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Ocalić przednią oś ciągnika
Bardzo często widzimy na pokazach czy na drogach ciągni-

ki wyposażone w przedni balast. Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
przeważnie jest on niepotrzebny – przecież sam traktor ciągną-
cy nawet załadowaną przyczepę nie wymaga dociążania jego przodu. Z drugiej 
strony, wydaje się, że obciążnik o masie kilkuset kilogramów na pewno trakto-
rowi nie zaszkodzi. Prawda jest jednak inna. Często rolnicy narzekają np. na 
zbyt duże zużycie paliwa czy psujące się przekładnie i przednie osie ciągni-
ków. Powodem tego może być m.in. zbyteczny albo zbyt duży ciężar montowa-
ny z przodu traktora, na przednim TUZ-ie. Czy w takim przypadku dopuszczal-
ny nacisk na oś nie został przekroczony? Niestety, praktycznie nikt o to nie dba 
i nie interesuje się, jak duży ciężar powinien być umieszczony na przednim 
TUZ-ie, żeby uzyskać przyczepność przednich kół i jednocześnie nie „zabić” 
napędu przedniej osi. Zachęcamy do sprawdzenia, czy balastowanie Twojego 
ciągnika jest w porządku. Opisujemy ten problem na str. 10 tego wydania RPT.

Tomasz Bujak

Polska premiera 
Case IH Axial-Flow 250
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Czeski Farmet, który w na-
szym kraju wyrobił sobie dobrą 
markę, nie osiada na laurach 
i systematycznie proponuje no-
we agregaty. Przedstawiamy 
cztery z nich: głębosz cztero-
belkowy, kultywator talerzowo-
-łapowy, narzędzie do płytkiej, 
ale bardzo wydajnej uprawy 
oraz maszynę do pracy w tech-
nologii Strip-Till.

Sposób wykonania przed-
siewnej uprawy roli na wiosnę 
powinien uwzględniać przede 
wszystkim rodzaj gleby i jej 
stan po zimie oraz wyma-
gania rośliny uprawnej do-
tyczące terminu i głęboko-
ści siewu.

Case IH zaprezento-
wał w Polsce swój najnow-
szy kombajn serii Axial-
-Flow 250. Pierwsi zoba-
czyli go klienci firmy Osad-
kowski-Cebulski, jednego 
z dilerów marki Case IH z połu-
dniowo-wschodniej Polski.

Cztery 
asy Farmetu


