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Ładowarka samojezdna 

czy ładowacz czołowy?
To pytanie z gatunku – silnik Die-

sla czy silnik benzynowy w samocho-

dzie osobowym? Można by pół życia 

strawić na prezentowaniu warunków, 

w których wspomniane motory lepiej 

się sprawdzą.

Wydaje się, że najczęściej samojezdną ładowarkę na-

bywają rolnicy, którzy chcą tym sprzętem wypychać obor-

nik z budynków, gdyż ich konstrukcja nie przewiduje np. 

przenośnika łańcuchowego. Ponadto nawet największy 

ładowacz czołowy nie postawi beli słomy na wysokość 6 

lub 7 m. Z drugiej strony, za jedną ładowarkę teleskopo-

wą o zasięgu w górę rzędu 6 m kupimy zapewne z pięć 

ładowaczy do ciągnika. Ponadto jest to kolejna maszyna, 

o której silnik, układ jezdny i hydraulikę roboczą musi-

my zadbać, aby były żywotne.

Ładowarka nigdy nie zastąpi ciągnika w polu. Przy-

najmniej nie do końca, ponieważ przykład Merlo Mul-

tifarmera czy ładowarek Fahresin pokazuje, że ich pro-

ducenci chcą, aby ładowarka była w pełni konkurencyj-

na dla ciągnika. Jednak ładowarka z powodzeniem może 

zastąpić ciągnik w przywożeniu bel z pola lub łąki i uło-

żeniu ich przy gospodarstwie.

Wielu rolników zauważa komfort użytkowania ma-

szyn specjalnie zaprojektowanych do prac przeładunko-

wych, wliczając w to wszelkie zalety np. przegubu lub 

skrętnych wszystkich czterech kół. Jednak nie należy za-

pominać, że za ten komfort trzeba sporo zapłacić. Dla-

tego wybierając między ładowaczem a ładowarką, war-

to wziąć pod uwagę przede wszystkim, ile pracy w ciągu 

roku będziemy nimi wykonywać. Niemcy określili mini-

mum ekonomiczne dla zakupu ładowarki samojezdnej 

na 500 mth w ciągu roku. Oczywiście średnie gospodar-

stwa mogą tej liczby nie osiągać. Ładowarka samojezd-

na daje nam natomiast możliwość jednoczesnego wyko-

nywania prac przy zwierzętach, podczas gdy ciągnik mo-

że pracować w polu. 
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