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Minęły zaledwie 3 lata od otwarcia 
nowej fabryki firmy Samasz w Zabłudo-
wie k. Białegostoku, a już okazało się, 
że jest za mała i trzeba ją rozbudować. 
Fakt ten dobitnie świadczy o ciągłym 
rozwoju naszego największego produ-
centa maszyn zielonkowych.

Nowa zgrabiarka taśmowa
W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym 

(OBR) firmy Samasz pracuje obecnie 
70 osób, w tym 30 konstruktorów. Zaj-
mują się oni ulepszaniem dotychczaso-

wych oraz projektowaniem i budowa-
niem nowych prototypów maszyn. Ta-
kich projektów w realizacji jest obecnie 
kilkadziesiąt. Najbliższym wprowadze-
nia do oferty (cennika w roku 2022) 
jest związany ze zgrabiarką wyposażo-
ną w przenośniki taśmowe, która prze-
szła testy polowe w Holandii i Francji. 
Od sierpnia w OBR będzie powstawać 
5 modeli pilotażowych tej maszyny, któ-
re zostaną zmontowane w nowej hali. 
Jej uroczyste otwarcie odbyło się w po-
łowie czerwca w Zabłudowie k. Białe-

gostoku. – Nowa hala 
wraz z wyposażeniem 
to koszt około 25 mln 
zł. Dzięki niej będzie-
my mogli budować du-
że maszyny, które nie 
mieściły się w dotych-
czasowej hali – mówi 
Sławomir Dobrzański, 
szef OBR Samasz.

Nowa zgrabiarka ta-
śmowa marki Samasz 
o szerokości roboczej 
9 m będzie prawdopo-
dobnie zaprezentowana 
publicznie we wrześniu 
2021 r., czyli „zdąży” 
na ostatnie tegoroczne 

pokosy. Producent podkreśla, że jej za-
letą jest uniwersalność. Maszyna ma 
układ podbieracza, który sprawdza się 
dobrze zarówno podczas zbioru mate-
riału bardzo suchego, jaki i bardzo mo-
krego oraz pokosu małego i dużego. Po-
nadto zbierana zielonka charakteryzuje 
się dużą czystością. Docelowo ma po-
wstać jeszcze model szerokości robo-
czej 11 m.

Koszenie z pomiarem plonu
W OBR prowadzony jest również 

projekt przystosowania zestawu kosia-
rek Samasz do pracy z ciągnikami wy-
posażonymi w układ hydrauliczny Lo-
ad Sensing (LS). Dzięki temu sterowa-
nie maszynami zostanie bardzo uprosz-
czone i operatorowi pozostanie np. na-
ciśnięcie tylko jednego przycisku, aby 
kosiarki się automatycznie rozłożyły do 
pozycji roboczej lub złożyły do transpor-
towej. Kolejnym krokiem będzie dosto-
sowanie zestawu kosiarek do standardu 
ISOBUS. Zapewne z czasem większość 
maszyn Samasz będzie miała możli-
wość doposażenia w te układy. – Nie-
dawno otrzymaliśmy dofinansowanie 
z NCBR na projekt pod nazwą „Pra-
ce badawczo-rozwojowe nad zespo-
łem maszyn rolniczych do zrównowa-

Samasz Samasz nie schodzi  nie schodzi  
z drogi rozwojuz drogi rozwoju
Samasz rozbudował Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, w którym powstają 
prototypy nowych maszyn. Ponadto modernizuje swoją fabrykę  
w ramach Przemysłu 4.0. To nie wszystko, bo niedługo rozpocznie  
budowę dwóch hal produkcyjnych, w których procesy obróbki stali będą 
wysoce zautomatyzowane.

Antoni Stolarski, prezes firmy Samasz.

Krzysztof Płocki
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żonego zbioru zielonki z wykorzysta-
niem inteligentnych technologii firmy 
Samasz wspierających koncepcję Do-
liny Rolniczej 4.0”. Będziemy go re-
alizować wspólnie z Politechniką Bia-
łostocką, a konkretnie jej Wydziałami 
Mechanicznym i Elektrycznym – mówi 
Sławomir Dobrzański.

