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Deutz-Fahr wprowa-
dza na rynek ciągniki se-
rii 5D TTV, które obejmują  
5 modeli o mocach od 90 
do 110 KM. Zastosowano 
w nich wiele rozwiązań z wyż-
szych serii m.in. podłokietnik 
z dżojstikiem i funkcję auto-
matyzującą czynności wyko-
nywane na uwrociach. 

Z początkiem tego ro-
ku firma Massey Ferguson 
wprowadza do oferty no-
wą rodzinę ciągników, któ-
ra zastępuje typoszereg 
5700 S. Przyjrzyjmy się,  
co odróżnia traktory serii 5S 
od ich poprzedników.

Pöttinger Terrasem to zna-
ny od lat uniwersalny pneu-
matyczny siewnik do pracy 
w każdej technologii uprawy 
gleby. Z czasem jednak au-
striacka firma zdecydowała 
o specjalizacji tych maszyn, 
którą stopniowo wprowadza-
ła. Obecnie Terrasem dostęp-
ny jest w czterech wersjach.

Deutz-Fahr 5D TTV  
 z podłokietnikiem w standardzie
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Spotkania offline
Stwierdzenie, że pandemia koronawirusa spowodowała 

przeniesienie życia do Internetu – nie jest wielką przesadą. 
Dotyczy to również branży techniki rolniczej. Dlatego zeszło-
roczny brak targów, pokazów polowych i konferencji zastę-
powano często spotkaniami internetowymi online. Po prawie 
roku takiego funkcjonowania efekt jest taki, że niektóre oso-
by zaczęły używać sformułowania spotkania offline. Spieszymy z wyjaśnie-
niem, że chodzi im o spotkania rzeczywiste, czyli po prostu te prawdziwe 
– twarzą w twarz. Dobrze więc zdawać sobie sprawę, co oznacza propozy-
cja spotkania offline, bo za pierwszym razem można mieć wątpliwości...

Czy w tym roku powrócimy do spotkań branżowych, w jakich uczestniczy-
liśmy przed wybuchem pandemii? Miejmy nadzieję że tak, ale najwcześniej 
w drugiej połowie roku. Wtedy sformułowanie offline (zaczerpnięte z języ-
ka komputerowego) powinno powrócić na swoje miejsce – przecież offline 
oznacza przede wszystkim bycie poza zasięgiem sieci Internet.

Krzysztof Płocki 
krzysztof.plocki@rpt.pl


