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W sklepach rolniczo-przemysłowych 
oferowane są tzw. zęby toczone wyko-
nywane najczęściej z najtańszych stali 
konstrukcyjnych, które nie nadają się do 
utwardzania. Obok nich można spotkać 
zęby kute na gorąco wykonane ze sta-
li sprężynowej. Metoda ta pozwala na 
kształtowanie materiału wraz ze zmianą 
jego własności fizykochemicznych, co 
oznacza otrzymanie produktu hartowa-
nego i wytrzymałego na odkształcenia.

Toczone i bez tulei
Zęby toczone kupowane są głównie 

z jednego powodu – są najtańsze. Trud-
no jednak znaleźć uzasadnienie dla ta-
kich decyzji, bo to produkty, które nie 
mogą dobrze spełniać swojej roli. Ła-
two je uszkodzić, gdyż pękają lub wy-
ginają się przy niedużym oporze – naj-
częściej w pobliżu mocowania z ramą. 
Co prawda w drugim przypadku za po-
mocą nałożonej rury można je wypro-
stować, ale nie jest to zaleta, tylko ra-
czej świadectwo niskiej jakości. Zęby to-
czone kupują najczęściej właściciele cią-
gników Ursus C-330 i C-360, na któ-
rych zamontowane są małe ładowacze 
czołowe zwane potocznie TUR-ami lub 
widły na tylny TUZ ciągnika zbudowane 
systemem gospodarczym. Z jednej stro-
ny, trudno się dziwić zakupom do takich 
wideł najtańszych zębów na rynku, ale 
z drugiej strony – to złudna oszczędność 
w myśl zasady: „kto kupuje tanio, ku-

puje dwa razy”. Zęby 
toczone produkowane 
są również w większych 
rozmiarach do TUR-ów 
montowanych na cią-
gnikach o mocy ponad 
80 KM. W tym przy-
padku do ich wygina-
nia dochodzi nagminnie 
i osoby decydujące się 
na taką pracę powinny 
policzyć, ile czasu i pie-
niędzy tracą na napra-
wę/wymianę zębów to-
czonych.

Ważną kwestią jest 
również sposób mon-
tażu zębów. Prawidło-
wy wymaga zastoso-
wania tulei w miejscu 
mocowania zęba z ra-
mą i mocnego dokręce-
nia nakrętką. Połącze-
nie to musi być sztyw-
ne – bez luzu. Nie da 
się tego uzyskać, za-
bezpieczając zamon-
towany ząb np. śrubą 
pełniącą rolę przetyczki 
zamiast nakrętki i bez 
tulei „pasującej” do wy-
miaru nasady tego pod-
zespołu. Wymieniając 
ząb na nowy, zwra-
cajmy więc uwagę na 

Zęby ładowacza Zęby ładowacza 
– toczone kontra kute– toczone kontra kute
Wyginające się zęby wideł zawieszanych na TUZ-ie ciągnika czy stanowiących 
wyposażenie osprzętu ładowacza/ładowarki nie tylko spowolnią pracę 
i wyprowadzą nas z równowagi, ale co najgorsze – mogą doprowadzić do 
wypadku. Nie warto na nich oszczędzać i kupować najtańszych, tym bardziej 
że te lepsze są droższe o zaledwie kilkanaście procent.rocent.

Zęby toczone kupują najczęściej właściciele ciągników Ursus C-330 
i C-360, na których zamontowane są małe ładowacze czołowe.

Zamontowanie zęba za po-
mocą śruby pełniącej ro-
lę przetyczki  jest gorszym 
rozwiązaniem od zastoso-
wania nakrętki dokręconej 
do oporu.

Krzysztof Płocki
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stan tulei i w razie potrzeby koniecz-
nie wymieńmy ją na nową. Nie jest to 
łatwe zadanie, gdyż starą tuleję trzeba 
wyciąć lub wypalić. Nową tuleję nale-
ży wspawać, co zrobi najlepiej profesjo-
nalista. Wymiana zużytej tulei jest więc 
najtrudniejszym zadaniem, ale często 
nie ma innego wyjścia. W przypadku 
pominięcia tego kroku nawet najlep-
szy jakościowo ząb ładowacza szyb-
ko ulegnie uszkodzeniu. Stanie się tak 
również w przypadku zbyt słabego do-
kręcenia nakrętki mocującej ząb. Dla-
tego po kilkunastu godzinach pracy no-
wego zęba warto dokręcić go ponownie.

