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Kombajn zbożowy John Deere T 560

Fala w młocarniFala w młocarni
Adam Zielsdorf z Kamionki koło Czarnkowa w województwie wielkopolskim przymierza się do zakupu kombajnu fl agowej 

serii maszyn klawiszowych z logo skaczącego jelenia. Odwiedziliśmy go podczas pokazowego koszenia rzepaku jarego.

Maszyny serii T marki John Deere mają 
młocarnię o pięciu bębnach. Trzy z nich 
odpowiadają za wydzielanie nasion, zaś 
pozostałe dwa za przeprowadzenie ma-
teriału górą. Takie rozwiązanie daje tzw. 
efekt fali.

Rolnikowi spod Czarnkowa gospoda-
rującemu na areale 180 ha zależy na szyb-
kim i sprawnym przeprowadzeniu żniw 
kombajnem o konwencjonalnym, łagod-
nym podejściu do separacji ziarna od sło-
my. Maszyny serii T marki John Deere ma-
ją młocarnię o pięciu bębnach. Trzy z nich 
odpowiadają za wydzielanie nasion, zaś 
pozostałe dwa za przeprowadzenie ma-
teriału górą. Takie rozwiązanie daje tzw. 
efekt fali. Określenie to oznacza drogę ma-
sy żniwnej bez gwałtownych zmian kie-
runku podczas przechodzenia przez po-
szczególne bębny. Dzięki temu zdaniem 
producenta zarówno nasiona, jak i słoma 
traktowane są dużo łagodniej w porów-
naniu do obróbki w tradycyjnych kom-
bajnach klawiszowych z dodatkowymi se-
paratorami.

Wypasiona precyzyjka
Do Kamionki dostarczona została ma-

szyna w bardzo bogatej wersji. W kombaj-
nie tym z wyposażenia dodatkowego za-
montowano m.in.: układ automatyczne-
go sterowania układem kierowniczym po-
przez nawigację satelitarną AutoTrac o naj-
bardziej zaawansowanym sygnale dokład-
ności Mobile RTK, system zdalnego moni-
toringu JDLink w rozbudowanym warian-
cie Ultimate oraz układ radiowej komuni-

kacji okrętu żniwnego ze środka-
mi transportowymi Machine Sync. 
Z powodu braku ciągnika w go-

spodarstwie Adama Zielsdorfa dostoso-
wanego do współpracy z ostatnim roz-
wiązaniem rozładunek ziarna realizowa-
ny był tradycyjnie.

John Deere T 560 jest największym kom-
bajnem pięcioklawiszowym w swojej serii, 
którego napęd jezdny oraz podzespoły ro-
bocze wprawiane są w ruch sześciocylindro-

wym silnikiem typu PowerTech PSX o po-
jemności skokowej 9 l. Moc znamionowa tej 


