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Nowy model Deutz-Fahr C5305 już w Polsce
Autor: Mariusz Drożdż
Data: 28 października 2018

Model Deutz-Fahr C5305 pomoże w mniejszych gospodarstwach. Liczni
rolnicy korzystają z usług firm wynajmujących sprzęt, zwłaszcza ci, którzy
mają mniejszy areał upraw. Im nie opłaca się kupować dużego i drogiego
kombajnu, który wymaga długiego okresu spłaty.
Tym rolnikom na przeciw wychodzi włosko-niemiecki koncern SAME Deutz-Fahr produkujący
ciągniki rolnicze, kombajny i maszyny towarzyszące. Firma z Treviglio przygotowała na polski rynek
kompaktowy model kombajnu, który kierowany jest do mniejszych gospodarstw.

Nowość jakiej brakowało
Mowa oczywiście o kombajnie Deutz-Fahr serii C5000, dokładnie o modelu Deutz-Fahr C5305.
Prezentacja, w formie pokazów polowych, nowej maszyny Deutz-Fahr odbyła się w Jaryszkach pod
Poznaniem. W pokazach wzięły udział czołowe portale rolnicze oraz prasa. Dziennikarze mieli
możliwość praktycznego uczestnictwa w polowych testach modelu Deutz-Fahr C5305. Maszynę ze
stajni Deutz-Fahr cechuje przede wszystkim użyteczność rozwiązań, prostota wykonania oraz
uniwersalność.

Grzegorz Wójcik, menadżer kombajnów Deutz-Fahr
fot. Mariusz Drożdż
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Grzegorz Wójcik, menadżer kombajnów Deutz-Fahr wskazuje, że prezentowany kombajn DeutzFahr C5305 to długo oczekiwana przez mniejsze gospodarstwa nowość na polskim rynku.

Anna Makulec, menadżer marketingu Deutz-Fahr
fot. Mariusz Drożdż

Kombajn Deutz-Fahr C5305 wkomponowuje się w oczekiwania ważnego segmentu polskiego
rolnictwa i świetnie uzupełnia dotychczasową ofertę polskiego oddziału międzynarodowego giganta.
Dotychczas rolnicy mogli wybierać wśród modeli od 230 do 390 KM.— Seria 5 są to kombajny
poniżej 200 KM, które idealnie pasują do mniejszych gospodarstw, do 150 hektarów
— podkreśla Anna Makulec menadżer marketingu Deutz-Fahr.

Deutz-Fahr C5305 na testach
Testy polowe kombajnu z serii C5000 odbyły się już na Lubelszczyźnie oraz w Wielkopolsce.
Przedstawiciele firmy bardzo wyraźnie podkreślają, że ich nowość dedykowana jest do gospodarstw
do 150 hektarów. Testowany na Lubelszyźnie model wyposażony był 175 konny silnik. Wydajność
robocza wynosiła 1,3-1,4 ha na godzinę oraz około 8 ton pszenicy z hektara. Kombajn ten może
pracować z hederami o szerokości roboczej od 3,6 do 4,8 metra. Jak jednak zapewniają eksperci
Deutz-Fahr, optymalną szerokością hedera jest 4,2 metra.
— Pojemność zbiornika w tej maszynie to 4500 litrów, co przy omłocie kukurydzy daje około 3600
kilogramów. Prędkość, z jaką kosimy na naszym polu testowym to około 5,5 do 6 kilometrów na
godzinę – mówi Tomasz Niedziela, menadżer serwisu Deutz-Fahr.

Kombajn dla mniejszych gospodarstw
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Pierwsze testy maszyny Deutz-Fahr 5305 odbyły się na polach w okolicach Poznania. — Maszyna
bardzo prosta serwisowo. Ma bardzo dobry dostęp do elementów omłotowych i elementów
czyszczących. Części zamienne są dostępne u każdego z naszych dilerów na terenie całej Polski.
Cieszymy się, że mamy taki kombajn. Jest to kombajn typowo mechaniczny, dla gospodarstw do
150 hektarów. Jeżeli chodzi o pojemność kabiny, czy o obszar dla operatora, jest to typowy
kombajn na małe gospodarstwa, który będzie zastępował maszyny klasy Bizon – dodaje Tomasz
Niedziela.

Nowy a już ma dobre opinie
Nowa maszyna wzbudziła zainteresowanie okolicznych rolników, którzy również przybyli na pokazy.

Marcin Przybył, rolnik z Żernik
fot. Mariusz Drożdż

Swoją opinię wyraził Marcin Przybył, który prowadzi gospodarstwo w Żernikach. — Widzę go jako
bardzo dobrą maszynę dla małych i średnich gospodarstw, takich do 100 hektarów. Bardzo podoba
mi się jego prostota budowy i to, że nareszcie Deutz-Fahr dostrzegł potrzeby polskiego
rynku. Posiadam jakieś mniejsze kawałki ziemi, gdzie praca tak małym kombajnem będzie
zdecydowanie bardziej efektywna, chociażby ze względu na manewrowanie.
Piotr Kaczmarek, rolnik ze wsi Wiry wyraził swoje zadowolenie z użytkowania maszyny. —
Jesteśmy użytkownikiem tego kombajnu od tegorocznych żniw. Z tego krótkiego doświadczenia,
które mamy, jesteśmy po prostu zadowoleni z tej maszyny. Stosunkowo nieduża, niedużo pali –
mówi gospodarz.
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Piotr Kaczmarek, rolnik ze wsi Wiry
fot. Mariusz Drożdż

Atrakcyjne warunki zakupu
Kombajn będzie dostępny w sprzedaży w przyszłym sezonie. natomiast już teraz można składać
zamówienia w promocyjnej cenie.
— W tej chwili na ten kombajn mamy cenę promocyjną. Jest to 398 000 złotych, z hederem
szerokości 4,2 metra. Dofinansowanie fabryczne kombajnów Deutz-Fahr może trwać maksymalnie
do 8 lat. Do kombajnu Deutz-Fahr również mamy finansowanie 0% do 4 lat — mówi Grzegorz
Wójcik, menadżer kombajnów Deutz-Fahr.

Kombajn Deutz-Fahr C5000 może pracować z hederami o szerokości roboczej od 3,6 do 4,8 metra.
fot. Mariusz Drożdż
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O atrakcyjności oferty, która dla polskich rolników przygotowała firma SAME Deutz-Fahr mówi Anna
Makulec — W ramach oferty przedsezonowej, wszyscy klienci, którzy zgłoszą się i złożą
zamówienie na kombajny serii 5000, 7000, czy 9000, otrzymają promocyjne warunki. Cena będzie
zdecydowanie korzystniejsza, niż w przyszłym roku. Poza tym, zaprosimy wszystkich klientów do
odwiedzenia naszej fabryki w Lauingen, oraz do zwiedzenia starówki w Norymberdze.
Propozycja SAME Deutz-Fahr kierowana jest do rolników ceniących ekonomiczność rozwiązań oraz
niezależność w planowaniu prac polowych. Deutz-Fahr C5305 wydaje się być dobrym wyborem dla
gospodarstw poszukujących maszyn nieskomplikowanych w obsłudze, o niskim zużyciu paliwa
i przystępnych kosztach eksploatacji.
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