SPIS TREŚCI
Wesołych świąt
i szczęśliwego nowego roku

W SKRÓCIE
4 Zmiana w DLG AgroFood
4 Najlepszy włoski kierowca ciągnika

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy

5 Fricke dilerem Samaszu

złożyć najlepsze życzenia zdrowia, radości i wewnętrznego
spokoju. W tym trudnym okresie związanym z pandemią

5 Agrimasz dilerem Sulky

koronawirusa życzymy, by urok wigilijnego wieczoru pozwolił

5 Agrotim dilerem McCormicka

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

6 Valtra z pakietem wychodzi taniej

pomoże przetrwać nawet najcięższe chwile.

6 Cynkomet stawia na stal najnowszej generacji

Życzymy również, by nadchodzący nowy rok 2022
spełnił pokładane w nim nadzieje przynosząc

NOWOŚCI

wyłącznie dobre i szczęśliwe chwile, a wiara w lepszą
przyszłość każdego dnia dodaje sił oraz energii

7 Pielnik New Holland z kamerą

do przezwyciężania przeciwności losu

7 Ekstremalnie odporna opona BKT

i pomaga w urzeczywistnieniu
najpiękniejszych i najśmielszych planów.

CIĄGNIKI

redakcja RPT

10 Deutz-Fahr 6 TTV z nowymi skrzyniami biegów
12 Valtra A generacji piątej

PREZENTACJE
8 Z podłokietnikiem i dotykowym wyświetlaczem
18 Większe opryskiwacze Amazone UX 01 Super
22 Väderstad stawia na wydajność siewu
25 Przyczepy wielozadaniowe Krone GX
28 Michelin podkreśla znaczenie opon

28

Tego rodzaju pokazów nigdy za wiele, bo nadal wielu
rolników nie docenia znaczenia opon podczas wykonywania prac polowych. Wie o tym
firma Michelin, która w ramach europejskiego Tracks
& Tires Farming Tour 2021 zawitała również do naszego kraju.

Michelin podkreśla
znaczenie opon

38 Olbrzymi opryskiwacz zaskakujący lekkością
46 Uprawa i siew z Lemkenem w 2022 roku
54 Wypasiony wysięgnik
58 Dwie nowe ładowarki Kramer

UŻYWANE
33 Naprężone rotory
42 W wymagającej gorczycy
50 Pneumatyczne zawieszenie pasów
Okładka: Opona Trelleborg VF 650/75R42 TM1000
pracująca na niskim ciśnieniu.
Zdjęcie Płocki

Filmy naszej redakcji
oglądaj na

W poprzednich latach obserwowaliśmy przedstawicieli flagowej serii okrętów
żniwnych grupy AGCO podczas pokazów polowych przy
zbiorze zbóż. W tym sezonie
udało nam się przyjrzeć pracy Ideala u jednego z jego nabywców w Polsce w trakcie
omłotu kukurydzy na ziarno.

W tym roku sprzedano pierwszy w Polsce nowy
podbieracz do pokosów marki John Deere. Jako jedyna redakcja z Polski mieliśmy okazję wziąć pod lupę tę maszynę podczas pracy. Nabywcę
odwiedziliśmy na początku
lipca w trakcie omłotu trawy.
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