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Chcesz dowiedzieæ siê, 
jak pozyskaæ pieni¹dze 
z funduszy europejskich 
– zadzwoñ do naszego 
specjalisty.

Doktorant Wydzia³u Prawa i Administracji  
UAM w Poznaniu. Mecenas Marcin Leœny 
pe³ni dy¿ur w poniedzia³ki w godzinach 
9.00-11.00, tel. 61 424 40 33 

Kancelaria Prawna
„Leœny i Wspólnicy” sp. z o.o.

Masz pytanie zwi¹zane 
z obrotem ziemi¹ roln¹, 
dzier¿aw¹ gruntów od ANR 
lub chcesz uzyskaæ poradê 
prawn¹ – zadzwoñ 
do naszego prawnika.

Radca prawny Jacek Moniuk 
pe³ni dy¿ur w czwartki 
w godzinach 14.00-16.00, tel. kom. 663 309 388
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Prenumeratę opłacamy na nr konta:  

73 1320 1117 2034 0591 2000 0029
(druk przelewu – strona 76 )

POCZTA POLSKA S.A. przyjmuje zamówienia na prenumeratę we 
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Jaki test lepszy?
Gdy mamy do czynienia z te-

stem tylko jednej maszyny, to je-
go wyniki odnosimy do odpo-
wiednich norm lub wartości gra-
nicznych, które muszą być wyraź-
nie podane. Dlatego też chcąc wy-

brać maszynę spośród kilku modeli musimy zna-
leźć ich osobne testy i sami je porównywać. Za-
biera nam to czas i zmusza do samodzielnego ze-
stawiania poszczególnych danych, które są trud-
ne do oceny, gdyż często są przedstawiane w róż-
nych jednostkach.

Natomiast test porównawczy wykonany jedno-
cześnie dla kilku maszyn daje nam od razu szerszy 
zakres informacji. Czytając jego wyniki jesteśmy 
w stanie przekonać się jak prezentuje się dany sprzęt 
na tle innych. Choć jeśli maszyna nie wypada do-
brze, trzeba uważać, aby z gruntu nie obarczyć ją 
opinią złej maszyny. Podczas testu wiele czynników 
ma bowiem wpływ na jego wyniki, także takich jak 
przygotowanie maszyny i jej prawidłowe ustawie-
nie. Z drugiej strony zbyt fantastycznym wynikom 
podawanym w materiałach firmowych również nie 
należy zbytnio ufać, bo są one uwypuklane przez 
działy marketingu.

Niestety, coraz mniej jest odważnych firm sta-
wiających swoje maszyny do porównania ze sprzę-
tem firm konkurencyjnych. Tym bardziej docenić 
należy tych, którzy decydują się na udział w te-
stach porównawczych. Pamiętajmy jednak, że ża-
den test nie odpowie nam do końca, czy dana ma-
szyna sprawdzi się w naszym gospodarstwie. Nie-
mniej jednak im więcej testów, tym więcej infor-
macji, czego tak naprawdę można się spodziewać 
po sprzęcie rolniczym.
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Ok³adka: Zawieszany rozsiewacz 
nawozów Rauch AXIS 30.1Q

Zdjęcie: Płocki
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 4 Deutz-Fahr sponsoruje mistrza

 4 Deere z SCR

 4 Kupili najwięcej ciągników

 5 Z Brna do Iraku

 5 CNH i Orkel

 6 Drugi franczyzowy

 6 Gościnny Agromix
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 7 Siewnik Agro-Maszu

 7 Amber 900/3 drive

 8 Synkro po liftingu

 8 Rozpylacz dwustrumieniowy

 8 Nowe IDKT

 8 Stałokomorowa DF 1,8 P

 9 Stałokomorowe Tornado

 9 Jumbo z EBS-em

10 W pionie lub poziomie

10 Zamiast przedniego TUZ

10 Przekładnia HiTech-5

10 10 szpilek na koło

11 Zmiennokomorowe McHale

11 Do zbiorników 4,5 m

12 Rotujący Tulip od Lely

12 Pług melioracyjny

12 Kosiarki dyskowe Rozmital

12 Przenośnik z kwasówki

13 Pierwszy siewnik z Pilzna

13 Strom Atlas
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14 Bocian z Czechosłowacji

18 Zetor Black Line

20 TTV z IMonitorem

PREZENTACJE
24 Test rozsiewaczy (21 m)

32 Pojedynczo na tarczy

38 Precyzja do 15 km/godz.

42 Klepisko w ruchu

44 Od wniosku do ostatniego przeglądu

48 Paliwo przyszłości

54 Wgląd na pojedynkowanie

62 Nowa hala w Trzciance

64 Rozpylacz – decyduje o efekcie

66 Używane siewniki do kukurydzy

68 Wydajność przez duże W

72 Aby w sezonie zdążyć na czas
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