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Czy wszyscy piszą to samo?
Docierają do nas coraz częściej sygnały, że we wszystkich czasopi-

smach branżowych ukazują się podobne, czy wręcz takie same artyku-
ły. Dotyczy to zwłaszcza materiałów pozyskanych ze wspólnych spo-
tkań prasowych. Takie opinie są niestety owocem bardzo pobieżnej oce-
ny. Jest w niej oczywiście ziarenko prawdy, ponieważ sami zauważamy 
w konkurencyjnych magazynach tzw. klony. Minimalistyczne podejście 
bez większego zaangażowania jest bardzo wygodne i często korzystne dla reklamodaw-
ców. Tylko, czy Czytelnicy oczekują po profesjonalnym czasopiśmie nośnika informacji 
przekazanych bezkrytycznie z komunikatów prasowych i od specjalistów produktowych?

Nasza redakcja sprzeciwia się tego rodzaju polityce. Nie od dziś wiadomo, że takie 
materiały są zwykle przesiąknięte marketingiem, niezrozumiałym językiem, a czasami na-
wet zawierają błędy merytoryczne. Naszą misją jest m.in. gruntowna analiza i weryfika-
cja pozyskanych informacji, a także rozszerzenie treści o rzeczy, które wymagają wielu 
dodatkowych dyskusji i nie są powszechnie dostępne.

Przemysław Olszewski
przemyslaw.olszewski@rpt.pl

Na amarantusowym  
ściernisku

Weidemann proponuje  
ładowarki 7-metrowe

Pod koniec września br. 
mieliśmy okazję poznać bliżej 
podczas pracy przedstawicie-
la flagowej serii ciągników mar-
ki New Holland o budowie stan-
dardowej. Generujący maksy-
malnie blisko 410 KM model 
T.410 Genesis zaprzęgnięty zo-
stał do głęboszowania ścierni-
ska po zbiorze orkiszu.

Zagospodarowanie pola 
po zbiorze: podstawowych 
zbóż, rzepaku czy kukurydzy 
jest tematem dobrze znanym, 
choć nie zawsze łatwym i pra-
widłowo wykonywanym. Po-
stanowiliśmy w tym roku zo-
baczyć, jakie wyzwanie po-
stawi talerzówce amarantu-
sisko po omłocie ziarna.

Weidemann, znany nie-
miecki producent sprzętu do 
załadunku materiałów, wkro-
czył w segment ładowarek te-
leskopowych z wysięgnikiem 
7-metrowym. W tym segmen-
cie proponuje dwie maszyny 
o obciążeniu użytkowym 3,5 
i 4,2 t.

Rewolucja  
w kabinie i w chmurze
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