
Wielozadaniowy specjalista
Aby wyróżnić swoje przyczepy samozbierające Tigo PR, Fendt oferuje dla nich bogate 
wyposażenie dodatkowe. W naszym teście pracowaliśmy przez jeden sezon z flagowym 
modelem serii PR, przyczepą PR 60 D, w gospodarstwie z hodowlą krów mlecznych. 

Tigo to nazwa, która była już znana, 
gdy przyczepa miała kolor czer-
wono-biały i pochodziła od firmy 

Lely. Po przejęciu przedsiębiorstwa, 
nowy właściciel z Marktoberdorfu prze-

jął zarówno znaną już na 
rynku nazwę, jak również 
wygląd przyczepy. Od czasu 
przejęcia w 2017 roku w 
przyczepie wdrożono jednak 
kilka innowacyjnych rozwią-
zań. Przez jeden sezon mo-
gliśmy pracować z modelem 
średniej wielkości PR 60 D. 
Poza typowym zastosowa-
niem jako przyczepa samo-
zbierająca, korzystaliśmy z 
przyczepy również do trans-
portu sieczki.

BOGATY PROGRAM
Fendt oferuje w sumie osiem 
różnych serii Tigo. Serie z 

górnej półki to zaawansowane modele 
PR, VR oraz XR. PR to oznaczenie ty-
poszeregu Profi z krótką konstrukcją. W 
tej serii producent oferuje trzy modele o 
pojemności nominalnej od 31 do 36 m³. 

Nasz Tigo PR 60 D to największy 
model w typoszeregu PR. D w oznacze-
niu typu wskazuje na wyposażenie w 
walce wyładowcze. Dwa walce, jak w 
naszym teście, są wyposażeniem stan-
dardowym. Na życzenie możliwe jest 
wyposażenie przyczepy w trzy walce. 
Budowa zespołu ładująco-tnącego w 
modelach PR, VR i XR jest w zasadzie 
taka sama, różnią się one jedynie szero-
kością podbieracza i rotora. Szerszy 
podbieracz jest oferowany w przycze-
pach XR, o nominalnej długości cięcia 
37 cm dla wszystkich 45 noży.

DOBRA STATECZNOŚĆ

top agrar 

TEST

w
w

w
.t

op
ag

ra
r.c

om
/

tig
o2

02
2

D
A

LS
Z

E
  

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

D
o 

ar
ty

ku
łu

W naszym teście przyczepę Tigo agre-
gatowaliśmy w dolnym zaczepie kulo-
wym K80. Przyczepa jest sterowana 
elektrohydraulicznie przez układ Power 
Beyond i Isobus. Nasz pojazd był po-
nadto wyposażony w opcjonalny elek-
tryczny układ sterowania wymuszonego 

z systemem K50, który na podstawie po-
miaru przez czujnik kąta między ciągni-
kiem i przyczepą, steruje przez drążki 
skrętem tylnej osi. Takie rozwiązanie 
umożliwia też jazdę w trybie offset / 
psiego chodu ułatwiając np. wjazd na 
strome wzniesienia.
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△ 1) Przenośnik podłogowy jest opuszczany z przodu na długości 1,60 m o 25 cm. Przeno-
śnik podłogowy jest podzielony na dwie części. 2) Jakość cięcia jest dobra. Nominalna 
długość cięcia wynosi 37 mm. 3) Obydwa walce wyładowcze odkładały zielonkę luźno i rów-
nomiernie. Na życzenie dostępny jest trzeci walec.
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W SKRÓCIE

Przyczepa Tigo  firmy Fendt ma bogate 
wyposażenie. Testowaliśmy przyczepę 
kombinowaną PR 60 D przez jeden se-
zon. 

Przekonały nas  hydropneumatyczny 
układ jezdny i elektroniczny system wymu-
szonego skrętu osi. 

Jakość cięcia  była w teście zadowala-
jąca.

Poza zbiorem zielonki  przyczepa Tigo 
musiała się sprawdzić w transporcie 
sieczki na GPS i kukurydzy z przeznacze-
niem na kiszonkę. Pojemność ładunkowa 
przyczepy wynosi 36 m³.

Ogumienie o rozmiarze 750/45 R 26.5 
chroni glebę podczas przejazdu. Przy-
czepa ma szerokość zewnętrzną 2,86 m, 
czyli znacznie poniżej dopuszczalnej 
szerokości 3 metrów. Dla jeszcze lepszej 
ochrony podłoża możliwe byłoby wypo-
sażenie w ogumienie o rozmiarze 800. 
Rozstaw osi wynoszący 1,81 m umożli-
wia wraz z udźwigiem 4 t dopuszczalną 
masę całkowitą 24 ton. Masa własna 
przyczepy z prawie kompletnym wypo-
sażeniem to 10 ton, czyli pozostaje jesz-
cze 14 ton do załadunku. W naszym te-
ście podczas załadunku wilgotnej zie-
lonki osiągnięcie tej wartości nie było 
problemem.  

