
Późna jesień oznacza, że zaczyna się okres przygotowania maszyn i narzędzi do zimowego 

odpoczynku. Powoli zaczynacie już je czyścić oraz sprawdzać ich stan. Przy wymianie 

elementów zużywających się nawet w pługu obracalnym można się zdziwić, że czasem trzeba 

zmieniać je miejscami, a nie odwracać. Zwracamy na to uwagę, prezentując wymianę części 

zużywających się w pługu Kverneland. Cóż, tak jak w ciągniku zmieniamy okresowo olej, tak 

w każdym agregacie, pługu, siewniku należy wymieniać zużyte redlice, płozy, lemiesze i ich 

czuby.

Temat trwałości części zamiennych w dyskusjach rolników to przysłowiowa studnia bez dna. 

Jak na razie na rynku trudno znaleźć dobre testy porównawcze tzw. oryginałów i zamienników. Ich wyniki mogłyby być 

co najmniej ciekawe. Producenci przekonują, że oryginalne części zużywające się, takie jak tarcze, redlice agregatów lub 

lemiesze pługów wytrzymują znacznie więcej niż zamienniki nawet znanych producentów części zamiennych. Jedno 

mimo to pozostaje niezmienne. Te elementy trzeba wymieniać na czas i regularnie kontrolować, w jakim stopniu są 

zużyte. Choćby po to, aby nie marnować paliwa przez zwiększone opory pracy z maszyną mającą zużyte elementy 

robocze. Niestety nawet w przypadku narzędzi uprawowych warto podchodzić do ich obsługi jak do maszyn silnikowych 

– przynajmniej jeden przegląd rocznie z wymianą tego, co potrzeba. To sporo kosztuje, ale będzie kosztować jeszcze 

więcej, jeśli tego nie dopilnujemy.
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W SKRÓCIE 
 4 Jeszcze łatwiej w Krampie

 4 Silosy na 6,5 tysiąca ton

 5 Za co kupić New Hollanda?

 6  W Marszewie o OZE

 6 Dron nad kukurydzą

 7 Kubota x 2000

 7 Agritechnica 2013

 8 Większa elastyczność

 8 Punktowane oranie

 8 John Deere wśród najlepszych

 9 Przetestuj nowości 2014

NOWOŚCI
10 Wydajny przeładunek  

10 Focus TD Strip Till

10 Performer uniwersalny 

10 Opona TH400 

11 Flagowy Mach 

12 Drakkar z nadstawkami

12 Jedna oś, cztery koła 

12 Łyżka jak pług 

12 Z szerszym adapterem

13 Włoska iskierka 

13 Stoll na 300 KM

13 Ulepszony dżojstik

14 Tempo T z nawozem

14 Ålö Live3

14 RoGator na starcie

15 Farmer F5 

15 Między kombajnem a tirem

15 Alka C XL3

15 Pasowy Master

CIĄGNIKI
16 Lamborghini – więcej niż wyjątkowy wygląd

TEST
18 Stabilny Austriak

PREZENTACJE
22 Pod kukurydzę i buraki

24 Znacznie droższe, ale trwalsze

26 Pole jak stół

30 Oryginalne zęby

32 Na zaufanie trzeba zasłużyć

34 Chwasty twardziele

36 Głębokość kontrolowana

38 Kukurydziany bolid

40 Fala w młocarni

45 Projekt X z Marktoberdorf

48 Jak na szczudłach

50 Gwiazda pod maską 

54 Ares, Cross, Kos i Mars

58 Wzrost wydajności

62 Jak obniżyć spalanie?

66 Jak ustawić opryskiwacz?

68 Dla małych i największych

One też wymagają uwagi

Prenumerata tel. 52 584 17 40, 52 584 17 57
prenumerata @apra.pl
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