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UŻYWANE

To był rok 2016. Po kilkunastomie-
sięcznym prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego i pierwszych zakupach mniejsze-
go kalibru sprzętu rolniczego nadszedł 
czas na poważną inwestycję. Było to ko-
nieczne, gdyż Rafał Bartczak miał już do 
obrobienia z dzierżawami ponad 300 ha. 
Ponadto rozwinął chów bydła mleczne-
go i dotychczasowa mała chińska łado-
warka przegubowa już nie wystarczała.

Dwa w jednym
Wcześniej młody rolnik z Mariano-

wa koło Wyszkowa prowadził firmę bu-
dowlaną i w pracy widział kilka marek ła-
dowarek teleskopowych. To tam zebrał 
pierwsze pozytywne doświadczenia na 
temat marki Merlo. Kropka nad i została 
postawiona w czasie pokazu rolniczego 
dilera maszyn tej marki firmy Bogart. Ła-
dowarka teleskopowa z tylnym TUZ-em 
i WOM-em oraz z homologacją ciągnika 
rolniczego –  Merlo Multifarmer 40.7 CS 
– pracowała wtedy na łące m.in. z prasą 
zwijającą. Okazało się, że może dokonać 
zakupu typu dwa w jednym, czyli łado-
warki teleskopowej potrafiącej pracować 
jak ciągnik. Wcześniejszy pomysł, aby ku-
pić ponadstukonny traktor i dodatkowo 
samojezdną maszynę do załadunku, nie 
był już aktualny. Rolnik oszczędził blisko 
200 tys. zł.

– W pierwszym roku po zakupie Multi-
farmer stał się dla mnie głównym koniem 
pociągowym gospodarstwa. Podczas or-
ki z czterokorpusowym pługiem obracal-
nym rozstawionym na 2 m spalanie wy-
nosiło około 11 l/mth, a wydajność sięgała 
2 ha/h. Należy jednak dodać, że mam lek-
kie gleby. Multifarmer pracował również 
z innymi maszynami uprawowymi i siewni-
kiem. W transporcie z prędkością 40 km/h 
z przyczepami, na których załadowane 

jest 40 bel słomy, spa-
lanie wynosi około 
16 l/h – mówi Rafał 
Bartczak. Zdaniem 
rolnika-przedsię -
biorcy z Marianowa 
podstawowa różnica 
w porównaniu ciągni-
ka rolniczego z łado-
warką teleskopową 
Merlo Multifarmer, 
zwaną przez produ-
centa ciągnikiem te-
leskopowym, dotyczy 
widoczności. W tej 
drugiej podczas orki 
warto podnieść wy-

Ładowarka 
pracująca jak ciągnik

Zaczynając swoją przygodę z rolnictwem, postawił 
na niekonwencjonalne rozwiązanie – kupił ładowarkę 
teleskopową, która oprócz wykonywania prac 
przeładunkowych zastąpiła tradycyjny ciągnik rolniczy.

Rafał Bartczak nie ma wątpliwości – Merlo Multifarmer 40.7 CS to 
ładowarka teleskopowa i jednocześnie ciągnik rolniczy.

– Do krokodyla Multifarmera wchodzi 2,8 t obornika, co jest nieosiągalne dla ładowacza 
czołowego – podkreśla rolnik z Marianowa.
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