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Okładka: Opona Trelleborg VF 650/75R42 TM1000  
pracująca na niskim ciśnieniu.  
Zdjęcie Płocki

Pneumatyczne  
zawieszenie pasów

Naprężone  
rotory

Tego rodzaju pokazów ni-
gdy za wiele, bo nadal wielu 
rolników nie docenia znacze-
nia opon podczas wykonywa-
nia prac polowych. Wie o tym 
firma Michelin, która w ra-
mach europejskiego Tracks  
& Tires Farming Tour 2021 zawi-
tała również do naszego kraju.

W tym roku sprzeda-
no pierwszy w Polsce nowy 
podbieracz do pokosów mar-
ki John Deere. Jako jedyna re-
dakcja z Polski mieliśmy oka-
zję wziąć pod lupę tę maszy-
nę podczas pracy. Nabywcę 
odwiedziliśmy na początku 
lipca w trakcie omłotu trawy.

W poprzednich latach ob-
serwowaliśmy przedstawi-
cieli flagowej serii okrętów 
żniwnych grupy AGCO pod-
czas pokazów polowych przy 
zbiorze zbóż. W tym sezonie 
udało nam się przyjrzeć pra-
cy Ideala u jednego z jego na-
bywców w Polsce w trakcie 
omłotu kukurydzy na ziarno.
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Wesołych świąt  
i szczęśliwego nowego roku

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy 
złożyć najlepsze życzenia zdrowia, radości i wewnętrznego 

spokoju. W tym trudnym okresie związanym z pandemią 
koronawirusa życzymy, by urok wigilijnego wieczoru pozwolił 

zapomnieć o codziennych troskach i odzyskać nadzieję  
na lepsze jutro. Niech niezwykła świąteczna atmosfera  

pomoże przetrwać nawet najcięższe chwile.  
Życzymy również, by nadchodzący nowy rok 2022  

spełnił pokładane w nim nadzieje przynosząc  
wyłącznie dobre i szczęśliwe chwile, a wiara w lepszą  

przyszłość każdego dnia dodaje sił oraz energii  
do przezwyciężania przeciwności losu  

i pomaga w urzeczywistnieniu  
najpiękniejszych i najśmielszych planów.
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