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 Hedery zwane draperami
Ogromna popularność tego rodzaju zespołów żniwnych 

w Ameryce sprawiła, że są one kojarzone z rolnictwem eksten-
sywnym i niskimi plonami ziarna oraz słomy. W rzeczywisto-
ści hedery taśmowe (drapery), radzą sobie bardzo dobrze tak-
że przy gęstszych łanach. Są w zasadzie bardziej uniwersalne 
od klasycznych ślimakowych zespołów żniwnych. To zasługa m.in. płynnie re-
gulowanej prędkości posuwu taśmy w bardzo szerokim zakresie. Większy kło-
pot draperom sprawiają łany wysokie i krzaczaste, np. rzepaku czy żyta. Roz-
wiązaniem tego problemu jest jednak opcjonalny górny ślimak wspomagają-
cy pracę poprzecznych pasów.

Trzeba mieć na uwadze, że taśmowe zespoły żniwne są cięższe, droż-
sze i występują jedynie w szerokościach roboczych powyżej 7,5 m. Przyjmu-
je się, że ich atuty uwypuklają się bowiem przy większych rozmiarach. Przy-
stosowane do warunków europejskich drapery dostępne są obecnie w ofercie 
firm: John Deere (RPT 6/2018), New Holland, Claas (RPT 9/2018), Case IH 
(RPT 9/2019), MacDon oraz Geringhoff.

Przemysław Olszewski 
przemyslaw.olszewski@rpt.pl

Unia Europa 
– rozwojowy opryskiwacz
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Na początku sierpnia br. 
uczestniczyliśmy w eksklu-
zywnej premierze pierwszego 
taśmowego zespołu żniwnego 
amerykańskiej marki Case IH 
w Polsce. Chrzest hedera miał 
miejsce nie tylko w wysoko 
plonującej pszenicy, ale tak-
że w bujnym łanie rzepaku.

Za prowadzenie sekcji ro-
boczych pielnika Transformer 
VF w międzyrzędziach odpo-
wiada kamera umieszczona 
na wysięgniku. Na podsta-
wie jej danych siłownik dwu-
stronnego działania automa-
tycznie koryguje pozycję ca-
łej ramy, której przesuw sta-
bilizuje cylinder zamontowa-
ny na wysokości górnego łącz-
nika ciągnika.

W gospodarstwie rolnym 
Chlew-Pol w Juszczynie k. 
Środy Śląskiej od 8 lat pra-
cuje opryskiwacz Europa II 
marki Unia. Jest to pierwszy 
egzemplarz tych maszyn pol-
skiej produkcji wyposażony 
w ISOBUS.

Polski debiut 
drapera
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