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Zwiększenie przyczepności kół można 
osiągnąć m.in. poprzez zmniejszenie ci-
śnienia w ogumieniu albo założenie kół 
bliźniaczych. Nie zawsze jednak możli-
we jest obniżanie ciśnienia ze względu 
na starą konstrukcję opon, co grozi ich 
uszkodzeniem. Z kolei zakładanie bliź-
niaków wiąże się z brakiem możliwości 
pracy w wąskich międzyrzędziach. Ale 
jest jeszcze inny sposób na szybkie zwięk-
szenie nacisku kół na grunt i zwiększenie 
ich przyczepności. Jest to założenie odpo-
wiednich obciążników.

Dla równowagi
W zależności od rodzaju ciągnika 

oraz prowadzonych prac i potrzeb rol-
nika dobieramy odpowiednie obciążni-

ki do traktora. Zasada jest prosta: jeśli 
mamy na ciągniku narzędzie lub ma-
szynę zawieszaną, których główna ma-
sa spoczywa na tylnym TUZ-ie, należy 
koniecznie tę masę zrównoważyć. Wte-
dy trzeba dociążyć koła przedniej osi. 

Tutaj są dwie możliwości. W przypad-
ku nowszych ciągników posiadających 
przedni TUZ zakładamy obciążnik mo-
nolityczny, przystosowany do końcówek 
ramion przedniego podnośnika. Ale nie 
zawsze jest tak kolorowo. Często rolni-
cy nie mają takiego osprzętu na ciągni-
ku. Wtedy trzeba posiłkować się obciąż-
nikami płytowymi, tzw. walizkowymi. 
Zazwyczaj mają one odpowiednie haki, 
mocowania, którymi zawieszamy je np. 
na ramie ciągnika. Elementy walizko-
we balastów można w zależności od ty-
pu ciągnika zakładać wzdłużnie do osi 
ciągnika, jak i poprzecznie. Jeśli nie ma 
możliwości montażu obciążników np. 
z przodu, na ramie ciągnika, stosuje się 
często obciążniki zakładane na tarcze 

kół. Odlewy mają kształt i wielkość do-
stosowaną do odsadzenia felgi (tarczy) 
koła, aby obciążnik nie zwiększał zbyt-
nio szerokości ciągnika. Obciążniki ta-
kie stosuje się zarówno na koła przed-
nie, jak i tylne.

Stabilność 
= bezpieczeństwo

Zakładanie obciążników na kołach tyl-
nych umożliwia pracę traktora z ciężkim 
ładowaczem czołowym. Rozwiązanie to 
ma tę przewagę nad zakładanym obciążni-
kiem z tyłu na TUZ-ie ciągnika, że podczas 
pracy w ciasnym magazynie nie zwięk-
sza jego długości. Każde wydłużenie po-
jazdu powoduje bowiem ograniczenie je-
go zwrotności.

Obciążniki przydają się również w przy-
padku pracy ciągnika w transporcie z przy-
czepami. Wiele osób nie zdaje sobie spra-
wy, że obciążniki kół zmniejszają podska-
kiwanie ciągnika podczas szybkiej jazdy, 
szczególnie z przyczepami. Często zdarza 
się, że duże ciągniki potrzebują ogromne-
go balastu na przednim TUZ-ie, by wycią-
gnąć ciężkie przyczepy z pola. Na drodze 
jednak jazda w taki sposób z przyczepa-
mi – dociśnięty przód, odciążona tylna oś 
i duża prędkość – 40 km/h – nie jest bez-
pieczna, bo wtedy to przyczepy mogą pro-
wadzić ciągnik. Można jednak zmienić tak 
niekorzystny rozkład mas, poprzez np. za-
łożenie kilkusetkilogramowych balastów 
na tylne koła.

Beton 
kontra żeliwo

Z pewnością obciążników walizkowych 
nie da się wykonać z betonu, a już na pew-
no nie będą to elementy trwałe. Dlatego 
przewaga żeliwnych elementów balasto-
wych nad betonowymi wydaje się oczy-
wista. Nie tylko z powodu małej trwało-
ści i kruchości betonu. Żeliwo ma po pro-
stu co najmniej trzykrotnie większy cię-
żar właściwy od betonu, co w praktyce 
oznacza, że obciążnik o tym samym cię-
żarze wykonany z żeliwa będzie trzykrot-
nie mniejszy niż ten wykonany z betonu. 
A to już stanowi znaczny problem tech-
niczny. Przykładowo firma obciazniki24.pl 
oferuje obciążniki betonowe na TUZ do-
datkowo zagęszczone, ale tutaj uzyskuje się 
większy ciężar właściwy, ok. 3,6 kg/dm3, co 
w starciu z żeliwem 6,9 kg/dm3 daje dwu-
krotnie większą objętość. Ponadto żeliwo 
jest trwalsze i bardziej odporne na uderze-

Obciążniki do ciągnika
Każdy rolnik z pewnością miał problem z trakcją ciągnika podczas prac na polu. Podpowiadamy więc, jak uniknąć 

niepotrzebnego poślizgu kół i strat paliwa oraz cennego czasu.

Firma Lima to odlewnia żeliwa, która 
posiada w ofercie elementy balastowe, 
zarówno zakładane na przód ciągnika 
(walizkowe), jak i na TUZ oraz montowane 
na obręczach kół.
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