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• oryginalny samoczyszczący  wał Guttlera,
• unikalny efekt OWCZEGO KOPYTA
• pięć zabiegów w jednym przejeżdzie
• doskonały podsiew jak i czysty siew łąk
•  wyrównanie, przewietrzenie, pobudzenie 

do krzewienia starej darni
• możliwość wykorzystania każdego elementu zestawu osobno
• wersje Alpin z broną na przedni TUZ

Siewniki do podsiewu i pielęgnacji łąk

AGREGATY GREENMASTER 
I GREENSEDER

Karchex
Dziadkowo 5b; 56-330 Cieszków

tel. 507 158 699 / 606 211 056
e-mail: karchex@vp.pl

www.guttler.pl
www.karchex.eu

o średnicy 750 mm z siedmioma 
spiralnie ułożonymi rzędami zębów 
oraz 31 noży. Z gamy Pöttinger rol-
nicy wybierali też przyczepy Torro 
Combiline (5 szt.) oraz Jumbo Com-
biline (10 szt.). 

Strautmann
Ten niemiecki producent dostar-

czył do rolników 45 przyczep zbiera-
jących. Prawie połowę tych maszyn 
kupili rolnicy z Podlasia. Kolejny-
mi odbiorcami byli hodowcy z woj. 
warmińsko-mazurskiego, łódzkiego 
i mazowieckiego. Najczęściej wybie-
rali modele z serii ZelonCFS, które zo-
stały sprzedane w liczbie 15 sztuk. 
Do tej serii zaliczane są trzy mode-
le o pojemnościach 23 m3 (ZelonCFS 
2501), 27m3 (ZelonCFS 2901) i 31 
m3 (ZelonCFS 3301). Polscy rolnicy 
upodobali sobie model średni, który 
trafił do 9 gospodarstw. W tych ma-
szynach w przedniej części znajdu-
je się  podbieracz o szerokości 1,70 
m, który przekazuje zbierany mate-
riał na rotor z 5 rzędami zębów. Ten 
przechwytując zielonkę przerzuca 
ją do skrzyni ładunkowej. Jedno-
cześnie zielonka jest rozdrabniana 
przez 32 noże. Drugim wyborem 
z oferty Strautmanna okazały się 
przyczepy Super-VitesseCFS, któ-
re zostały sprzedane w liczbie 13 

sztuk, z tego prawie połowę sta-
nowił model Super-VitesseCFS 3502 
(33 m3). Klientów znalazły też przy-
czepy Giga-VitesseCFS (10 szt.) oraz 
Tera-VitesseCFS (7 szt.). Największa 
sprzedana w Polsce przyczepa zbie-
rająca marki Strautmann to model 
Tera-VitesseCFS 5201 (50 m3), który 
za 410 tys. zł netto trafił na Podlasie.

Krone
Z danych ARiMR wynika, że trze-

cią siłą w przyczepach zbierających 
w Polsce jest firma Krone. Taką 
pozycję zawdzięcza sprzedaży 27 
przyczep a w szczególności mo-
delom z serii MX, które trafiły do 
15 gospodarstw. Topową maszyną 

okazał się MX 370 GD (37 m3) ode-
brany z punktów dealerskich przez 
pięciu rolników. Maszynę wyposa-
żono w podbieracz bezkrzywkowy 
typu EasyFlow o szerokości 1,8 m. 
Aby zwiększyć stopień zagęszcze-
nia masy, a w efekcie wydajność 
pracy, sprzęt wyposażono w ze-
spół tnący z 41 nożami. Zielonka 
rozdrabniana na odcinki o teore-
tycznej długości 37 mm jest płyn-
nie przerzucana do skrzyni ładun-
kowej z wykorzystaniem rotora. 
Ten mierzy 880 mm średnicy i po-
siada zęby, które zostały spiralnie 
ułożone w ośmiu rzędach. Z oferty 
Krone wybierane były też najmniej-
sze przyczepy zbierające z serii AX. 
Sprzedanych zostało 8 takich ma-

szyn, z tego połowę stanowił mo-
del AX 280 (28 m3). Rolnicy kupili 
też przyczepy Krone z serii RX i ZX, 
a największa, jaka została dostar-
czona do polskiego gospodarstwa 
to model ZX 470 (47 m3), za którą 
rolnik z woj. warmińsko-mazur-
skiego zapłacił ponad 380 tys. zł.

W artykule podano pojemności 
załadowcze wg normy DIN 11741.

Przemysław Staniszewski
*maszyny zakupione w ramach 

programów „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na ob-
szarach Natura 2000” oraz „Wspar-
cie inwestycji w tworzenie i rozwój 
działalności pozarolniczej”

Na 27 sprzedanych przyczep marki Krone aż 15 wchodziło w skład serii MX

Teraz w barwach Fendt, wcześniej Lely. Przyczepa Tigo PR 60 (36 m3) sprzedała się w liczbie 7 sztuk

Claas dostarczył do rolników 11 przyczep zbierających. Najczęściej był to 
model Cargos 8500 (na zdjęciu) lub Quantum 4700


