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W tym celu odwiedziliśmy jednego z di-
lerów marki John Deere na polskim rynku, 
firmę Agro-Sieć Maszyny z Chełmna koło 
Grudziądza. Wizytę złożyliśmy w jednym 
z oddziałów tej spółki, mieszczącym się 
w Nowej Dąbrowie koło Słupska.

Obietnica Żniwna
Na miejscu zastaliśmy kombajn zbo-

żowy John Deere T660, należący do 
Tomasza Widzisza z pobliskiej Karzni-
cy. Wyprodukowana w 2015 r. maszy-
na ma za sobą dwa sezony żniwne. Rol-

nik spod Słupska ma gospo-
darstwo rolne o powierzchni 
około 800 ha. W ubiegłym ro-
ku pod kosę kombajnu przy-
padło nieco ponad 400 ha. 
Maszyna zebrała: rzepak ozi-
my, pszenżyto ozime, owies, 
pszenicę ozimą i łubin.

Kombajn przeszedł w tym 
roku po raz drugi szczegóło-
wą kontrolę w ramach pro-
gramu Expert Check. Jego 
cena nie jest stała i zależy 
od polityki danego dilera. 
Koszt usługi nie przekracza 
jednak kwoty kilkuset zło-
tych. W zamian za to klient 
ma nie tylko rzetelnie spraw-
dzony przed sezonem kom-
bajn, ale także przysługuje 

mu Obietnica Żniwna. Dzięki niej do-
staje on gwarancję dostarczenia ma-
szyny zastępczej w przypadku niemoż-
ności przywrócenia pełnej sprawności 
jego własnej w ciągu 24 godzin od mo-
mentu zgłoszenia. Dopiero po dostar-
czeniu części i usunięciu usterki rolnik 
przesiada się z powrotem na swój kom-
bajn. Podczas ubiegłego, pionierskiego 
dla programu Expert Check sezonu wy-
stąpił w całej Polsce tylko jeden przypa-
dek potrzeby uruchomienia maszyny za-
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W ubiegłym roku producent z logo skaczącego jelenia 
wdrożył nowe narzędzie, mające na celu zapewnić 
spokojne żniwa użytkownikom kombajnów zbożowych 
John Deere. Mieliśmy okazję się przyjrzeć, jak przebiega 
przegląd przedżniwny w ramach programu Expert Check.

Tajniki programu Expert Check przybliżył Marcin Kozłow-
ski, odpowiedzialny za wsparcie klienta specjalista od ma-
szyn żniwnych marki John Deere.

Ocena wysokości szczeliny roboczej w pal-
cach mechanizmu tnącego hedera. Ten ba-
gnet jest zdatny do dalszej eksploatacji.
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