
Ciśnienie krwi rolników znacznie podnosi obecna sytuacja z cenami płodów i żywca. Jednak nie 

zmienia to niczego w zakresie ciśnienia w oponach przeważającej większości ciągników rolniczych. Jest 

ono, krótko mówiąc, wciąż za wysokie. Będąc po raz kolejny uczestnikiem szkolenia dla operatorów 

polskich fi rm usługowych prowadzonego przez niemiecki instytut Deula, a zorganizowanego przez 

Polski Związek Pracodawców i Usługodawców Rolnych, znów miałem okazję się przekonać, jak bardzo 

siła uciągu ciągnika zależna jest od jego dociążenia i ciśnienia w jego oponach. Informację o nośności 

przy danym ciśnieniu konkretnej opony ma każdy z ich producentów. Ze świecą szukać takiej broszurki 

w gospodarstwach i pewnie 98 na 100 rolników nie jest w stanie od razu  powiedzieć, w jakim zakresie 

mogą zmieniać ciśnienie w oponach swojego ciągnika, nie tracąc ich odpowiedniej nośności.

Dlaczego nawiązuję po raz kolejny do tego, co powinno być wszem i wobec wiadome? Po części 

dlatego, by zwrócić uwagę na niewidocznego wroga w pracach polowych – poślizg. W kabinie ciągnika go nie czujemy, 

ale jeśli jest duży, to kosztuje realne pieniądze wydane na paliwo spalone na bezcelowe obroty kół. Nie wspominając już 

o zniszczeniu struktury gleby.

Niedawno przedstawialiśmy polskiego rolnika, który zdenerwowany brakiem odpowiedzi zachodnich producentów, 

sam zrobił system automatycznej regulacji ciśnienia w oponach ciągnika. Jednak nie trzeba od razu wyposażać ciągnik 

w tak kosztowny układ. Koszt czterech nakładek na wentyle to raptem kilkaset złotych. Ciśnienie możemy „wziąć” ze 

standardowej sprężarki ciągnika. Czas pompowania kół i zmniejszania ciśnienia będzie na pewno krótszy niż wyciągania 

zakopanego ciągnika, w którego oponach wciąż tkwi fabryczne 2,5 atmosfery.

Tomasz Towpik, towpik@rpt.pl

Ciśnienie powinno być właściwe
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