Samasz zamierza zbudować innowa-
cyjny sprzęt do zbioru zielonek. Powsta-
ną maszyny tzw. połączone, które będą 
pracować z intensywnością i prędkościa-
mi zależnymi od zmiennej produktywno-
ści użytku zielonego. Zadaniem zespo-
łu kosiarek z przenośnikiem taśmowym 
będzie monitorowanie plonu skoszonej 
masy w danych miejscach łąki. Na je-
go kontrolowanie w czasie rzeczywistym 
pozwolą czujniki zamontowane w stre-
fie układania pokosu, a za jego przypi-
sanie do miejsca na polu odpowiadać 
będzie nawigacja satelitarna. Powsta-
łą mapę plonu wykorzystywać będzie 
przetrząsacz i zgrabiarka, które zależ-
nie od zapisanej wcześniej ilości ma-
sy zielonej będą mogły z odpowiednim 
wyprzedzeniem pracować szybciej lub 
wolniej. Taka optymalizacja pracy po-
prawi wydajność zbioru przy jednocze-
snym utrzymaniu wysokiej jakości pra-
cy i czystości paszy. Ponadto powstałe 
mapy użytku zielonego można będzie 

wykorzystać do tworzenie map zmien-
nego nawożenia.

Automatyzacja  
w ramach Przemysłu 4.0

We wrześniu tego roku rozpocznie 
się rozbudowa fabryki Samasz. Powsta-
ną dwie nawy o powierzchni 3500 m2, 
co spowoduje zwiększenie powierzchni 
całkowitej „pod dachem” zakładu w Za-
błudowie do blisko 3 ha. W nowych ha-
lach zamontowane zostaną nowe wyci-
narki laserowe do blach z automatycz-
nym magazynem, systemem załadun-
ku i rozładunku oraz sortowania detali 
po cięciu. Zainstalowany zostanie tak-
że laser 3D do rur i profili wraz z au-
tomatycznym magazynem oraz giętarki 
trzpieniowe również do rur i profili. Do 
transportu elementów wykorzystywane 
będą m.in. samojezdne wózki automa-
tyczne AGV oraz roboty AMR. Te drugie 
w razie wystąpienia przeszkody na ich 
drodze, potrafią samodzielnie rozwiązać 
problem i pojechać inną drogą. Dlate-
go można je nazwać autonomicznymi. – 
Inwestujemy w automatyzację procesów 
technologicznych i rozpoczęliśmy trans-
formację cyfrową Samaszu. Zamierzamy 
wprowadzić pełną zgodność systemów 
pomiędzy wszystkimi działami firmy, aby 
swobodnie zarzą-
dzać cyklem ży-
cia produktu na 
każdym etapie 
jego powstawa-
nia. Zamierzamy 
również w coraz 
większym stop-
niu wykorzystywać 
w naszej firmie 
Internet Rzeczy  
– mówi Leszek 
Szulc, dyrektor ds. 
technicznych i pro-
dukcji Samasz.

Czy postępują-
ca automatyzacja 
spowoduje reduk-

cję zatrudnienia w fabryce w Zabłudo-
wie? – Obecnie w naszej fabryce za-
trudniamy około 900 osób, a wlicza-
jąc pracowników z firm, którym zleca-
my prace w ramach kooperacji, kolej-
ne 100 osób. W sumie dla firmy Sa-
masz pracuje więc 1000 osób. Jeże-
li rynek maszyn będzie się nadal roz-
wijał, to będziemy potrzebować coraz 
więcej pracowników i zatrudnienie bę-
dzie rosnąć. Człowieka nie mogą w peł-
ni zastąpić maszyny i nawet po wpro-
wadzeniu automatyzacji na dużą skalę, 

Sławomir Dobrzański, szef OBR firmy Samasz. Leszek Szulc, dyrektor ds. technicznych i pro-
dukcji Samasz.

Fabryka Samasz ma zaledwie 3 lata, ale jest już rozbudowywana. Niedłu-
go powstaną dwie nowe nawy, w których będzie się mieścił m.in. zauto-
matyzowany magazyn stali.