Pozytywnie wypadła ocena hydrop-
neumatycznego zawieszenia z osią tan-
demową (możliwe jest 22 lub 24-tonowe 
podwozie typu boogie). Podwozie tride-
mowe jest dostępnie wyłącznie w serii 
XR. Siłownik sterujący dyszlem jest wy-
posażony w akumulator hydrauliczny i 
amortyzuje wstrząsy jakimi poddawany 
jest ciągnik. Podczas jazdy ulicą prowa-
dzenie przyczepy przebiegało bardzo 

spokojnie także przy prędkości 50 km/h. 
Opcjonalnie przyczepa może być przy-
stosowana do prędkości 60 km/h. Pod-
czas pokonywania zakrętów funkcja 
FSC (Fendt Stability Control) utrzy-
muje przyczepę w poziomie, choć funk-
cja reaguje z nieznacznym opóźnieniem.   
Opcja ta jest z pewnością godna uwagi 
w przypadku częstej pracy na pochyło-
ściach. Operator ma ponadto możliwość 
podniesienia i opuszczenia podwozia 
oraz blokady resorów. W menu ustawień 
możliwe jest ustawienie wysokości pod-
wozia, co jest wskazywane jako wartość 
procentowa. Nasz Tigo był wyposażony 
w nadstawki i w takiej sytuacji wystar-
czyło ustawienie wysokości podwozia na 
10 % by osiągnąć wysokość całkowitą 4 
metrów. Należy to uwzględnić podczas 
jazdy ulicą.

CZYSTE PODBIERANIE
Fendt oferuje standardowo niestero-
wany podbieracz z napędem mechanicz-
nym.  W Tigo PR 60 podbieracz ma 
szerokość 1,90 m i zgrabia na szerokości 

1,65 m. Nasza przyczepa Tigo była wy-
posażona w opcjonalny podbieracz z na-
pędem hydraulicznym o szerokości ro-
boczej 1,78 m (od zęba do zęba) i o 10 
cm większej szerokości całkowitej. Po-

Przyczepę Tigo PR 60 D testowaliśmy 
przez jeden sezon w gospodarstwie z 
hodowlą bydła mlecznego.



przednik pod flagą Lely miał w tej opcji 
szerokość 1,62 m. Niesterowane zęby 
usytuowane w siedmiu rzędach są 
umieszczone w linii prostej. 17 podwój-
nych zębów w każdym rzędzie z rozsta-
wem zębów 54 mm podbiera czysto zie-
lonkę. Skrobaki są wykonane z two-
rzywa sztucznego, co zmniejsza 
przyklejanie się zanieczyszczeń. Pręd-
kość obrotową  hydraulicznego podbie-
racza można ustawić bezstopniowo w 
zakresie od 70 do 150 obr/min, przy 
czym regulacja nie jest uzależniona od 
prędkości jazdy. Przy prędkości obroto-
wej na poziomie 100 obr/min podbie-
racz pracował czysto nawet przy pręd-
kości 20 km/h . Silnik hydrauliczny jest 
zabudowany i zatrzymuje się po podnie-
sieniu podbieracza na uwrociu.  

Odciążenie podbieracza jest również 
realizowane hydraulicznie. Za pomocą 
śruby radełkowanej na małym bloku ste-
rowniczym z boku maszyny można 
ustawić ciśnienie, przy czym manometr 
ułatwia wybór odpowiedniej wartości. 
Prowadzenie zębów z odpowiednią od-
ległością od podłoża jest realizowane za 
pomocą rolki dociskowej o szerokości 
80 cm. Jednak ustawienie rolki na odpo-
wiedniej wysokości wiąże się z bardzo 
czasochłonnym ustawianiem. Fendt 
chce tu wprowadzić lepsze rozwiązanie. 
Na nierównej powierzchni prowadzenie 
na żądanej wysokości wspomagają 
boczne kółka kopiujące (16 x 6.50-8), 
których wysokość można ustawić w 
otworach nastawczych. 

