agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Części zamienne - czy cena gra główną rolę?
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W składnicach części zamiennych do maszyn rolniczych widać wzmożony
ruch. Noże do kosiarek, palce do przetrząsaczy czy zgrabiarek — o to pytają
rolnicy już od pewnego czasu. Kto bardziej zapobiegliwy, myśli już
o częściach do kombajnów: stalkach, bagnetach czy nożach rozdrabniacza
słomy. Z dostępnością tych części do większości modeli maszyn nie ma
obecnie najmniejszego problemu problemu. Wątpliwości zaczynają się po
usłyszeniu cen.
Ceny części zamiennych do maszyn, zwłaszcza zachodnich producentów, wywołują różne emocje
rolników. Wydanie kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych za zestaw noży wydaje się szaleństwem.
Dlatego wiele osób poszukuje zamienników, które zazwyczaj są znacznie tańsze od oryginałów. Skąd
takie różnice? Otóż wykonanie elementów ze stali o odpowiednich parametrach przy wykorzystaniu
określonej technologii, zapewniającej wysoką jakość, wiąże się z wysokimi kosztami oraz
koniecznością przeprowadzania szeregu badań i testów. W przypadku zamienników niektóre ważne
etapy projektowania i wytwarzania części są pomijane i okazuje się, że ich jakość jest bardzo
zróżnicowana: czasem tylko w niewielkim stopniu odbiegająca od pierwowzoru, innym razem –
zupełnie nieakceptowalna.

Części zamienne – oryginalne czy zamienniki?
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Dobra kondycja elementów roboczych przekłada się na wysoką jakość pracy oraz niższe zużycie
paliwa

Wielu rolników gospodarujących na większych powierzchniach, którzy mieli okazję przetestować
części różnego pochodzenia, przekonało się o zasadności stosowania części oryginalnych. Ba,
czasem nawet sięgają po części premium, oferowane przez niektórych producentów. W wielu
przypadkach okazuje się bowiem, że za wyższą ceną zakupu idzie znacznie wydłużony czas
eksploatacji. Jeżeli do tego doliczy się czas przestoju oraz dodatkowe koszty związane z wymianą,
korzyści stają się niewspółmierne do oszczędności. Czy zatem zamienniki są złe? Niekoniecznie.
Mogą okazać się dobrym rozwiązaniem dla mniejszych rolników, którzy przystępują do ich wymiany
raz na kilka sezonów. Niezależnie od tego, jakie części zamienne mają zostać użyte, nie należy
lekceważyć konieczności wymiany zużytych elementów roboczych, gdyż pogorszona jakość pracy
oraz wzrost zużycia paliwa spowodowany zwiększonym obciążeniem roboczym w krótkim czasie
dadzą o sobie znać.
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