Kute i z tuleją
Najwyższą jakość wśród zębów do 

ładowacza czołowego i ładowarek tele-
skopowych mają ich wersje wykonane 
metodą kucia na gorąco z jakościowej 
stali sprężynowej, która wykorzystywana 
jest również do produkcji m.in. resorów, 
sprężyn spiralnych, talerzowych i pier-
ścieniowych. To z jej gatunku (jakiego 

– pozostaje tajemnicą producenta) po-
wstają zęby marki Waryński Origin. 

– Nasze zęby ładowacza zostały 
zaprojektowane zgodnie ze sztu-

ką inżynierską w pro-
gramie 3D. 
Wykonuje-
my je meto-

dą kucia matrycowe-
go, co zapewnia du-

żą powtarzalność kształtu oraz 
wytrzymałość na obciążenia. Po 

procesie hartowania i odpuszcza-
nia ząb osiąga twardość wynoszącą 

45-50 HRC, co przekłada się 
na dużą odporność na 

uszkodzenia mecha-
niczne w postaci wy-
ginania, odkształcania 
i wycierania. Dodatko-
wym atutem wydłuża-
jącym żywotność zę-
bów Waryński Origin 
jest również ich sprę-
żystość. Opublikowali-
śmy na kanale YouTu-
be „Jacek Mocny” 
film, w którym poka-
zujemy, jak nasz ząb 
do ładowacza zamon-
towany na widłach ła-
dowarki teleskopowej 
radzi sobie z cięża-

rem zawieszonej na nim poprzez pas 
wielkiej szufli o masie prawie 700 kg. 
Widać, jak pas się przesuwa i prawie 
spada z zęba. W tym momencie ząb 
odchyla się o blisko 30 cm, ale nie 
pęka, tylko po chwili wraca do pozycji 

montażowej. Zrobiliśmy to, aby poka-
zać możliwości naszych zębów ładowa-
cza, ale takich praktyk nie polecamy. 
Lepiej przy dużych obciążeniach wyko-
rzystać wszystkie zęby, a nie tylko je-
den. Ten ekstremalny test udowodnił 
jednak ponadprzeciętną wytrzymałość 
żółtych zębów z logo Waryński Origin. 
Wysoka jakość naszych zębów łado-

wacza to efekt rygorystycznych norm 
ich wytwarzania i kontroli jakości po-
szczególnych jej etapów oraz produk-
tu końcowego. Każda partia  zębów ła-
dowacza Waryński Origin przechodzi 
badania twardości od rdzenia zęba aż 
po jego powierzchnie – wyjaśnia Piotr 
Dąbrowa, product manager w firmie 
Waryński Origin.

Poza zębami do osprzętu ładowa-
cza i ładowarek teleskopowych Waryń-
ski Origin produkuje przeznaczone do 
nich tuleje. – Wykorzystywany przez 
nas materiał do produkcji tulei zębów 
ładowaczy Waryński ma wysokie wa-
lory wytrzymałościowe oraz jest odpo-
wiedni do spawania. To ważne, bo tuleje 

Orientacyjna cena rynko-
wa zęba prostego Waryński Origin o długości 
715 mm z nakrętką wynosi 65 zł brutto.

PREZENTACJE 
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Wymieniając ząb na nowy, zwracajmy uwagę 
na stan tulei i w razie potrzeby koniecznie wy-
mieńmy ją na nową. W przypadku pominięcia te-
go kroku nawet najlepszy jakościowo ząb łado-
wacza szybko ulegnie uszkodzeniu.

Zęby marki Waryński Origin z kategorii uniwer-
salnych prostych można montować m.in. w wi-
dłach do bel. Wśród nich wy-
różnia się trzy rodzaje 
o długościach: 715, 815 
i 1102 mm.

