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Uniwersalny mini ciągnik Kubota pracuje w Gierłoży
Autor: Anna Klimecka
Data: 19 marca 2020

Japońskie ciągniki kompaktowe z logo Kubota pracują w całej Polsce, również
w wyjątkowych sceneriach takich jak Wilczy Szaniec. To obiekt historyczny
położony w samym sercu Mazur, który w czasie II wojny światowej był kwaterą
Hitlera. Dziś obiektem zarządza nadleśnictwo Srokowo, a w codziennych
pracach personel wspiera wszechstronny i uniwersalny mini ciągnik Kubota
B3150.
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Czym jest Wilczy Szaniec?
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Sebastian Tropik zarządca obiektu Wilczy Szaniec

W niewielkiej miejscowości Gierłoż nieopodal Kętrzyna w gęstwinie mazurskiego lasu z rozkazu
Adolfa Hitlera powstała główna kwatera wojenna Wolfsschanze, której nazwa wywodzi się od jego
pseudonimu. Z tego miejsca wódz III Rzeszy przez ponad 800 dni zawiadywał losami wojny
w okresie 1941-44 roku. Dziś zwiedzający mogą zobaczyć pozostałości betonowych budowli, których
część zachowała się w bardzo dobrym stanie.
Obecnie zarządcą terenu, na którym znajduje się Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej Wilczy
Szaniec jest Gospodarstwo Państwowe Lasów Państwowych Nadleśnictwa Srokowo. Uniwersalny
mini ciągnik marki Kubota doskonale sprawdza się na rozległym terenie twierdzy Wilczy Szaniec,
wspomagając pracę stałego personelu twierdzy. Codziennie pokonuje wiele kilometrów na rozległym,
bo liczącym ponad 250 ha terenie.

Dlaczego Mazury?
Założeniem Hitlera było odcięcie dostępu wrogim wojskom. Z jednej strony obiekt otoczony
kordonem mazurskich jezior, z drugiej gęstwiną lasu. Ponadto z logistycznego punktu widzenia był
szybki dostęp do lotniska i linii kolejowej. Na terenie Wilczego Szańca podczas II Wojny Światowej
powstało ponad 200 obiektów ceglano-betonowych oraz baraków. Ściana każdego schronu miała od
6 do 8 metrów szerokości, dodatkowo zabezpieczona zbrojeniem z wysokiej jakości gładkiej stali.
Ówcześni budowniczy zastosowali również na powierzchni schronów warstwę izolacji bazaltowej,
a wiadomo, że bazalt dysponuje właściwościami absorpcyjnymi promieniowania. Takie rozwiązanie
miało zwiększyć elastyczność i chłonność energii podczas ewentualnych nalotów.

Betonowe ściany baraków na terenie Wilczego Szańca
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Ścieżka edukacyjno-historyczna
Wilczy Szaniec to pierwszy etap szlaku edukacyjnego aspirującego do krajowej atrakcji turystycznej.
Docelowo sieć ścieżek edukacyjnych ma objąć cały kraj. Wilczy Szaniec to jedno z popularniejszych
miejsc na mapie Mazur. Obiekt odwiedza rocznie ponad 300 tys. ludzi z całego świata, wszak to
atrakcja historyczna, którą naprawdę warto zobaczyć i poczuć ducha dawnych czasów.
Nadleśnictwo Srokowo w najbliższym czasie planuje wprowadzić wiele zmian na terenie obiektu,
jednocześnie zachowując jego historyczny charakter. W jednym z bunkrów ma powstać np.
audiowizualna sala, gdzie będą odbywały się projekcje filmów z czasów II Wojny Światowej
powiązane z wystawą plenerową.
Wszystkie te działania winny stać się przestrogą dla przyszłych pokoleń. Już ruszyła rewitalizacja
terenu. Wkrótce do dyspozycji zwiedzających zostaną oddane utwardzone alejki, które dodatkowo
zyskają oświetlenie, co pozwoli zwiedzać Wilczy Szaniec również wieczorem.

Jak uniwersalny mini ciągnik Kubota trafił do Wilczego Szańca?
By sprostać wytyczonym zadaniom potrzebny jest do tego odpowiedni sprzęt i tutaj nieocenionym
pomocnikiem okazał się uniwersalny mini ciągnik Kubota. Jak tutaj trafił? Na to pytanie odpowiedzi
udzielił pan Sebastian Trapik, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Srokowo, który zawiaduje
obiektem Wilczy Szaniec od przeszło dwóch lat. By osiągnąć dobre rezultaty należy włożyć
maksimum wysiłku. Wiadomo, że początki są zazwyczaj trudne. – Wilczy Szaniec przejęliśmy około
dwóch lat temu. Po przemyśleniach doszliśmy do wniosku, badając sytuację na terenie tego
obiektu, iż potrzebujemy specyficznej maszyny, maszyny o szerokim paśmie możliwości, którą
będzie można swobodnie się przemieszczać wzdłuż wąskich alejek. Procedura zakupu odbyła się
w ramach postępowania przetargowego, które ogłosiliśmy dwa lata temu. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła nam Kubota i dzięki temu nabyliśmy ciągnik B3150 u firmy Aldo z Ełku,
certyfikowanego dealera marki Kubota – relacjonuje pan Trapik.

