
Niektóre już się zakończyły, kilka jest w trakcie, a jeszcze inne niedługo się rozpoczną. 

Właśnie na takim etapie są wiosenne polowe pokazy pracy maszyn, znane często pod na-

zwą Demo Tour. Czy warto w nich uczestniczyć? Naszym zdaniem zdecydowanie tak!!!

Zanim na taki pokaz się wybierzemy warto przemyśleć, czego tak naprawdę od niego 

oczekujemy. Zapewne wiele osób odpowie, że po prostu chcą miło spędzić czas i skorzy-

stać z darmowego cateringu. Jasne, można i tak, ale każdy organizator Demo Tour ma 

inny cel – chce pokazać co ma obecnie najlepszego w ofercie. Dlatego na pokazach moż-

na spotkać specjalistów w danej grupie maszyn. Są to osoby z przedstawicielstwa danej marki w naszym kraju 

lub bezpośrednio producenta. To dobra okazja, aby odpowiedzieli na nasze pytania – zwłaszcza te najtrudniej-

sze, na które często pracownicy dilera odpowiadają wymijająco. Zróbmy więc listę zdań zakończonych znakami 

zapytania i z nią ruszajmy na każdy Demo Tour.

Pokaz polowy to również okazja, aby zasiąść za kierownicą prezentowanego tam sprzętu. Co prawda przejażdż-

ka taka nie trwa długo, bo chętnych jest wielu, ale zawsze pozwoli nam wyrobić sobie wstępną opinię w kwestii 

na przykład  działania skrzyni przekładniowej ciągnika. Oczywiście przed zakupem, o ile to możliwe, najlepiej 

wypróbować dany traktor na swoich polach ze swoimi maszynami. Po takim doświadczeniu nie zarzucimy so-

bie, że kupiliśmy kota w worku.
Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Czas pokazów

W NUMERZE:

Ok³adka: Zgrabiarka szeregowa 
DUO 680 firmy Samasz

Zdjęcie: firmowe

W SKRÓCIE
 4 Zawody rangi europejskiej!

 5 Czy rozstawa to wszystko?

 5 Z Kubotą do Japonii

 5 Ursus na plusie

 6 Duże kombajny z Zweibrücken

 6 Jubileusz Horscha

 6 100 tysięcy ciągników Claas

 7 Prawie 20 mln na dobę

 7 Centrum Techniki Amazone

 8 Olimpiada rolnicza

 8 New Holland dla hodowców

 9 Agromarsz 2014

 9 W marcu więcej nowych

 9 Finansowanie fabryczne Ursusa

NOWOŚCI
10 Mechaniczne SiloSpace

10 Joskin Scarifl ex

10 Kosiarka sterowana radiowo

10 VersaX dla mniejszych

11 Siewnik z Gliwic

11 Francuskie „trzy w jednym”

12 Na ciężkie warunki

12 18-tonowy tandem

12 Nóż do bel McHale

12 Bijakowe Grino

CIĄGNIKI
13 Moto-Agro znaczy Steyr

22 Ciągnik Roku i wół roboczy

24 Piszcząca Forterra

26 Bogato wyposażony maluch

52 MAN 2F1 – traktor z talią osy

TEST
16 Siła jelenia

PREZENTACJE

28 Wiedzieć, aby użytkować

31 Lepsze wschody

34 Z lejka na dwie tarcze

36 Samasz – 30 lat rozwoju

39 Valtra o mocy 400 KM

40 Obroty, poślizg, opony

43 Wyzwanie dla noży

46 Zaledwie 75 KM dla 16 m3

50 Problemy z rozłączaniem sprzęgła

54 Oszczędnie z Maschio Gaspardo

56 Każde 0,1 bara to oszczędności

60 Uprawia 15,7 metra naraz

62 Dwanaście amortyzatorów

64 Ekonomiczne Manitou

ZARZĄDZANIE

66 Wielka szóstka

69 Od 568 euro za KM

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