DOBRA JAKOŚĆ CIĘCIA
Przekładnia napędzająca rotor jest zin-

tegrowana z ramą i wytrzymuje moment 
obrotowy do 2000 Nm. Nasze ciągniki o 
mocy ok. 200 KM nie doprowadziły 
przyczepy do granic jej możliwości.  Ro-
tor ma szerokość 1,63 m i średnicę 800 
mm. 41 palców ze stali Hardox, o szero-
kości 25 mm, jest ułożonych spiralnie na 
rotorze. Palce składają się z trzech ele-
mentów, co umożliwia indywidualny de-
montaż w przypadku uszkodzenia jed-
nego z palców i łatwą wymianę. Zie-

lonka jest wciągana przez szczeliny 
wielkości 3,5 mm. Nominalna długość 
cięcia wynosi 37 mm. Jakość cięcia, a 
także przepływ materiału był zadowala-
jący. Choć podbieracz i rotor są usytu-
owane bardzo blisko siebie, nie doszło to 
zatorów. Plusem tego rozwiązanie jest 
to, że rotor szybko przejmuje materiał, 
co jednocześnie skraca drogę przenosze-
nia przez podbieracz.  Podczas zbioru 
zielonki o zawartości suchej masy na 
poziomie 30 %, rotor pracował bez pro-
blemów.

Fendt oferuje opcjonalne wyposażenie 
w funkcję sterowania pozycyjnego dy-
szla. Czujnik mierzy kąt otwarcia pod-
bieracza i utrzymuje ustawioną wcze-
śniej wartość. Funkcja sterowania reago-
wała jednak przy prędkości od ok. 12 
km/h trochę wolno.

Do wymiany noży belka nożowa jest 
opuszczana hydraulicznie w dół, co 
można realizować z poziomu kabiny 
bądź za pomocą przycisku po lewej stro-
nie przyczepy. Następnie bez potrzeby 
użycia narzędzi należy odblokować 
sworznie blokujące i zabezpieczenia si-
łowników hydraulicznych, po czym wy-
sunąć belkę nożową w bok nad drąż-
kiem. Za pomocą dużej dźwigni narzę-
dziowej można odblokować ryglowanie 
noży i wyjąć je.  Każdy nóż posiada 
sprężynowe zabezpieczenie przed cia-
łami obcymi. 

SPRAWNY ZAŁADUNEK
Szerokość kanału podającego w przy-
czepie wynosi 1,65 m. Przesuwana 
przednia ściana w kształcie leja jest w 
trzech punktach połączona łożyskowo z 
dolną ramą. Boczne ściany są połączone 
w przedniej górnej części za pomocą 
belki poprzecznej. W obszarze przesu-
wania ściany przedniej, ściany boczne są 
wykonane z gładkiej, ocynkowanej bla-
chy stalowej. Listwy gumowe uszczel-
niają krawędzie ściany przedniej. Za po-
mocą dwóch siłowników ściana jest 
przesuwania do żądanej pozycji. Po-
nadto czujniki ciśnienia w siłownikach 
dokonują pomiaru wstępnego za-
gęszczenia dla funkcji automatycznego 
załadunku.  Podczas testu prawie zawsze 
korzystaliśmy z tej funkcji automatycz-
nej, która działała bardzo dobrze.  Za-
gęszczenie wstępne trzeba ustawić na 
wyczucie. Gdy obciążenie napędu jest za 
duże lub rotor ciągnie zielonkę w dół, 
oznacza to, że zagęszczenie jest za duże. 
Tu konieczne jest doświadczenie w 
pracy w różnych warunkach roboczych.

Rozłożenie materiału na powierzchni 
ładunkowej podobało nam się: skrzynia 
aż do tyłu była napełniona równomier-
nie. W końcowym etapie ściana przed-
nia w trybie automatycznym przesuwa 
się stopniowo do przodu nad dyszlem. 
Wtedy, według danych producenta, w 
przyczepie powstaje dodatkowo 6 m³ 
pojemności ładunkowej. Zauważyliśmy, 
że w tej pozycji sprawdza się jazda wę-
żykiem nad pokosem, gdyż pozwala to 
najlepiej wykorzystać pozostałą wolną 
przestrzeń.  

AUTOMATYCZNY WYŁADUNEK
Podłoga przyczepy Tigo jest wykonana 
z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. 
Należą się tu słowa pochwały za wykoń-
czenie - szczególnie powłoka lakiero-
wana spotkała się z naszym uznaniem. 
Cztery łańcuchy przenośnika podłogo-
wego mogą być obciążone według da-

Nominalna długość 

cięcia w przyczepie 

Fendt Tigo

PR 60 wynosi 37 mm. 

△ Do wizualizacji pracy maszyny wykorzysty-
waliśmy głównie terminal ciągnika.

