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PREZENTACJE

Wielu właścicieli kombajnów star-
szych produkcji zachodniej ma jednak 
problem ze znalezieniem do nich sit. Ory-
ginalne trudno otrzymać od ręki i zakup 
ich jest kosztowny. W Polsce działa jed-
nak kilka firm produkujących takie ele-
menty do szerokiej gamy kombajnów 
zbożowych.

Osko-Plast i Volvo
Jedną z nich jest Osko-Plast założony 

w 1998 r. przez dwóch inżynierów me-
chaników – Zdzisława Kostyrę i Miro-
sława Ostrzyżka. Są absolwentami tej 
samej ośmioklasowej podstawówki, pię-
cioletniego technikum mechanicznego – 
tylko politechniki ukończyli różne. Pry-
watnie są szwagrami. Pracowali przez 
kilkanaście lat w pobliskim POM-ie. Gdy 
w czasie przebudowy ustroju gospodar-
czego w Polsce firmy państwowe upada-
ły, a powstawały prywatne, to dwaj in-
żynierowie założyli spółkę jawną o pro-
filu mechanicznym. Zakupili kilka pras 
mimośrodowych i inne obrabiarki, wy-
przedawane przez zakłady państwowe, 
i zorganizowali produkcję różnego ro-
dzaju wytłoczek. Na miejsce produk-
cji przystosowali własne zabudowania 
gospodarcze. Sami projektowali i wy-
konywali stemple i matryce na potrze-
by produkcji. Zamówienia otrzymywa-
li od kontrahentów z Polski, a także za-
granicy. Firma powoli rosła i przybywa-
ło pracowników.

W 2000 r. okoliczny sprzedawca uży-
wanych kombajnów marki Volvo popro-
sił o wykonanie nowych lamelek do sit 
kombajnów, które sprzedawał. Po wyko-
naniu odpowiednich matryc zrealizowa-
li zlecenie. Następnie pojawił się kolejny 
klient ze zleceniem na 100 kompletnych 
sit, co wymusiło na właścicielach firmy 
przygotowanie profesjonalnej produk-
cji. W ten sposób rodzinna firma w Starej 
Dąbi w powiecie ryckim rozszerzyła dzia-
łalność o produkcję sit do kombajnów.

Firma Osko-Plast

Sita do kombajnów
Większość kombajnów zbożowych użytkowana 
w naszym kraju jest już wiekowa i ich sita wymagają 
wymiany na nowe. Nic dziwnego, bo elementy te często 
nie wytrzymują przebiegu głównych podzespołów 
maszyny żniwnej.

Zdzisław Kostyra (na zdjęciu) i Mirosława Ostrzyżek założyli Osko-Plast w 1998 r.

W tych sitach są częściowo wyłamane lamele, co kwalifikuje je do wymiany.
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