
Każdy jubileusz jest okazją do podsumowań i planów na przyszłość. Po 15 latach wydawania 
RPT zmiany, jakie w nim zaszły, można zestawić z tymi, jakie nastąpiły na naszym rynku 
techniki rolniczej. Pierwsze wydania RPT trafi ały głównie do gospodarstw, w których dominował 
polski prosty sprzęt, od bron zębowych, poprzesz pługi podorywkowe, na siermiężnych 
w obsłudze ciągnikach skończywszy. Natomiast w redakcji w tamtych latach podstawowym 
narzędziem pracy był dyktafon kasetowy i klasyczny analogowy aparat fotografi czny. Dzisiaj 
poziom zaawansowania technicznego maszyn rolniczych po prostu budzi zachwyt fachowców 
i  niedowierzanie wśród mieszczuchów. Na łamach RPT pisaliśmy o tych zmianach na 
bieżąco. Nam również z czasem było łatwiej, ponieważ rosnące w tempie geometrycznym 
piksele aparatów cyfrowych pozwalały drukować coraz lepsze zdjęcia.
Jakie mamy plany na najbliższe lata? Chcemy zamieszczać artykuły będące odpowiedzią na pytania, które stawia 
użytkowanie współczesnych maszyn naszpikowanych elektroniką. Ponadto nie zrezygnujemy z informowania o nowościach 

i odwiedzania Waszych gospodarstw – dotychczas byliśmy w kilkuset  z nich. Z jednej strony, nie 
ma lepszego poligonu dla maszyn, a z drugiej – cenniejszych artykułów niż te powstałe na bazie 

opinii praktyków na temat użytkowanego przez nich sprzętu. Nie pozostaniemy również obojętni 
w kwestiach napraw maszyn używanych, gdyż wiemy, że nie wszyscy posiadacie nowy sprzęt. 
Dziękujemy WAM, DRODZY CZYTELNICY, za to, że tak licznie prenumerujecie RPT, bo 
pozwala to nam od lat być numerem jeden na polskim rynku czasopism branżowych zajmujących 

się techniką rolniczą.

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Nieprzerwanie o maszynach

W NUMERZE:

Ok³adka: Ładowarka teleskopowa
Case IH

Zdjęcie: firmowe

W SKRÓCIE 
 4 Ciągniki Roku 2014 na Agrotechu

 4 Motogodziny pod kontrolą

 4 Fabryka Kuboty we Francji

 5 Pożyczka na auto za 1 zł

 6 50 lat w Basildon

 6 Nie tylko słoma zbożowa

 7 Inwestycja pomimo spadku

 7 Targi Ferma 2014 

NOWOŚCI
 8 Agrifac Endurance

 8 Azurit Lemkena

 8 Rozsiewacz Wing

 8 Pługi Lelio

 9 Zawieszany Altis 2002

 9 6C zastępuje Powermondiala

10 Pierwsza sieczkarnia z Euro IV

10 Do głębokości 45 cm

10 Siewniki Omega

10 Talerzówka Rebell

11 Owijarka Diana 

11 Brona łąkowa Hybro

12 Taurus z Brodnicy

12 Rubin 12

12 Z talerzami 460 lub 510

12 Master na bazie DF 1,8 VD

13 WX-y z Metaltechu

13 Elektroniczne sterowanie przyczep

13 Mirka z Włoch

14 Delta z redlicami talerzowymi

14 Cztery w jednym www.sipma.pl

14 Bezstopniowo z McCormickiem

14 Zirkon 12

CIĄGNIKI
16 Bliźniaki mogą się różnić

26 Dwucylindrowy Zetor

TEST
20 Zwrotna i wygodna

PREZENTACJE
28 Serwis nawozowy Amazone

30 Największa kosiarka i duży wóz

34 Obsługa przekładni pasowych

38 Z ziemi włoskiej

40 Po testach w Polsce

43 Nowe siewniki Amazone

46 Lekki pneumatyk 

48 Klasyk z Rostowa

50 Kilka etapów, jeden cel

54 Oryginały kontra zamienniki 

58 Szybka uprawa

60 Wzorowe podwozie

63 Rozpylacze Syngenta

ZARZĄDZANIE
64 Lider wciąż ten sam

68 Od 100 do 200 KM

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