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PREZENTACJE

Skala produkcji tej rodzinnej firmy jest 
niewielka. Flagowym wyrobem przed-
siębiorstwa z Baleycourt koło Verdun we 
wschodnio-północnej Francji są wozy 
przeładowcze o nazwie Interbenne, któ-
rych rocznie powstaje około 100 sztuk. 
Największa maszyna z tej serii o pojem-
ności skrzyni wynoszącej 46 m3 jest ak-
tualnym rekordzistą Europy w rozładun-
ku rzepaku. Wóz uzyskał przepustowość 
równą 31 ton na minutę.

Unikatowe wozy 
przeładowcze

Przyczepy Interbenne wyróżniają się 
niestandardowym sposobem transfe-
ru materiału. Tradycyjne wozy przeła-
dowcze mają w przedniej części łama-
ny przenośnik ślimakowy, który pozwa-
la na opróżnianie skrzyni w jednej krań-
cowej pozycji. Maszyny Interbenne mają 
rurę wysypową składaną w sposób zna-
ny z kombajnów zbożowych. Rozwiąza-
nie to daje wiele korzyści, o czym sze-
rzej napiszemy w kolejnym wydaniu RPT.

Do przeładunku materiałów sypkich 
oferowane są ponadto przyczepy X-Flow, 
oparte na konwencjonalnym systemie 
przesyłu materiału na środek transpor-
towy. Dla klientów z bardziej rozdrob-
nioną strukturą pól Perard oferuje cieka-
wą alternatywę w postaci przewoźnych 
koszów przeładowczych o nazwie Trans-
-eXpress. W segmencie nawożenia orga-

nicznego znajdziemy z kolei rozrzutniki 
obornika serii Optium o pojemnościach 
skrzyni od 9 do 30 m3. Oferowane są za-
równo maszyny z pionowym, jak i pozio-
mym adapterem rozdrabniająco-dozu-
jącym. Firma Perard produkuje ponad-
to: wózki do hederów oraz stoły do rze-
paku do kombajnów zbożowych, a także 
przyczepy niskiego załadunku do kom-
fortowego przewozu sprzętu rolnicze-
go o szerokości transportowej przekra-
czającej 3 m. 

Wózki dla marki Claas
Siedziba i zakład produkcyjny firmy 

Perard zajmują 13 ha, z czego 0,7 ha znaj-

duje się pod zadaszeniem. Pracuje tam 
55 osób. Początki przedsiębiorstwa się-
gają 1988 r. Patrick Perard,  rolnik z po-
chodzenia, a także założyciel i właściciel 

firmy z niespełna 40-letnim stażem, przy-
godę z produkcją maszyn zaczął od pro-
stego urządzenia o nazwie Lev’Trac. Mo-
cowane do lewego lub prawego cięgła 
tylnego TUZ-u ciągnika narzędzie służy-
ło do szybkiego podniesienia jednej stro-
ny pojazdu w celu wymiany koła bądź za-
montowania bliźniaka. Lev’Trac wytwa-
rzany był przez pięć lat.

W 1990 r. Perard rozpoczął produk-
cję stołów do rzepaku. Są one oferowa-
ne do dzisiaj, jednak  skala ich wytwa-
rzania znacząco zmalała. Klient może 
wybrać spośród wszystkich trzech ty-
pów napędu kos bocznych: mechanicz-

FirmaFirma Perard Perard
Nawożenie organiczne materiałami stałymi 
i przeładunek płodów rolnych to dwa segmenty, nad 
których rozwojem skupia uwagę francuski producent 
maszyn rolniczych Perard. Jego wyroby stanowią ofertę 
dla najbardziej wymagających klientów.

Marek Wilanowski, przedstawiciel marki 
Perard na Polskę, poza sprzedażą wozów 
przeładunkowych planuje wdrożyć także 
możliwość ich wynajmu od producenta z ob-
sługą serwisową prowadzoną przez dilera.

Za dystrybucję sprzętu rolniczego 
z logo Perard w naszym kraju odpo-
wiada przedstawiciel tej marki, Ma-
rek Wilanowski. Maszyny i narzę-
dzia firmy z Baleycourt można obec-
nie kupić u trzech dilerów w Polsce. 
Docelowo ma być ich niespełna 10. 
Wszystkie punkty będą zapewniać 
sprzedaż produktów Perarda i części 
zamiennych, a także pełną obsługę 
serwisową.
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