 Piotr Dąbrowa, product manager w firmie 
Waryński Origin.
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dłach do bel. Wśród nich wy-
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o długościach: 715, 815
i 1102 mm.

Zęby wygięte Waryński Origin o długościach 600 i 680 mm, które za-
mykają przestrzeń ładunkową krokodyli, wykonywane są z identycz-
nej stali i w identyczny sposób jak pozostałe tej marki.

– Po wybraniu żółtych zębów marki 
Waryński Origin, które montujemy 
w krokodylach wykorzystywanych 
do załadunku obornika, zapomnie-
liśmy o problemach związanych 
z awariami tego typu. Wcześniej 
korzystaliśmy z zębów innych pro-
ducentów, ale niestety często się 
wyginały i pękały. Polecam żółte 
zęby do osprzętu ładowaczy i ła-
dowarek, zwłaszcza do ciężkich 
prac. Z praktyki wiem, że w przy-
padku tego produktu marka Wa-
ryński Origin jest godna polecenia 
– mówi Wojciech Muczyński, prezes 
w Stadzie Ogierów w Łącku.
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należy wspawać w ramę wideł do obor-
nika, bel, łyżki chwytakowej czy chwy-
taka do kiszonki. Tuleje Waryński ide-
alnie współpracują z dedykowanymi 
kutymi zębami Waryński. Osiągnęli-
śmy to poprzez badania oraz symula-
cje komputerowe. Proszę pamiętać, 
że wpływ na żywotność zęba ma je-
go prawidłowy montaż w tulei i ideal-
ne jego wyłożenie na tulei. Jeżeli tu-
leja nosi ślady zużycia, koniecznie na-

leży wymienić ją na nową 
– podpowiada Piotr Dą-
browa. Gwarancja na zę-
by do ładowacza marki 
Waryński Origin i dedyko-
wane do nich tuleje wyno-
si dwa lata.

12 typów, w tym 5 
wzmocnionych

Zęby marki Waryński 
Origin do osprzętu łado-
waczy czołowych, ładowa-
rek teleskopowych i prze-
gubowych oraz wideł za-
wieszanych na TUZ-ie 
ciągnika podzielone są 
na cztery kategorie. Jed-
na z nich obejmuje zęby 
uniwersalne proste, które 
można montować m.in. 
w widłach do bel. Wśród 
nich wyróżnia się trzy ro-
dzaje o długościach: 715, 
815 i 1102 mm. Wszyst-
kie zakończone są z jed-
nej strony gwintem M22 
x 1,5 mm. Ich średnica 
u nasady wynosi 36 mm 
dla dwóch mniejszych 
i 37 mm dla najdłuższe-
go. Orientacyjna cena ryn-
kowa zęba z tej kategorii 
o długości 715 mm z na-
krętką wynosi 65 zł brutto.

Kolejna kategoria to 
zęby wygięte zamykają-
ce przestrzeń ładunkową 
krokodyli i łyżek chwytako-
wych. Wśród nich wyróż-
nia się dwa rodzaje o dłu-
gościach 600 i 680 mm. 
Wszystkie zakończone są 
z jednej strony gwintem 
M22 x 1,5 mm, nato-
miast ich średnica u na-
sady wynosi odpowiednio 
36 mm i 37 mm. Orien-
tacyjna cena rynkowa zę-
ba z tej kategorii o długo-
ści 600 mm  z nakrętką 
wynosi 60 zł brutto.

– Zęby typu „Z” zosta-
ły zaprojektowane tak, aby po zamon-
towaniu mogły pracować na jak najniż-
szej wysokości, czyli na poziomie dol-
nej krawędzi ramy wideł. W praktyce 
pozwalają pobierać materiał załadun-
kowy bezpośrednio z płyty czy posadz-
ki. Zęby typu „Z” zostały wzmocnione, 
aby były bardziej odporne na ścieranie 
się o podłoże typu beton. Płaszczyzna 
dolna zęba jest równoległa do osi tulei, 
co zwiększa komfort i precyzję pracy 

– mówi Piotr Dąbrowa. Zęby typu „Z” 
marki Waryński Origin produkowane są 
w dwóch długościach – 798 i 898 mm. 
Zakończone są z jednej strony gwin-
tem M22 x 1,5 mm, a ich średnica 
u nasady wynosi 37 mm. Na uwa-
gę zasługują zęby wzmocnione, tzw. 
ciężkie, o długości 898 mm z gwin-
tem M28 x 1,5 mm i średnicą u na-
sady wynoszącą 44 mm. Ze względu 

Zęby typu „Z” marki Waryński Origin produkowane są  w dwóch 
długościach –798 i 898 mm. Zostały wzmocnione, aby były bar-
dziej odporne na ścieranie się o podłoże typu beton.

