
Dla producentów to niewątpliwie wartość wizerunkowa i po prostu prestiż. Tak należy pa-

trzeć na bicie kolejnych rekordów wydajności maszyn rolniczych. Pamiętajmy jednak, że 

wpływ na końcowy rezultat mają nie tylko możliwości sprzętu, ale również warunki pogo-

dowo-polowe. Ponadto ustanowienie rekordu nigdy nie jest zasługą jednej osoby, ale całego 

zespołu. Łamanie granic wydajności wymaga żmudnych przygotowań. Najpierw bardzo do-

kładnie, pod kątem przydatności do pracy z jak najmniejszą liczbą przerw, wybierane jest 

miejsce. Najlepiej jeśli będzie to jedno bardzo duże pole lub kilka dużych położonych obok 

siebie. Następnie ustala się datę – tym razem biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo dobrej pogody. Po tych przy-

gotowaniach ekipa pojawia się w wybranym miejscu i podejmuje próbę bicia rekordu – najlepiej Guinnessa. Wtedy 

odbywa się ona przy udziale przedstawiciela tej organizacji.

Mając powyższe na uwadze, można zastanawiać się, jaka jest rzeczywista wartość rekordu wydajności maszyny rolni-

czej dla przyszłego jej użytkownika. Przecież w praktyce praca wygląda mniej różowo i nigdy nie osiągnie on wyniku 

na poziomie rekordu świata. Podsumowując – łamanie granic jest często oderwane od codzienności, ale czytamy 

o nich wszyscy chętnie. Ponadto kto nie chciałby mieć w parku maszynowym rekordowej maszyny?

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Wartość rekordu świata

W NUMERZE:

Ok³adka: Ciągnik Claas Arion 460 
z firmowym ładowaczem czołowym 
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 5 W jednym sklepie

 5 BZ WBK Leasing liderem

 6 Farming Simulator

 6 Kierunek Afryka

 6 Mocne uderzenie Belarusa

 6 Zaufali Bobcatowi

 7 M-Rol ma 40 lat

 7 Najlepszy pomysł na biznes

 7 Kataną w polską kukurydzę

 8 Michelin będzie miał ekogumę

 8 Premierowe pokazy

 8 Tronik dla rolnictwa

NOWOŚCI
 9 Elastyczniejszy Telematics

10 Nowe, oszczędne Faro

10 Mulczowanie po angielsku 

10 Wysoki poziom Pantery

10 Pługi Mandam

11 Strike od Lambo

11 Wielkogabarytowa prasa Kuhn

11 Prasa belująca Göweil
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18 Mocny nie tylko w orce

21 Radzi sobie w polu i w obejściu

24 Japońska marka zdobywa Europę

28 Ulubieniec Skandynawów

PREZENTACJE
30 Beet Europe 2014

38 Masywniejsza Forterra

40 Pięć stopni dobrego omłotu

44 Z korpusami Long

46 Samasz – marka z klasą

48 Agrosalon 2014

52 Poszerzona rodzina multiline

55 Talerze dla Carriera, elektronika dla Rapida

58 Rekord świata w oprysku

60 Kukurydziany drapieżnik

64 Uprawa bezorkowa – tak czy nie?

66 Duński szczudłowiec

68 Z pełnym rotorem

70 Rekord z deszczem w tle

TEST
12 Wielki gąsienicowiec 

 vs trzyosiowiec z gwiazdą

14 105 KM z czterema słupkami

34 Równo po rzepaku

ZARZĄDZANIE
62 Rynek ciągników w Indiach

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

4

7

10

58

34


