
Targi Agritechnica już coraz bliżej. Zaczyna się gorączkowe oczekiwanie, co nowego można zobaczyć 

wśród maszyn i urządzeń rolniczych. Firmy jeszcze podsycają zaciekawienie, prezentując na przedtar-

gowych konferencjach co ciekawsze i smakowitsze kąski. Jednak dopiero po obejrzeniu całych targów (czy 

ktoś jest fi zycznie w stanie obejść całą wystawę maszyn rolniczych w Hanowerze? Może gdyby trwała 

z miesiąc) będziemy wiedzieli, czy elektronika już przejęła nad wszystkim kontrolę i czy można wymyślić 

jeszcze coś interesującego pod kątem mechanicznym.

Przyznane medale – pięć złotych i 44 srebrne – targów Agritechnica 2015 dotyczą w zdecydowanej większości 

systemów elektronicznych umożliwiających wyciśnięcie jeszcze większej wydajności. Kilka z nich może być 

jednak małymi rewolucjami. System szybkiego napełniania opon, nawet 42-calowych, o 1 bar, który pokaże fi rma Mitas, może sprawić, 

iż koła bliźniacze mogą przestać być popularne nawet w dużych ciągnikach. Natomiast kamery dające widok dookoła dużej maszyny, 

tak jak w systemach parkowania samochodów, które pokażą jednocześnie Fendt, Massey Ferguson, John Deere i Same Deutz-Fahr, 

mogą być krokiem w kierunku bezpieczniejszego manewrowania coraz większym sprzętem samojezdnym.

Jedno jest pewne – jeśli jest jakieś nowe rozwiązanie techniczne w maszynach rolniczych, cała nowa maszyna czy nowa technologia, to 

będzie je można zobaczyć właśnie w Hanowerze od 8 do 14 listopada br. Jeszcze jedno. Na tegorocznej wystawie Agritechnica powin-

niśmy poznać odpowiedź, czy chińscy producenci dorośli już do oferowania kompletnych maszyn na rynek Europy, czy jeszcze są na 

poziomie dostawców części i podzespołów.
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