. 

 
 
Rys. 4. Wyposażenie przyczep objętościowych służące do 
monitorowania załadunku  
Źródło: http:// metaltech.com  

 

 
 
Rys. 5. Przyczepy do transportu bel: a - transport poziomy,  
b - transport pionowy 
Źródło: http://www.metaltech.com.pl 

Konstrukcja przyczep umożliwia ich łatwy załadunek i 
rozładunek. Na przyczepach mogą być również układane 
europalety z produktami rolnymi.  

Aby ograniczyć straty czasu kombajnów na pokonywanie 
znacznych odległości, by mogły opróżnić swoje zbiorniki 
stosuje się odbiór zboża z poruszającego się po polu 
kombajnu. Do odbioru ziarna od kombajnu można 
wykorzystać przyczepy wyładowcze z przechylaną skrzynia 
ładunkową lub wozy przeładowcze. Przyczepy z przechylaną 
skrzynią są bardzo użyteczne, gdy ziarno przewożone jest z 
pola bezpośrednio do magazynu. Możliwość wychylania 
skrzyni do tyłu i na obydwa boki pozwala na rozładowywanie 
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materiału do przenośników magazynowych znajdujących się 
w różnych miejscach w stosunku do pojazdu (Rys. 5).  

 

 
 

Rys. 5. Typy przyczep wyładowczych 
Źródło: http://pronar.pl/ 

Gęstość usypowa transportowanych płodów rolnych oraz, 
ograniczona możliwością manewrowania po polu za 
ciągnikiem długość przyczep, pozwalają na zastosowania w 
nich wysokich burt. Za pomocą tych przyczep można również 
odbierać od kombajnów bulwy ziemniaków, korzenie 
buraków i warzywa. Przyczepy przeładowcze, są głównie do 
odbioru z kombajnów ziarna zbóż oraz do transportu i 
przeładunku na samochody ciężarowe. Stosowane są  tam, 
gdzie ciężki transport do transportu zbóż nie może wjechać 
na pole (Rys. 6). Stosowanie naczep przeładowczych 
wymaga wykorzystania przyczep sprzęgających [1]. 

 

 
 

Rys. 6. Rozładunek ziarna z kombajnu do wozu 
przeładowczego 
Źródło: http://pronar.pl/ 
 
Szacuje się, że zastosowanie ich oszczędza około 30 % 
czasu pracy kombajnu. Możliwość zastosowania w 
przyczepach elektronicznego systemu wagowego umożliwia 
ewidencję ilości przeładowywanego ziarna Wozy 
przeładowcze wyposażone są w przenośnik ślimakowy, 
pobierający materiał z dna przyczepy i transportujący go na 
zewnątrz. W wozach przeładowczych przeznaczonych do 
odbioru z kombajnu i przewożenia na miejsce składowania 
buraków i ziemniaków wyładunek materiału odbywa sie za 
pomocą przenośnika taśmowo-listwowego. Do 
przemieszczania materiału wzdłuż przyczepy służy 
przenośnik listwowy zamontowany na podłodze (Rys. 7). 

 

Rys. 7. Wóz przeładowczy do buraków i ziemniaków 
Źródło: http://www.grimme.com/de/products 
 
2. Transport płodów rolnych poza gospodarstwo 

Transport produktów rolnych poza gospodarstwo to 
przede wszystkim wysokotonażowy transport ładunków 
masowych takich jak: ziarna zbóż, buraków cukrowych i 
ziemniaków oraz warzyw i owoców do przetwórni 
magazynów i młynów, chłodni i sklepów. Towary przewożone 
są luzem, w skrzyniach oraz w workach na paletach. 
Ponieważ produkty rolnicze narażone są na zniszczenie 
spowodowane chorobami lub poprzez naprężenia 
występujące podczas załadunku i rozładunku oraz podczas 
przewozu, środki do transportu powinny zapewniać im 
bezpieczeństwo. Do przewozu materiałów luzem służą, 
podobnie jak w transporcie wewnątrz gospodarstwa, 
przyczepy lub naczepy typu "wywrotka" ale o znacznie 
większej pojemności. Pojemność przestrzeni ładunkowej 
przyczep waha się w granicach 40 - 76 m3. W przyczepach 
do przewożenia zboża stosuje się zewnętrzne klapy lub 
"klapo-drzwi". W pojazdach do przewozu zboża z 
zewnętrznymi stosuje się ryglowanie zamki i zakrycie skrzyni 
plandeką  zapewniającą całkowitą szczelność. Nowością są 
przyczepy z ramą w kształcie łabędziej szyi. Poprzez 
uzyskanie dodatkowej przestrzeni ładunkowej umożliwiają 
obniżenie burty dla tej pojemności (Rys. 8). Nowością są 
naczepy z przesuwaną podłogą. Umożliwiają one załadunek i 
rozładunek palet, skrzyń, drobnicy, przesuwanie ściany 
przedniej, wykorzystując ruch naprzemienny podłużnych 
ruchomych elementów podłogi przyczep (Rys. 9).  

 

 
 

Rys. 8. Naczepa typu "łabędzia szyja" 
Źródło: Intertruck 
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Rys. 9. Wnętrze przyczepy z ruchomą podłogą 
Źródło: http://www.mascus.pl/transport/uzywane-naczepy-
samowyladowcze/ 

 
3. Podsumowanie 

Do transportu towarów z pola służą przyczepy lub 
naczepy specjalistyczne, dwuosiowe lub trzyosiowe, z 

osobnymi osiami przy końcach przyczep lub budowane w 
wersji "tandem" lub "tridem". Bardzo często, poza samym 
transportowaniem, dzięki zamontowanemu wyposażeniu, 
wykonują dodatkowe czynności takie jak zbiór płodów 
rolnych z pola oraz roztrząsanie, mieszanie i rozdrabnianie, a 
także umożliwiają przeładowywanie do innych pojazdów 
przewożonej biomasy. W transporcie produktów rolniczych 
poza gospodarstwo dominują samochody ciężarowe i 
ciągniki siodłowe, ale rolnicy wykorzystują do tego celu 
również traktory. 
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Means of transportation for the agricultural product carriage  

 
 Abstract  

 
In this paper In this paper the It presents a modern design solutions used in trailers for the transport of agricultural produce from the field to 

the storages. There were described the construction of trailers with a device for picking up crop, large loader trailers, shipping trailers and vehicles 
to transport cattle feed. 

 

 
Key words: trailer, large loader trailer, transshipping trailers. 

 
Autorzy:  

Mgr inż., Bogusława Berner – Politechnika Koszalińska 

Mgr inż. Katarzyna Hantz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki – Politechnika Koszalińska 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Grieger - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

 
 
 