Nowa zgrabiarka taśmowa 
Samasz Falco o szerokości 
roboczej 9 m będzie praw-
dopodobnie zaprezentowa-
na publicznie we wrześniu 
2021 r.
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nadal będzie potrzebny – mówi Antoni 
Stolarski, prezes firmy Samasz. W fa-
bryce w Zabłudowie praca odbywa się 
na trzy zmiany. Dwie mają pełne obło-
żenie, a na trzecią przychodzi kilkadzie-
siąt osób obsługujących maszyny new-
ralgiczne dla procesu produkcyjnego, 
które pracują non stop.

Terminy realizacji  
zamówionych maszyn

Czas oczekiwania na nowe maszy-
ny zieonkowe marki Samasz uzależnio-
ny jest od ich wielkości i stopnia skom-
plikowania. Mniejsze można zamawiać 
z terminem realizacji na ostatnie tego-
roczne pokosy. Natomiast duże będą 
produkowane najwcześniej pod koniec 
roku, czyli do pracy trafią w przyszłym 
sezonie. Pandemia spowodowała duże 
zawirowania na rynku stali, dlatego dla 
wielu producentów dużym problemem 
jest ustalanie cen sprzedaży produko-
wanego sprzętu. W takiej sytuacji jest 
również Samasz, który w tak nieprze-

widywalnym okresie ustala ceny dla du-
żych odbiorców w cyklu miesięcznym. 
Nie oznacza to, że muszą być wyższe, 
bo w przypadku obniżenia cen stali bę-
dą niższe.

– Zapotrzebowanie na maszyny rol-
nicze na całym świecie jest bardzo du-
że. Dlaczego tak się stało? To efekt pan-
demii, która zachwiała łańcuchy dostaw 
i wielu producentów musiało na pewien 
okres wstrzymać produkcję, a inni mu-
sieli ją ograniczyć z powodu braku pod-
zespołów i komponentów. Rolnicy wi-
dząc co się dzieje, jak niepewne są ter-
miny dostawy sprzętu rolniczego, po-
stanowili po prostu kupować, a nie cze-
kać. Popyt przekroczył podaż i jest wię-
cej chętnych na zakup niż dostępnych 
maszyn. Wielu producentów ma wyprze-
daną produkcję do końca tego roku. Na 
szczęście z powodu pandemii fabryka 
Samasz nie przerwała pracy nawet na 
jeden dzień, ale i tak mamy wydłużone 
terminy realizacji. Nasza produkcja ca-
ły czas rośnie i licząc rok do roku jest 
wyższa o ok. 20 procent – podaje Karol 
Wdziękoński, dyrektor sprzedaży i mar-
ketingu Samasz. Nasz największy produ-
cent maszyn zielonkowych dąży do po-
siadania kompletnej oferty maszyn do 
zbioru zielonek dla wszystkich rolników, 
mniejszych i większych oraz prowadzą-
cych gospodarstwa w różnych warun-
kach na przykład w górach. To mniejszy 
sprzęt, ale specjalistyczny.

Samasz zapowiedział, że zamierza 
wrócić do targów i pokazów polowych. 
– Niezależnie od rozwinięcia naszej ak-
tywności w Internecie bardzo cenimy 
bezpośredni kontakt z rolnikami. We 
wrześniu będziemy na targach Agro 
Show w Bednarach, a w lutym przy-
szłego roku na Agritechnice w Hano-
werze. Wróciliśmy również do pokazów 
pracy naszych maszyn pod hasłem „Ma-
newry łąkowe”, na które wszystkich ser-
decznie zapraszamy – dodaje Norbert 
Pawluczuk, szef marketingu Samasz. n

Krzysztof Płocki, zdjęcia: autor, firmowe

Na linii montażowej listew tnących używane są klucze dynamometryczne o napędzie elektrycznym.

Stanowisko testowe maszyn Samasz zawiesza-
nych na TUZ.

Czas oczekiwania na nowe maszyny zielonkowe marki Samasz uzależniony jest od ich wielkości 
i stopnia skomplikowania. Mniejsze można zamawiać z terminem realizacji na ostatnie tegorocz-
ne pokosy. Natomiast duże będą produkowane najwcześniej pod koniec roku.
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