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Po co w kombajnie CB radio?
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W przypadku zwykłych kierowców sprawa jest prosta – CB radio
najczęściej ma uchronić przed mandatami za nadmierną prędkość.
Dla kombajnistów CB radio jest natomiast sprzętem, który nie tylko
ułatwia komunikację, ale przede wszystkim zwiększa
bezpieczeństwo.
CB radio przydaje się zarówno podczas prac polowych, jak i w czasie jazdy po drogach
publicznych. Dobrze też się sprawdza, gdy na jednym polu pracuje kilka kombajnów. Wtedy
komunikacja za pomocą CB radia ułatwia prowadzenie prac polowych.
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– Do zamontowania CB radia skłoniła mnie zeszłoroczna sytuacja podczas żniw – mówi pan Robert,
rolnik spod Bartoszyc. – Brat wyjechał kombajnem w pole, ale z otwartą rurą, której zapomniał
schować. Jak zobaczyłem, że jedzie w kierunku słupa wysokiego napięcia i na pewno
zahaczy o niego rurą, mogłem jedynie krzyczeć i biec w jego kierunku. Ani mnie nie słyszał,
ani nie widział. Jedynie cudem rura nie zahaczyła o ten słup. Od razu po tej sytuacji kupiłem CB
radio i zamontowałem w każdym kombajnie. W tym roku ułatwiło nam pracę podczas żniw.
CB radio przydaje się szczególnie także do komunikacji między kombajnistami a kierowcami
ciągników, które równocześnie pracują w polu. Dzięki temu można zgrać prace polowe tak, by
nie było żadnych przestojów, a odbiór ziarna przebiegał płynnie i sprawnie. Posiadanie CB radia
sprawdza się także podczas poruszania się kombajnem po drogach publicznych. Co prawda wielu
rolników decyduje się na korzystanie z telefonów do komunikacji z innymi osobami pracującymi na
polu, jednak przy dużych areałach nietrudno o stratę zasięgu. W tym przypadku CB radio jest
rozwiązaniem bardziej niezawodnym.

Mogą zainteresować Cię również:
Kombajn na drodze: czy da się jechać zgodnie z prawem?
Awaria maszyny w trakcie pracy na polu. Co dalej?
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