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Maszyny zielonkowe — jak je przygotować do sezonu?
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Data: 9 maja 2017

Przełom kwietnia i maja to dobry moment na sprawdzenie stanu technicznego
maszyn zielonkowych, a także ich niezbędną konserwację. Żywotność
kosiarek, przetrząsarek i zgrabiarek w dużej mierze zależy od użytkownika.
Ważna jest bowiem nie tylko właściwa eksploatacja sprzętu, ale również
prawidłowy sposób jego przechowywania.
— Trzeba o ten sprzęt zielonkowy zadbać, żeby zawsze był gotowy, sprawny do każdej pracy. No
bo wiadomo, że maszyna po prostu to jest praca człowieka — mówi Adam Skwarczyński, Mielnik,
województwo podlaskie.

Odpowiedni serwis maszyn zielonkowych
Trzeba o sprzęt zielonkowy zadbać, żeby zawsze był gotowy, sprawny do każdej pracy
Adam Skwarczyński
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Przed wyjazdem w pole powinniśmy dokładnie sprawdzić każdą naszą maszynę: — ważnym
elementem jest to, aby sprawdzić kompletność wszystkich palców przetrząsających, gdyż to
ma główny wpływ na jakość rozrzucanego i przetrząsanego pokosu — twierdzi Dominik Pernak,
kierownik serwisu maszyn rolniczych z Rawicza, woj. wielkopolskie. — To jest ten główny element,
aby pokos był ładnie i równomiernie zgrabiony. Sprawdzamy stan ciśnienia w ogumieniu, jak
i stan tej plandeki, ekranu ustalającego formę rzędu. Sprawdzamy stan oleju w przekładni, jeżeli
jest to przekładnia olejowa. Sprawdzamy stan drożności smarowników, smarujemy wszystkie
punkty smarne — doodaje Dominik Pernak.

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zbadać stan techniczny każdej maszyny.

— Wałki przekaźnika, krzyżaki, pazury, te zęby, które zgrabiają siano i oleje przekładniach, no
i jakieś luzy, i wszystko zostaje przeglądnięte, żeby wsiąść i jechać, a nie, tak jak mówiłem
wcześniej, szukać klucza, zębatki, czy tam oleju. — Dariusz Szorc, rolnik z Pławnej Górnej, woj.
dolnośląskie.

Jak przygotować kosiarki?
Z kolei w przypadku kosiarek najważniejsze elementy stanowią noże.
— Wiadomo, że ostrzenie musi być, jak to się mówi, na zicher, konkretne, bo inaczej jak nie będą
ostre noże to są efekty gorsze, nie ma koszenia po prostu — twierdzi Adam Skwarczyński
z miejscowości Mielnik, województwo podlaskie
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Wiadomo, że ostrzenie musi być, jak to się mówi, na zicher, konkretne
Adam Skwarczyński

Drugim ważnym punktem jest sprawdzenie stanu naciągu pasków klinowych.
— Które napędzają całe przekładnie tnące, a w kosiarkach dyskowych stan przekładni zębatej,
czyli sprawdzamy stan oleju w przekładni zębatej. Bardzo ważnym elementem dla naszego
bezpieczeństwa jest sprawdzenie stanu osłon wszystkich, czyli tak zwanych fartuchów. To jest
główny element naszego bezpieczeństwa i zapobiega przed wydostawaniem się kamieni w trakcie
cięcia kosiarką – dodaje Dominik Pernak.

Konserwacja po sezonie jest równie ważna
Oczywiście, aby maszyny zielonkowe nie sprawiały problemów, po zakończonym sezonie trzeba je
dokładnie wyczyścić.
— Z resztek roślinnych, kurzu, brudu, gdyż to zapobiegnie nam gniciu tych resztek, zapobiegnie
korozji podzespołów maszyny, a to też wydłuży żywotność tych maszyn, podzespołów
i będziemy się cieszyć dłużej żywotnością i jakością pracy danej maszyny w następnym sezonie
— Dominik Pernak, Kierownik serwisu, Rawicz, woj. wielkopolskie.
Pamiętajmy zatem, że dobry stan techniczny wszystkich maszyn w gospodarstwie gwarantuje
wykonanie zabiegów agrotechnicznych w terminie i wpływa na lepszą jakość pracy. Zgodnie ze
starym porzekadłem, jak dbasz o maszynę swoją, taką masz pracę.
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