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PREZENTACJE

Firma Claas od wielu lat proponuje użyt-
kownikom swoich kombajnów, sieczkarni 
samojezdnych, pras zwijających i kostkują-
cych oraz przyczep samozbierających wyko-
nywanie przeglądów pożniwnych. – Lepiej 
żeby to były przeglądy pożniwne, a nie przed-

żniwne. Zyskują na tym wszyscy. Rolnik nie 
będzie się denerwował, że w czerwcu czy lipcu, 
kiedy większość niestety dopiero zaczyna my-
śleć o przygotowaniach, otrzyma odpowiedź 
o kilkudniowym okresie oczekiwania na przy-
jazd serwisu. Natomiast my możemy spokoj-
nie rozplanować pracę w sezonie jesienno-zi-
mowym. Dzięki temu klient pomaga nam, 
a my możemy spokojnie wykonać wszystkie 
przeglądy na czas bez natłoku prac w przed-
dzień żniw. Ponadto w okresie jesienno-zimo-
wym części są objęte promocjami i są tańsze 
– uzasadnia Krzysztof Burdziuk, szef ser-
wisu firmy Claas Polska.

Kombajn po 2600 ha
Odwiedziliśmy przedsiębiorstwo rolne, 

którego właściciel docenia korzyści płynące 
z oddania kombajnu pod opiekę serwisu pro-
ducenta. Stanisław Kulla z Helenowa koło 
Elbląga nowego Lexiona 530 kupił w 2004 r. 

Od tego czasu zebrał plony z powierzchni 
blisko 2600 ha, pracując prawie zawsze z za-
łączonym siekaczem. W tym roku wymłócił 
rzepak, pszenicę i bobik. Powierzchnia go-
spodarstwa wynosi obecnie 400 ha.

– Mój Claas Lexion 530 przez 12 sezonów 
nie miał żadnej usterki w czasie żniw, która 
spowodowałaby przerwę w jego pracy. Jedy-
ne co się wydarzyło w tym roku, to przebi-
cie opony i wymiana termostatu w układzie 
klimatyzacji – wymienia Stanisław Kulla. 
Wpływ na tak dobry stan techniczny kom-
bajnu bez wątpienia mają przeprowadzane 
od kilku sezonów profesjonalne przeglądy 
pożniwne. Wykonują je serwisanci najbliż-
szego dilera marki Claas – firmy Agrimasz 
z Fiszewa niedaleko Malborka.

Pierwsza profesjonalna weryfikacja sta-
nu Lexiona 530 pracującego w Helenowie 
nastąpiła w 2010 r. Stanisław Kulla posta-
nowił wtedy oddać kombajn w ręce fa-
chowców, aby zweryfikowali jego stan tech-
niczny. Uważa, że zaliczają się do nich ser-
wisanci z punktów dilerskich firmy Claas, 

którzy mają dużą wiedzę teoretyczną i co 
ważniejsze praktyczną. Zdobywają ją na 
szkoleniach i po prostu w czasie wykony-
wania napraw. Ponadto korzystają z da-
nych firmy Claas i dzięki temu wiedzą, 
jaka jest trwałość poszczególnych pod-
zespołów i kiedy należy wymienić wcho-
dzące w ich skład części. Od 2010 r. prze-
glądy pożniwne Lexiona 530 pracującego

Program przeglądów pożniwnych firmy Claas

Z myślą o żniwach 2016
Tytuł tego artykułu wybiega w przyszłość, ale jest jak najbardziej 

uzasadniony. Nie ulega bowiem wątpliwości, że szybkie przygotowanie 

kombajnu zbożowego do kolejnego sezonu  niesie ze sobą sporo korzyści.
Krzysztof Płocki

Zdjęcia: autor, firmowe

Stanisław Kulla uważa, że godzina pracy pra-
cownika serwisu tylko pozornie jest droga, 
bo płaci się za dużą wiedzę i doświadczenie.

Claas Lexion 530 przed wizytą weryfikacyjną serwisu firmy Agrimasz zostanie przedmu-
chany sprężonym powietrzem, zakonserwowany i umyty na zewnątrz wodą.

Pracujący w Helenowie Collection 530 ze-
brał do tej pory zebrał plony z powierzchni 
prawie 2600 ha. Niewykluczone, że w ko-
lejnych latach wynik ten podwoi.


