
Ciągnik, który otrzymał ten tytuł, jest w pewien sposób rewolucyjny i zarazem jego 
innowacje idą o krok dalej niż ciągle przecież ulepszane fl agowe modele konkurentów. 
Można godzinami dyskutować na temat kryteriów czy też możliwości bezpośredniego 
porównania. Jednak tytuł Tractor of the Year pokazuje, który konkretny model ciągnika 
jest w opinii przedstawicieli ludzi zajmujących się na co dzień maszynami rolniczymi, 
z 23 krańcowo różnych rynków pod względem warunków gospodarowania, tym, który 
w danym roku wykonał największy skok technologiczny. Oczywiście czy ten model 
będzie się dobrze sprzedawał czy zyska uznanie rolników – to już kwestia kolejnych lat 
bytności na rynku. Praktyka pokazuje, że nowe modele, szczególnie te z najlepszym 
i najnowszym wyposażeniem, potrzebują trochę czasu na podbicie pól Europy, choćby 
ze względu na to, że są po prostu drogie.
Case IH Magnum 380 CVX w wersji Rowtrac pokazuje, że pewien mit mówiący o tym, iż dużej mocy ciągniki 
muszą być siermiężnie proste, aby być  trwałe – pada. Rolnicy spędzający nawet kilkanaście godzin dziennie za 
kierownicą ciągników wręcz potrzebują, aby przynajmniej najbardziej podstawowe funkcje były, choć częściowo, 
zautomatyzowane poprzez np. przekładnię bezstopniową. Ponadto Case IH Magnum Rowtrac pokazuje, że 
rozwiązań technicznych umożliwiających jak najlepszą trakcję ciągnika na polu jest naprawdę wiele i producenci 
traktorów wciąż mają pomysły, o których zapewne jeszcze nawet nie chcą szerzej informować. Dlatego należy się 
tylko cieszyć, że mamy różne konstrukcje, ponieważ daje to możliwość wyboru, a ta jest najważniejsza.

Tomasz Towpik, towpik@rpt.pl
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Ok³adka: Ciągnik Massey Ferguson 5610
na Antarktydzie 

Zdjęcie: firmowe

W SKRÓCIE
 4 Sukces dwóch tarcz

 5 Medale SIMA 2015

 6 Oszczędny Deutz-Fahr serii 6

 6 Mikołajki na Wapiennej

 6 Teraz także współpraca produktowa

 7 Opono-koło

NOWOŚCI
 8 Zbiornik do nawozu

 8 Pługi z Sipmy

 8 Merlo modyfi kuje P25.6

 8 Cross na bezpiecznikach

 9 Transportowy wóz asenizacyjny Q-Bigliner

 9 Kuhn wprowadził e-Twin

 9 FC 9530 – potrójny zestaw z kondycjonerem

10 Z regulowanym cięciem

10 Nawozowy Viking

10 Pneusej Optimus 600F

10 12 m3 z frezem

CIĄGNIKI

12 Massey na Antarktydzie

14 Teraz aż 255 KM z Mannheim

18 600 KM na kołach

TEST
22 Z pompą ślimakową

44 Równokołowe 520 KM

PREZENTACJE
26 ON – włącz swoją paliwową czujność

28 Zmierzył się z owsem

32 Ładowarki Kramer

35 Jedyne takie połączenie

36 Czeski Bednar

38 Farby antykorozyjne

42 Zamiast kombajnu zbożowego

49 New Hollandy gotowe do jazdy automatycznej

52 Żniwny stylista

56 Księgowy na polu

58 Uprawa pasowa i siew bezpośredni

62 Nowe targi z klasą Agro Show
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