
Otaczający nas świat zmienia się nieustannie. Na przykład szeroko rozumiany temat po-

zyskiwania informacji przeszedł w ostatnich dekadach prawdziwą rewolucję. Przyczynił się 

do tego Internet. Medium to dociera już prawie wszędzie i ciągle rośnie w siłę. Ulegamy mu 

wszyscy, korzystając z niego w coraz większym stopniu. Poszukujemy tam właściwie wszyst-

kiego: od prognozy pogody, poprzez informacje z każdej dziedziny życia i na każdy temat, na 

prawdziwych zakupach w sklepach internetowych kończąc.

Przejdźmy jednak do tematyki naszego czasopisma. Internet aż kipi od informacji na 

temat maszyn i urządzeń rolniczych. Wśród nich sporą grupę stanowią fi lmy, a właściwie 

krótkie fi lmiki pokazujące sprzęt podczas pracy. Nie ulega wątpliwości, że to cenny przekaz, który trudno zastąpić 

jakimkolwiek słowem pisanym. Dlatego postanowiliśmy z niego skorzystać. Nasi wierni Czytelnicy zapewne już to 

zauważyli w ostatnich kilku wydaniach RPT pod postacią kamerki przy tytułach tekstów. Od tego 

wydania RPT jest to znaczek PLAY w czerwonym kole, który znajduje się przy wybranych artyku-

łach. Zaprasza on do obejrzenia krótkiego fi lmu wzbogacającego nasz tekst. Filmy te znajdziecie na 

www.rpt.pl od 15 stycznia 2014 r. Najpóźniej tego dnia odsłonimy naszą nową stronę internetową, 

której motorem napędowym będą właśnie  fi lmy. Zapraszamy do jej częstego odwiedzania i dziele-

nia się z nami uwagami. Nie wahajcie się i dajcie znać co warto poprawić.

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Artykuł z fi lmem

W NUMERZE:

Ok³adka: Kombajn zbożowy 
Rostselmash Vector 420

Zdjęcie: Przemysław Olszewski

W SKRÓCIE 
 4 O Ciągnikach Roku na Polagra Premiery

 4 Milionowy rozsiewacz

 5 Obrót w górę, zysk w dół

 6 Satysfakcja kontrolowana

 6 W nowym otoczeniu

 7 Medale Polagra Premiery

 8 Tańsze ciągniki Kubota

 8 Odwiedzili fabrykę JF-Stoll

 8 Lubelskie sympozjum

NOWOŚCI
 9 Pendislide Joskina

 9 Solis w Polsce

10 Fastrac 4000

10 Vibro Crop

10 Germinator Pro

10 Wago do bel

11 Z zębami i talerzami

11 Podwójne rzędy MaterMacca

12 Zamyka stawkę

12 Czwarta generacja wielkiego S

13 MLT na 3B

13 Mały MLT

14 Fala 2XL Premium

14 Zmodernizowana Pyra

14 Polski komputer GPS

14 Z teleskopem lub bez

CIĄGNIKI

16 Zetor 6245

18 Największa niebieska bezstopniówka

26 Wielofunkcyjne maluchy

28 Mechaniczny wyścig zbrojeń

TEST
22 Puma z pazurem

PREZENTACJE
32 Nie tylko rozpylacze

34 Opony budzące respekt

36 Dyskami po kukurydzy

40 Suszenie z Arajem

42 Ze ślimaka na tarcze

44 Dokąd kręcą się opony

48 Polski zestaw

50 Dwie szkoły cięcia 

52 Długodystansowe dłuta

54 Naczepy mu niestraszne

58 Z najwyższej półki

ZARZĄDZANIE
60 Od 214 do 1005 euro za KM

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

zobacz film

www.rpt.pl
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