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Niemiecki potentat w produkcji przy-
stawek do kukurydzy oferuje składane ze-
społy żniwne Harvest Star Vario w czte-
rech wielkościach, od 5,4 do 7,2 m. Jan 
Rosiak zdecydował się na heder o szero-
kości roboczej 6 m. Zakupił go u general-
nego importera sprzętu rolniczego marki 
Geringhoff – w firmie Rolmasz-Pol. Ze-
spół żniwny warty niecałe 200 000 zł net-
to trafił do gospodarstwa rolnego pod Ko-
łem w 2011 r. przed rozpoczęciem sezonu. 
Sześciometrowy Harvest Star Vario został 
podpięty do sześcioklawiszowego kombaj-
nu zbożowego Claas Tucano 440 z silni-
kiem o mocy znamionowej 279 KM. Za-
montowanie i pełne przystosowanie he-
dera do kombajnu zajęło niecałe dwie go-
dziny. Zestaw ten przy zbiorze jęczmienia 
jarego plonującego na poziomie 5-6 t/ha 
uzyskuje wydajność ok. 3 ha/h.

30 sekund i gotowy
Jan Rosiak gospodaruje na areale 50 ha. 

Większość prac żniwnych gospodarza spod 
Koła stanowią jednak usługi. W pierwszym 
sezonie heder Geringhoffa przepracował 
łącznie 160 ha. Z ostatnich żniw należy 

doliczyć do tego ok. 300 ha. 
To dość solidny test dla ta-
kiej maszyny, która dotych-
czas ten areał przepracowa-
ła bezawaryjnie. Poza jęcz-
mieniem składany heder 
zmierzył się także z psze-
nicą, owsem, żytem, pszen-
żytem, mieszankami zbożo-
wymi, rzepakiem, gorczycą 
oraz łubinem.

Zespół żniwny Harvest 
Star Vario składa się z trzech 
części. Do środkowej nieru-
chomej sekcji zamontowane 
są dwa moduły, jeden z pra-
wej i jeden z lewej. Do trans-
portu składane są one hy-
draulicznie za pomocą spa-
rowanych siłowników. Pod-
czas wizyty u Jana Rosiaka 
zmierzyliśmy czas przysto-
sowania hedera z pozycji 
roboczej w transportową 
i na odwrót. W pierwszym 
przypadku nasz stoper za-
trzymał się przed upłynię-

Składany heder zbożowy 

marki Geringhoff

Idealny na usługiIdealny na usługi
Pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce składany heder zbożowy sprzedany przez generalnego przedstawiciela marki 

Geringhoff  na polski rynek trafi ł do Jana Rosiaka z Kiełczewa Smużnego Pierwszego k. Koła w woj. wielkopolskim. 

Odwiedziliśmy go podczas zbioru jęczmienia jarego.

Jan Rosiak z Kiełczewa Smużnego Pierwszego za składany 
heder zbożowy Geringhoffa o szerokości roboczej 6 m 
zapłacił niecałe 200 000 zł netto. Zespół żniwny został 
zakupiony w najbogatszym wariancie.