Na uwagę zasługują zęby Waryński Origin typu „Z” wzmocnio-
ne (tzw. ciężkie) o długości 898 mm. Ich jakość sprawdzono 
w sposób pokazany na zdjęciu, czyli obciążając jeden z nich  szu-
flą o masie prawie 700 kg.

 – Użytkujemy ładowacz czołowy 
Mailleux z ramką dedykowaną do 
przewożenia bel słomy, w której za-
montowaliśmy zęby marki Waryń-
ski Origin. Najpierw wspawaliśmy 
odpowiednie tulejki, w które trafi-
ły nagwintowane końce zębów. Na-
stępnie wystarczyło dokręcić na-
krętki i gotowe. Od tamtego cza-
su zęby pracują bezawaryjnie pół-
tora roku, w tym dwa sezony żniw-
ne i codziennie przy obsłudze na-
szego stada krów. Wcześniejsze 
zęby innej marki nie były tak trwa-
łe, bo wyginały się i pękały – mówi 
Leszek Płócienniczak z miejscowo-
ści Złotniki Małe-Kolonia (gmina 
Stawiszyn, powiat kaliski).

cowo-
Kolonia (gmina 

yn, powiat kaliski).

Orientacyjna cena 
rynkowa zęba typu „Z” 
Waryński Origin o długości 
898 mm  z nakrętką wynosi 76 zł brutto.

Orientacyjna 
cena rynkowa zęba 
wzmocnionego prostego 
Waryński Agro o długości 780 mm 
z nakrętką wynosi ok. 105 zł brutto.

PREZENTACJE  

Orientacyjna cena rynkowa zęba wygiętego 
Waryński Origin o długości 600 mm z nakręt-
ką wynosi 60 zł brutto.



PREZENTACJE 

na samą wagę zęba standardowego 
i ciężkiego ten pierwszy ma masę ok. 
4 kg, a drugi ok. 4,6 kg. Orientacyjna 
cena rynkowa zęba typu „Z” o długo-
ści 898 mm z nakrętką wynosi 76 zł 
brutto, natomiast jego ciężka wersja 
jest droższa o 14 zł brutto.

Zębami wzmocnionymi marki Wa-
ryński Origin są również należące do 
kategorii uniwersalnych prostych o dłu-

gościach: 780, 880, 980 i 1206 mm. 
Tak jak poprzedni mają również gwint 
M28 x 1,5 mm, a średnica u ich na-
sady wynosi 42 mm. Zęby tego typu 
warto wybierać do transportu bel sia-
nokiszonki, mokrej słomy i worków ty-
pu Big Bag. Nie oznacza to jednak zie-
lonego światła do wieszania na jed-
nym zębie worka o wadze 1 t. Zawsze 
należy wykorzystać do tego kilka zę-

bów, a pas łączący przesunąć jak naj-
bliżej ramy osprzętu. Orientacyjna cena 
rynkowa zęba z tej kategorii o długo-
ści 780 mm z nakrętką wynosi 105 zł 
brutto. Tuleje dedykowane do zębów 
marki Waryński Origin kosztują od 34 
do 36 zł brutto. 

Krzysztof Płocki,
Zdjęcia: RPT, firmowe

Przewożenie Big Baga na jednym zębie to zawsze praca wysokiego ryzy-
ka. Radzimy wieszać tak ie worki przynajmniej na dwóch zębach wzmoc-
nionych markowego producenta.

Do zęba wzmocnionego prostego marki Waryński Origin o długości 
1206 mm dedykowana jest tuleja o długości 80 mm.


