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Szanowni Czytelnicy
Od wydania 9/2018 magazyn RPT zyskał nową szatę graficz-

ną. Zmieniliśmy m.in. krój pisma na bardziej czytelny i zasto-
sowaliśmy solidną oprawę klejoną. Poza zmianami edytorskimi 
mamy jeden cel – redagować profesjonalne artykuły o polskim rynku techniki 
rolniczej. Nasz doświadczony zespół redakcyjny, który mieliście Państwo oka-
zję poznać, nadal będzie śledził techniczne nowości, testował maszyny w pra-
cy, oceniał ich paramerty i praktyczną przydatność.

Nie posiłkujemy się tekstami zagranicznymi, tylko tworzymy własne uwzględ-
niające specyfikę naszego rynku. Coraz baczniej przyglądać się będziemy czwar-
tej rewolucji przemysłowej w rolnictwie, zmieniającej na naszych oczach tech-
nikę rolniczą. Tematy te w RPT mają swój wyodrębniony dział pod nazwą ROL-
NICTWO 4.O. Czytając RPT dowiecie się jak cyfryzacja i sztuczna inteligen-
cja wpłyną w najbliższych latach na kierunki rozwoju ciągników i maszyn rol-
niczych. Mamy nadzieję, że nowa odsłona magazynu RPT przypadnie Wam do 
gustu i zarekomendujecie nas znajomym.

redaktor naczelny, Krzysztof Płocki
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Z początkiem 2019 r. 
zacznie obowiązywać nowy 
poziom emisji spalin. Na kil-
ka miesięcy przed jego wej-
ściem w życie firma New 
Holland pokazała w pracy 
pierwszy egzemplarz kom-
bajnu zbożowego spełniają-
cego surowe wymogi normy 
Stage V.

Firma Grasdorf Polska 
przeprowadziła testy na kil-
ku ciągnikach rolniczych, 
mające na celu pokazanie, 
jak ważne jest dokładne ba-
lastowanie ciągnika do pra-
cy polowej. 

Od tego roku są dostęp-
ne najmniejsze ciągniki rol-
nicze marki Deutz-Fahr, po-
chodzące z serii o nazwie 4E. 
Są to traktory o bardzo prostej 
konstrukcji, przeznaczone dla 
mniejszych gospodarstw rol-
nych, ogrodniczych oraz do 
prac wykonywanych w prze-
strzeni miejskiej.


