
Maszyny i urządzenia do 

transportu w gospodarstwie 



Zadaniem transportu rolniczego  

• jest przemieszczanie wytworzonych 

produktów rolnych  

• oraz zaopatrywanie gospodarstwa w środki 

potrzebne do produkcji.  

Transport jest nieodzownym elementem 

gospodarstwa rolnego.  

Może on stanowić nawet 50% ogółu prac w nim 

wykonywanych.  



Podział  

Ogólnie transport w rolnictwie możemy 

podzielić na: 

1. transport zewnętrzny, 

2. transport wewnętrzny. 

 



1. Transport zewnętrzny  

realizowany przy pomocy ciągników z 

przyczepami jest mało opłacalny.  

Tej formie transportu towarzyszą duże koszty, a 

także strata czasu związana z niewielką 

prędkością przemieszczania się ciągnika z 

przyczepą.  



Podstawowe rodzaje przyczep do transportu 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1. Transport zewnętrzny  

Dlatego transport zewnętrzny jest współcześnie 

wykonywany głównie przy pomocy samochodów.  

Dotyczy to zarówno transportu buraków 

cukrowych, rzepaku, owoców, warzyw, czy też 

zbóż.  

Transport samochodowy gwarantuje zachowanie 

terminowych dostaw i jest bardziej opłacalny. 



2. Transport wewnętrzny  

ma za zadanie przemieszczenie 

materiałów o różnych gabarytach i 

strukturze  
 

(towary stałe, sypkie, płyny).  

 

Zwykle wykonywany jest na niewielkie odległości, 

a załadunek i rozładunek cechuje się dużą 

pracochłonnością.  



2. Transport wewnętrzny  

Mechanizacja pracy w gospodarstwach 

rolniczych polega na zastosowaniu środków  

• transportowych kołowych,  

• szynowych lub  

• różnego rodzaju przenośników. 



Do przewożenia lekkich ładunków na 

niewielkie odległości służą taczki i wózki 

ręczne. 



 





 



 



Wózki widłowe i samojezdne podnośniki 

teleskopowe 



SHCEMAT PRACY WÓZKA WIDŁOWEGO 

 



 



 



 



 



Podnośnik teleskopowy Bobcat TL 470 



Podnośnik teleskopowy Bobcat TL 470 

unoszący foliowaną belę zielonki 



Podnośnik teleskopowy Bobcat TL 470 

transportujący materiały sypkie 



• Szynowe środki transportowe 

Ten rodzaj transportu posiada ograniczone 

zastosowanie.  

Wykorzystywany jest głównie w budynkach 

gospodarskich do transportowania pasz na 

niewielkie odległości lub materiałów do 

wytwarzania pasz, ewentualnie do wywózki 

obornika na pryzmę. 



Szynowe środki transportowe 

W niektórych gospodarstwach rolnych 

stosowane są kolejki wiszące. Składające się 

one z toru jezdnego szynowego i wózków 

podwieszanych. 



Przenośniki 

Dużą rolę spełniają w gospodarstwach rolnych 

przenośniki mechaniczne, których elementy 

przenoszenia napędzane są silnikami elektrycznymi.  

Są to przenośniki  

•  cięgnowe: taśmowe, czerpakowe i zgarniakowe 

•  bezcięgnowe: ślimakowe i czerpakowe. 



 



Przenośnik taśmowy 



 



 



 



Przenośnik ślimakowy z koszem – DG 

firmy Kongskilde 



 



Przenośniki pneumatyczne  

mają prostą budowę i przemieszczają 

materiały w płaszczyźnie poziomej, pionowej 

i ukośnej w ruchu prostoliniowym lub 

łukowatym na odległość. 

Przenośnik ssąco-

tłoczący T-207 firmy 

POM Augustów 



suwnice 

 



 



 



 



 



 



 