Doskonale wpisał się w krajobraz
Tym sposobem trzydziestojednokonny uniwersalny mini ciągnik B3150 czynnie uczestniczy
w pracach prowadzonych na terenie obiektu Wilczy Szaniec. Ciągnik jako opcję dodatkową został
wyposażony w oryginalną klimatyzowaną japońską kabinę. Dołożono również przedni TUZ i przedni
WOM. – Maszyna w pełni zaspokaja nasze potrzeby. Jest zwrotna i bogato wyposażona, posiada
również napęd hydrostatyczny. Nabyliśmy ją wraz z osprzętem, który świetnie sobie radzi
w naszych warunkach. Klimatyzowana i szczelna kabina sprawia, że praca operatora jest
komfortowa mimo często niesprzyjających warunków atmosferycznych. Nasz traktor wzbudza
zainteresowanie wśród odwiedzających Wilczy Szaniec. Zwracają uwagę na niespotykany design –
dodaje pan Sebastian.
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Nadleśniczy Sebastian Tropik poleca markę Kubota

Uniwersalny mini ciągnik Kubota okazał się dobrym wyborem. Doskonale wpisuje się krajobraz
Wilczego Szańca. Według operatorów tego sprzętu jest ciągnikiem użytecznym w zastosowaniu.
Włodarze Wilczego Szańca cały czas modernizują obiekt. Warto zaznaczyć, że cały obiekt liczy
ponad 250 ha. Stały personel Wilczego Szańca to 16 osób. Tylko w okresie wakacji liczba
pracowników wzrasta do 90. Na chwilę obecną zadbali o powstanie nowej kotłowni i oczyszczalni
ścieków.

Wielozadaniowy traktor do zadań specjalnych
Traktory serii B2 można z powodzeniem zaliczyć do najbardziej uniwersalnych maszyn marki Kubota
dostępnych na polskim rynku. Istnieje możliwość podpięcia wielorakiego osprzętu, a nawet kosiarkę
międzyosiową. Uniwersalny mini ciągnik B3150 z Wilczego Szańca zaopatrzony w półtorametrowej
szerokości pług w sezonie zimowym odśnieża alejki i drogi dojazdowe. W sezonie wiosenno-letnim
traktor zagregowany z przyczepą marki Pronar zazwyczaj pełni funkcję transportową. Natomiast
w czasie jesieni, kiedy na terenie obiektu są ogromne ilości liści, na tylnej burcie przyczepy
pracownicy mocują odkurzacz marki Peruzzo, tworząc tym samym maszynę do sprzątania terenów
zielonych i alejek.
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Kubota B3150 wraz z osprzętem tworzą pomocny zestaw do prac porządkowych

Uniwersalny mini ciągnik
Wydajność i zwrotność na medal. Japońscy inżynierowie postawili sobie za cel zapewnić operatorowi
wysoki poziom komfortu oraz prostą obsługę sprzętu. Dlatego szczególną uwagę zwrócono na
ergonomiczne rozmieszczenie elementów kontrolnych. Ponadto dzięki zastosowaniu jednoczęściowej
i szeroko otwieranej maski codzienna obsługa ciągnika staje się dużo prostsza. Operator zyskuje
łatwy dostęp do tak ważnych elementów jak akumulator, chłodnica czy filtr powietrza.
Specjalistyczny system zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn zaczyna funkcjonować przy włączonym
napędzie przedniej osi i wychyleniu kół o co najmniej 35 stopni. Wówczas zostaje zwiększona
prędkość obrotu przedniego zewnętrznego koła, co z kolei powoduje ciaśniejszy zwrot. Tym samym
wzrasta zwrotność pojazdu i oczywiście wydajność pracy. Użytkownik w ciągniku serii B2 będzie mile
zaskoczony, gdy bez problemu załaduje rozładowaną baterię swojego telefonu w gnieździe
bezpośrednio na desce rozdzielczej.
Każdy powinien dobierać ciągnik pod swoją działalność. Taką logiką kierowali się zarządzający
Ośrodkiem Edukacji Historyczno-Przyrodniczej Wilczy Szaniec podczas zakupu maszyny B3150.
Jedno jest pewne, inwestycja w nowy sprzęt pozwoli im uzyskać długofalowe oszczędności.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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