
Kubota jest  
coraz wydajniejsza

Ciągniki w szufladkach rejestracji
Rynek nowych ciągników oceniany jest na podstawie ich 

pierwszych rejestracji w naszym kraju. Do grupy tej urzędnicy 
wydziałów komunikacji zaliczają traktory z dokumentacją po-
twierdzającą m.in. spełnianie przez nie aktualnie obowiązują-
cych norm emisji spalin. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, 
aby ciągniki z silnikami emitującymi gazy wydechowe w niższym standardzie 
normy Stage sprowadzać do Polski jako zarejestrowane pierwszy raz za gra-
nicą. Nie ma również prawnego zakazu sprzedaży takich traktorów ze stanem 
licznika godzin pracy wynoszącym przysłowiowe „0”. Z technicznego punk-
tu widzenia jest to więc ciągnik nowy, ale prawnie używany, bo ma za sobą 
pierwszą rejestrację. Kwestią do uregulowania pomiędzy sprzedawcą i ku-
pującym pozostaje jednak sprawa jego gwarancji i serwisu. Na naszym ryn-
ku można znaleźć przykłady tego rodzaju handlu. Rozważmy – gdyby w taki 
sposób zaczęli działać wszyscy producenci traktorów, to trudno nawet prze-
widzieć skutki. Jaka byłaby rola dilerów i przede wszystkim, jak zareagowa-
łaby Unia Europejska?

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl

Jeszcze lepsze  
opryskiwacze Horsch Leeb
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Niemiecka firma Deutz-
-Fahr wprowadziła na po-
czątku tego roku do oferty 
pierwszy na świecie ciągnik 
specjalistyczny z magistra-
lą hydrauliczną dużego wy-
datku. Jakby tego było mało, 
to takie przyłącza są aż trzy.  

Kubota po raz kolejny udo-
wodniła, że nie obawia się wy-
zwań i po 5 latach powtórzy-
ła orkę non stop trwającą 24 
godziny. Tym razem praco-
wał ciągnik Kubota M7172 
KVT Premium zagregowa-
ny z pługiem 5-korpusowym  
Kubota RM 3005V. 

Opryskiwacze Horsch 
Leeb już dawno zyskały za-
służoną opinię maszyn do 
oprysków z najwyższej pół-
ki. Każdy produkt można 
jednak ulepszyć i tak zrobił 
niemiecki producent. Jego 
nowe opryskiwacze samo-
jezdne mają m.in. całkowi-
cie nowe zawieszenie.
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Power Beyondem
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Okładka: Kombajn Claas Lexion 8900 Terra Trac.
Zdjęcie: firmowe
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