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Traktoriada 
– ciapek zdobył Olimp

Okładka: Wóz asenizacyjny Joskin X-Trem 18500 TS 
z aplikatorem Terraflex.
Zdjęcie: firmowe
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Ursus przed laty miał wie-
le problemów i był na skraju 
zniknięcia z rynku. Obecnie – 
pomimo nowego właściciela – 
ma je znowu. W związku z ni-
mi zarząd spółki Ursus zło-
żył w sądzie wniosek dotyczą-
cy postępowania układowego 
w ramach Prawa restruktury-
zacyjnego. 

Podróżując ciągnikiem 
Ursus C-328 po Grecji, 
postanowiliśmy zdobyć gó-
rę Olimp. Pierwsze podej-
ście opisane w poprzed-
nim odcinku Traktoriady 
było nieudane, ale się nie 
poddaliśmy.

Pod koniec drugiej deka-
dy października br. mieliśmy 
okazję zobaczyć w pracy kom-
bajn zbożowy z najmniejszej, 
a zarazem najnowszej serii 
marki Deutz-Fahr. Maszyna 
zmierzyła się z łanem kuku-
rydzy o plonie 8,4 t/ha przy 
bardzo niskiej wilgotności na-
sion wynoszącej 17,3%.
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