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PREZENTACJE

Wprowadzenie do oferty maszyn zie-
lonkowych kupionych od Grupy Kongskil-
de w barwach marki New Holland zajęło 
około roku. Nie jest to jeszcze pełna pale-
ta tych maszyn, ale w czasie pokazu zor-
ganizowanego na początku czerwca br. 
na Mazowszu pozwoliła przedstawić pra-
wie cały cykl technologiczny zbioru zie-
lonek. Sprzęt, który pracował w barwach 
marki New Holland, jest już w ofercie jej 
dilerów, m.in. firmy Primator, która była 
współorganizatorem pokazu.

Warto zapamiętać, że Grupa Kongskil-
de produkowała przetrząsacze i zgrabiar-
ki, których protoplastami były maszy-
ny niemieckiej marki Stoll. Kosiarki na-
tomiast wywodzą się od duńskiej marki 
JF. Wcześniej, w 1999 r. niemiecka fabry-
ka Stoll została przejęta przez firmę JF 
i powstała marka JF Stoll, która w 2011 r.
trafiła do Grupy Kongskilde. Od 2016 r. 
jej właścicielem jest New Holland, wcho-

dzący w skład koncernu CNH. To sztanda-
rowy przykład postępującej konsolidacji 
w rolnictwie na poziomie producentów. 
Maszyny do zbioru zielonek niskołodygo-
wych Kongskilde będą na pewno produ-
kowane do roku 2020. Po tej dacie zosta-
nie podjęta decyzja dotycząca przyszło-
ści tego sprzętu pod tą marką.

Zestaw 
kosiarek Kongskilde

Podczas pokazu pracował zestaw ko-
siarek w barwach Kongskilde. Była to ma-
szyna czołowa GXF 3605 (jej odpowied-
nikiem w barwach marki New Holland 
jest model DiscCutter F 360P) o szeroko-
ści roboczej 3,55 m. – Pomimo że jest to 
kosiarka zawieszona na przednim TUZ-ie 
ciągnika, to zachowuje się jak maszyna 
ciągnięta, a nie pchana. Osiągnięto to po-
przez połączenie układu zawieszenia trak-

tora z przodem kosiarki. Dzięki temu po 
natrafieniu na przeszkodę maszyna  mo-
że odsunąć się do tyłu. Kosiarka Kongskil-
de GXF 3605 może się wychylać w lewo lub 
w prawo o kąt 12 stopni. Natomiast zakres 
uniesienia maszyny po natrafieniu na prze-
szkodę może wynieść 55 cm. Listwa tnąca 
produkcji własnej Kongskilde składająca się 

Paleta zielonkowa 
New Holland

New Holland pokazał w pracy pełną gamę maszyn 
do zbioru zielonek niskołodygowych. Duża część tego 
sprzętu produkowana jest w kutnowskiej fabryce, 
która jeszcze w 2016 r. należała do Grupy Kongskilde, 
a obecnie jest częścią koncernu CNH.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Płocki

W barwach marki New Holland odpowiednikiem kosiarki czoło-
wej Kongskilde  GXF 3605 jest model DiscCutter F 360P. Maszyny 
te różnią się kolorem i nazwą.

Listwy tnące w kosiarkach dolnonapędowych Kongskilde/New Hol-
land są od dołu zabudowane, co m.in. ułatwia ich pracę na powierzch-
niach zakamienionych.

W kosiarkach Kongskilde/New Holland czy-
ste cięcie ułatwia stalnica zamocowana na 
jej brzegu.