△ Sterowanie przyczepą Tigo funkcjonowało 
najlepiej z terminalem Tigo.
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nych producenta do maks. 12,5 t. Do 
wyładunku można również wykorzystać 
funkcję automatyczną. Po włączeniu 
funkcji otwiera się stopniowo (zgodnie z 
ustawieniem) ściana tylna, rotor wyłącza 
się, a walce wyładowcze włączają się. 
Kolejność włączania przebiega niestety 
nieco wolno. Sygnał akustyczny infor-
muje operatora, że należy włączyć 
WOM. Przenośnik podłogowy i ściana 
przednia uruchamiają się jednocześnie, 
co ma na celu zmniejszenie momentu 
obrotowego na napędzany hydraulicznie 
przenośnik podłogowy. Mogliśmy to 
wyraźnie zauważyć podczas wyładunku 
wilgotnej zielonki. Prędkość przeno-
śnika podłogowego można ustawić w 
dziewięciu stopniach, przy czym należy 
podczas wyboru koniecznie wziąć pod 
uwagę warunki zbioru.  Podczas trans-
portu sieczki możliwy jest wyładunek z 
pełną prędkością przenośnika podłogo-
wego. Podczas wyładunku zielonki prze-
nośnik pracował z 2/3 maksymalnej 
prędkości.  Na rozładunek zielonki po-
trzebowaliśmy  
średnio 60 sekund - to dobry wynik. W 
trybie szybkim można szybko zakoń-
czyć wyładunek.  

Dwa walce wyładowcze odkładają 
równomiernie zielonkę. Nasz ciągnik z 
wałem ugniatającym dobrze sobie radził 
podczas rozkładania zielonki rozrzutni-
kiem talerzowym. Od operatora zależy, 
jak równomiernie będzie rozłożona zie-
lonka na całej długości.  

OBSŁUGA KOMBINOWANA
Do obsługi naszej przyczepy Tigo uży-
waliśmy trzech elementów obsługo-
wych: dźwigni jezdnej, terminalu Tigo i 
terminalu ciągnika. Do obsługi przy-
czepy wystarczy teoretycznie jeden z 
tych trzech instrumentów. Przy czym 
dokładne ustawienie różnych parame-
trów maszyny przez terminal Tigo jest 
zbyt skomplikowane. Łatwiej zrobić to 
za pomocą terminalu ciągnika. Obsługa 
za pomocą terminalu z przyciskami 
sprawdziła się w naszym teście podczas 
automatycznego załadunku i wyła-
dunku, gdyż procesy te rozpoczyna i 
kończy się podwójnym naciśnięciem 
przycisku. Rozwiązanie z pojedynczym 
naciśnięciem byłoby naszym zdaniem 
lepsze. W menu ustawień można odpo-
wiednio ustawić dyszel w pozycji do za-
ładunku bądź do jazdy ulicą. Terminalu 

ciągnika używaliśmy do wizualizacji np. 
do wskazania poziomu napełnienia lub 
załadowanych ton. 

KOMBINOWANE ZASTOSOWANIE
Korzystaliśmy z przyczepy Tigo za-
równo do zbioru zielonki, jak i do trans-
portu sieczki. Fendt nie oferuje co 
prawda odłączanego podbieracza, ale 
obszar podbierania można osłonić bla-
chą. 

Rozładunek przyczepy zarówno z 
trawą, jak i z sieczką przebiegał bardzo 
sprawnie. Widoczność przestrzeni ła-
dunkowej oceniamy średnio. Kamera we 
wnętrzu skrzyni może być pomocna 
podczas transportu sieczki. Zauważyli-
śmy, że kłonice są otwarte, co powoduje, 
że zbiera się tu dużo sieczki, szczególnie 
na początku zbioru. Materiał zbierał się 
też na ścianach pionowych, zaradzić 
temu mógłby ścięty ku górze kształt.

W sumie praca z przyczepą Tigo 
sprawiała nam przyjemność, na co z 
pewnością miało wpływ bardzo bogate 
wyposażenie. Przekonały nas przede 
wszystkim automatyczne funkcje zała-
dunku i wyładunku, jak również hydrop-
neumatyczne zawieszenie. Także pomiar 
załadowanego materiału przez urządze-
nie wagowe osiągnął dokładność do 100 
kg. Z wyposażeniem, jakie mieliśmy 
podczas testu, cena przyczepy Tigo to 
167 045 euro (ceno katalogowa netto), co 
wskazuje raczej na eksploatację w celach 
usługowych. W wyposażeniu podstawo-
wym z osią tandemową z ogumieniem 
26,5 cali, walcami wyładowczymi i kie-
rowaniem nadążnym, napędzanym hy-
draulicznie podbieraczem i bez pokrywy 
na skrzynię ładunkową przyczepa kosz-
tuje o 25 788 euro mniej, co jest już bar-
dziej atrakcyjne do mechanizacji wła-
snego gospodarstwa.

Kontakt z redakcją: 
andreas.huesmann@topagrar.com

△ Poza zbiorem zielonki używaliśmy przyczepy Tigo do transportu sieczki z kukurydzy i sieczki 
żyta na GPS. Pokrywa skrzyni ładunkowej jest opcjonalna.
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