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– Nie jest nowością, że segment ła-
dowarek teleskopowych, wśród maszyn 
załadunkowych zawsze cieszył się naj-
większym powodzeniem. Co ciekawe  
– najpopularniejszymi modelami dla 
odbiorców segmentu Agro, były dotych-
czas głównie modele MLT 735, MLT 
625 itp. Jednak coraz bardziej odczu-
wamy potrzeby rynku wynikające ze 
zwiększającej się wydajności gospo-
darstw, zmian profilu wielu przedsię-
biorstw rolnych, na przedsiębiorstwa 
handlowo-usługowe itp. Takie rozwo-
jowe zmiany wpływają na zapotrzebo-
wanie i popyt na maszyny w segmen-
tach o wyższych, mocniejszych para-
metrach. Stąd m.in. dzisiaj prezentu-
jemy kolejną dużą ładowarkę Manitou 
MLT 961, z silnikiem 141 KM i ładow-
nością 6100 kG oraz teleskopem o za-
sięgu 9 m, kupioną właśnie przez szyb-
ko rozwijające się przedsiębiorstwo rol-
ne – omawia zmiany rynkowego tren-
du wśród maszyn rolniczych Wojciech 
Mańkiewicz z Manitou Polska.

Wydajność mierzona łyżką
Ładowarka teleskopowa Manitou MLT 

961-145 V+L to duża i silna maszyna. 
Ładowarki tego segmentu są przezna-
czone głównie do pracy w dużych go-
spodarstwach, magazynach i centrach 
przeładunkowych. Manitou MLT 961 
to grupa maszyn, która bardzo dobrze 

sprawdza się w wymagających szyb-
kiego załadunku magazynach płaskich, 
czy innych miejscach składowania plo-
nów, gdzie transport i załadunek stano-
wi istotne ogniwo ciągłości pracy.

Prezentowana ładowarka została za-
kupiona do ok. 500-hektarowego gospo-
darstwa rodzinnego, zajmującego się 
produkcją zbóż. Gospodarstwo też pro-
wadzi rolniczą działalność usługową, co 
sprawia, że maszyna jest wykorzysty-

wana wszechstron-
nie. Najczęściej jed-
nak nowy nabytek ze 
stajni Manitou, pra-
cuje w hali, w zbożo-
wym magazynie pła-
skim. Maszyna zaj-
muje się wyładun-
kiem i podrzucaniem 
hałd zboża oraz jego 
załadunkiem głównie 
na naczepy, ale też 
inne pojazdy. – Za-
leżało nam przede 
wszystkim na jak 
najszybszym zała-
dunku sprzedawa-

nego zboża na naczepy naszych od-
biorców, aby pojazdy nie czekały zbyt 
długo na odbiór towaru. Wybór marki 
Manitou był także podyktowany wcze-
śniejszymi doświadczeniami gospodar-
stwa z ładowarką Manitou MLT 735.
Tamta ładowarka była kupiona 8 lat te-
mu i mimo użytkowania na 110%, nie 
mieliśmy z nią żadnych problemów, po-
za typowymi sprawami eksploatacyjny-
mi i nadal u nas pracuje. To też wpły-
nęło na naszą decyzję o zakupie łado-
warki Manitou, a ponadto mamy bli-
sko dilera i jego serwis, co jest dla nas 
bardzo ważne – podsumowuje Tadeusz 
Grzmil, przedstawiciel właściciela ma-
szyny. – Z uwagi na dość wysokie wy-
magania co do wydajności pracy, za-
proponowaliśmy kompletację osprzę-
tu do tej ładowarki w postaci m.in. du-
żej łyżki o pojemności 4 m3. Dzięki te-
mu ładowarka bardzo szybko może za-
pełnić skrzynię naczepy, co umożliwia 
szybszy obrót materiałem, szybszy za-
ładunek czy podrzucanie zboża pod-
czas żniw – omawia Kamil Weroniecki 
z firmy Amatech, będącej dilerem m.in. 
maszyn Manitou.

Rozwojowa maszyna Manitou
Manitou to francuska firma zajmująca się produkcją maszyn do tzw. 
transportu bliskiego – m.in. ładowarek teleskopowych MLT. Pomimo różnych 
obostrzeń firma Manitou Polska zanotowała bardzo duże zainteresowanie 
sprzedażą nowych maszyn. Obecnie zwiększa się popyt na ładowarki  
o znacznie większych możliwościach, jak np. MLT 961.

Kupiona do gospodarstwa w miejscowości Nowy Staw ładowarka 
Manitou MLT 961-140 V+L jest wykorzystywana głównie do prze-
ładunku i załadunku zbóż. Maszyna jest skompletowana z łyżką 
o dużej pojemności – 4 m3.

Maszyna pracuje w magazynie płaskim. Podczas żniw jej zadaniem 
jest szybkie podgarnianie i stertowanie zboża. Ułatwia to długi wy-
sięgnik teleskopowy.
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