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PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA  
JAKO WIELOZADANIOWA MASZYNA 

W WIELKOOBSZAROWYM  
GOSPODARSTWIE ROLNYM 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano budowę samozbierających przyczep, zwrócono szczególną uwagę na 

zastosowane rodzaje zawieszenia, połączenia z ciągnikiem oraz komunikacje poprzez panel operator-
ski w standardzie ISOBUS. 

Słowa kluczowe: przyczepa samozbierająca, maszyna wielozadaniowa, wielkoobszarowe gospodar-
stwo rolne. 

WSTĘP 

Produkcja rolnicza zobowiązuje do znacznego nakładu pracy transportowej wynoszącej 
niemal 45 ton na 1 hektar użytków rolnych. Wielokrotność przeładunku płodów oraz materia-
łów przyczynia się do stosowania wieloczynnościowych maszyn. Transport rzutuje na organi-
zacje i przebieg procesów techniczno logistycznych w gospodarstwie rolnym [1]. 

1. BUDOWA PRZYCZEPY SAMOZBIERAJĄCEJ 

Przyczepy zbierające służą do transportu poprzedzonego samo załadunkiem zielonek do 
skrzyni załadunkowej. Budowa większości przyczep zbierających jest zbliżona. Klasycznie są 
to skrzynia ładunkowa z przenośnikiem podłogowym, podbieracz umocowany zazwyczaj 
z przody przyczepy, przenośnik, rozdrabniacz, układ przeniesienia napędu i układ regulacyj-
ny. Na rys. 1 przedstawiono ogólny schemat maszyny. 

Zespoły przyczepy osadzone są na jej ramie, która pozostaje oparta na zespole zawiesze-
nia i kołach jezdnych. Przyczepa od strony przedniej ma zaczep do połączenia z zaczepem 
polowym ciągnika. Skrzynia ładunkowa przyczepy dostosowana jest do rodzaju ładunku. 
Wszystkie maszyny zbierające do napędu ich zespołów roboczych wymagają mocy powyżej 
ciągników 70 KM. Zapotrzebowanie mocy związane jest z konstrukcją zespołów roboczych 
tych maszyn, które rozdrabniają produkty już podczas ich zbioru na polu i załadowują przy-
czepą pociętym materiałem. 
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Rys. 1. Schemat budowy przyczepy zbierającej: 1 – zaczep, 2 – wał odbioru mocy, 3 – podbieracz, 

4 – ładowacz, 5 – przenośnik podłogowo-łańcuchowy, 6 – skrzynia ładunkowa, 7 – tylnia 
ściana uchylna do wyładunku, 8 – noże tnące [2] 

2. WYBRANE ELEMENTY PRZYCZEP ZBIERAJĄCYCH 

Współczesne przyczepy samo zbierające to zaawansowane technologicznie maszyny mul-
tifunkcyjne. Cechuje je automatyczny załadunek, transport na duże odległości, automatyczny, 
szybki wyładunek. TORRO oraz JUMBO to współczesne maszyny do zielonek firmy Pötti-
nger. W klasyfikacji producenta występują one po sobie. Z uwagi na transportowanie coraz 
większej objętości ładunku w przedziale 45-78 m3 zastosowano różnorodne typy zawieszenia 
występujące również w samochodach ciężarowych. Wyróżniamy: zawieszenie w oparciu o oś 
podwójną z resorami parabolicznymi, w oparciu o oś skrętną, ośmiokołowe, Tridem. Pneuma-
tyczny, bądź hydrauliczny układ hamulcowy opcjonalnie z układem ABS. Podstawowym 
rodzajem podwozia występującym w wyszczególnionych modelach jest podwozie w oparciu 
o oś podwójną z resorami parabolicznymi [2]. 

 
Rys. 2. Zawieszenie w oparciu o oś podwójną z resorami parabolicznymi [2] 
 

 
Rys. 3. Zawieszenie ośmiokołowe [2] 
 



298 AUTOBUSY 

Występują tu zawieszone wahliwie koła osadzone parami. Innowacyjne zawieszenie 
umożliwia wyrównanie poziomu zawieszenia za pomocą układu hydraulicznego z ogranicz-
nikiem wychylenia. Zawieszenie Tridem hydropneumatyczne bazujące na trzech niezależnych 
osiach ilustruje fotografia nr 4. 

 
Rys. 4. Zawieszenie Tridem [2] 

Podwozie przystosowane jest do skrzyni załadunkowej, których objętość mieści się 
w przedziale 45-57 m3 w przypadku przyczepy TORRO oraz 60-78 m3 w przyczepach JUMBO. 
Szeroki wybór ogumienia zastosowanego w prezentowanych modelach sprawia, iż prace mogą 
być wykonywane w szczególnych warunkach, przy różnych prędkościach oraz ładowności. 

Połączenie z ciągnikiem standardowo ma miejsce za pomocą dyszla łamanego z dwoma 
siłownikami działającymi dwustronnie wyposażonego w amortyzator(A). Innym rodzajem 
połączenia sa: łamany dyszel dolny(B), oraz sprzęg kulowy(C). 

 

Rys. 5. Rodzaje standardowych dyszli stosowanych przy podczepieniu ciągnika z przyczepą 
zbierającą TORRO [2] 

Komunikacje ciągnika z przyczepą zapewnia terminal ISOBUS. Umożliwia on sterowanie 
wszystkimi funkcjami przyczepy samozbierającej z poziomu kabiny, do których należą: 
czynności związane z załadunkiem: podniesienie, opuszczenie dyszla, podniesienie, opusz-
czenie podbieracza, włączenie i wyłączenie belki nożowej, ładowanie za pomocą rusztów 
podłogi oraz czynności związane z wyładunkiem: wybór prędkości wyładunku transportowa-
nej zielonki, włączenie walców dozujących, włączenie taśmociągu, otwarcie i zamknięcie 
ściany tylnej, sterowanie momentem obrotowym podczas załadunku i wyładunku, funkcje 
diagnostyczne oraz raportowanie błędów [2]. 
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PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie maszyn zbierających jako środków transportowych ma miejsce w gospo-
darstwach wielkoobszarowych. Od lat dążono do zmniejszenia liczby typów przyczep i zastą-
pienia ich jedną, maszyną do zbioru, gromadzenia, transportu i samoczynnego rozładunku 
kilku rodzajów produktów paszowych. Koncepcje współczesnej przyczepy samozbierającej 
na przykładzie przyczep JUMBO i TORRO spełniają wymagania im stawiane. 

Zbiór pasz zielonych w istotnym stopniu związany jest z warunkami atmosferycznymi. 
Zastosowanie wielozadaniowych przyczep samo zbierających przyczynia się do zmniejszenia 
przejazdów, oszczędności czasu, a co najważniejsze pieniędzy.  
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SILAGE TRAILERS 
AS A MULTIFUNCTION MACHINE 

ON A FARM WITH LARGE SURFACE 

Abstract 
The article presents the construction of silage trailers, special attention was paid to the applied 

types of attachment, connection and the communication with the tractor by control panel in the 
ISOBUS standard. 
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