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Odwiedziliśmy Firmę Nowak z Na-
kła nad Notecią użytkującą kombajny 
Case IH Axial-Flow w momencie prze-
prowadzania dla jednego z nich przeglą-
du przedżniwnego w ramach programu 
o angielskiej nazwie Pre-Season Check. 
Obejmuje on każdy roczny kombajn mar-
ki Case IH, czyli taki, który był kupiony ja-
ko nowy u autoryzowanego dilera i prze-
pracował jeden sezon. Rolnik płaci tyl-
ko za wymianę olejów i filtrów, co i tak 
musiałby zrobić w ramach serwisu gwa-
rancyjnego. Nic nie kosztują go jednak 
sprawdzenie kilkunastu ważnych pod-
zespołów kombajnu i bezcenne podpo-
wiedzi specjalistów marki Case IH.

Okazja do wymiany 
doświadczeń

Spotkanie u właściciela kombajnu jest 
niepowtarzalną okazją do wymiany do-
świadczeń. Z jednej strony, są to opinie 
i spostrzeżenia operatora kombajnu, a z 
drugiej – wiedza pracowników Case IH. 
– Odwiedzamy wszystkich użytkowników 
naszych kombajnów po pierwszych żniwach, 
aby zebrać maksymalnie dużo informacji na 
temat ich pracy. Nie są to tylko suche dane 
statystyczne zapisane w komputerze maszy-

ny, ale również informacje uzyskane w czasie 
rozmowy z operatorami. Po ich opracowaniu 
wysyłamy je do fabryki – mówi Piotr Gębski 
z polskiego oddziału Case IH.

– Omawiamy ustawienia kombajnu, 
jakie były zastosowane przy zbiorach po-

szczególnych roślin. Pytamy również ope-
ratorów, co ich zdaniem warto zmienić, 
ulepszyć w naszych kombajnach. To po 
takich sugestiach w naszych najmniej-
szych maszynach żniwnych, czyli mode-
lach 5140, wprowadziliśmy elektryczną 

Pakiety kombajnowe Pakiety kombajnowe Case IHCase IH
Kombajny marki Case IH z rotorowymi zespołami 
młócącymi to duże maszyny żniwne mogące osiągać 
imponujące wydajności. Aby pracowały sprawnie, 
należy jednak dbać o ich stan techniczny. Właśnie temu 
służą akcje przygotowane przez ich producenta.
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