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Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Trelleborg w 360 stopniach
Nowe centrum fabryczne Väderstad
Deutz-Fahr zrezygnował
z tegorocznych targów
Kramp ma 70 lat
Lemken Azurit konfigurator on-line
Pług odśnieżny
nagrodą za pomoc ratownikom
Prezentacja online ciągników Valtra
1000 siewników Väderstad Tempo
Nowa prasa do opon Apollo Vredestein
Trzy lata bezpłatnej
gwarancji na kombajny zbożowe

NOWOŚCI

8 Brona talerzowa Mandam SAL-K
8 ScanStone od APH Group Polska
8 Całoroczne opony rolnicze Michelin CrossGrip

Aplikacje jak grzyby po deszczu
Aplikacji mobilnych w sklepach wirtualnych przybywa jak
grzybów po deszczu i można spodziewać się, że „wody do ich
rozwoju” nie zabraknie. Wielką zaletą tych programów cyfrowych przeznaczonych do urządzeń przenośnych, jest ich ciągła
dostępność, bo przecież wielu z nas smartfony ma przy sobie
nieomalże bez przerwy (24/7/365). Nie dziwi więc, że z rozwiązań tych coraz częściej korzystają również producenci ciągników i maszyn rolniczych.
W sklepach Google Play (smartfony z systemem system Android) i App
Store (smartfony z systemem iOS) można pobrać różne aplikacje: od pozwalających zarządzać całym gospodarstwem, poprzez służące do nadzorowania ciągników, kombajnów i sieczkarni samojezdnych w czasie rzeczywistym, na dedykowanych do obsługi danej maszyny kończąc. Zachęcamy
do ich instalowania i korzystania. To nie kwestia mody, ale wielu korzyści
płynących z ich wykorzystywania. Najważniejszym jest zmniejszenie kosztów produkcji rolniczej i w efekcie uzyskanie lepszego wyniku finansowego.
Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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Ekopielnik i Chwastownik marki Krukowiak
Prasy stało- i zmiennokomorowe McHale
Trzy sposoby nawożenia gnojowicą
Rozwojowa maszyna Manitou
Wiedza na temat techniki
opryskiwania pilnie poszukiwana

RYNEK

10 Europejski rynek ciągników 2020
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Claas Arion 400 z roku modelowego 2021
John Deere z nowymi ciągnikami klasy 9
Fordson Power Major
Metanowiec na ostatniej prostej

Popularne przez lata nawożenie gnojowicą z wykorzystaniem rozlewaczy rozbryzgowych dobiega końca. Ich miejsce zajmują rampy rozlewające i aplikatory doglebowe. Belgijski Joskin mający duże doświadczenie w produkcji tego
rodzaju sprzętu podzielił się
swoimi badaniami nad jego
efektywnością.
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Trzy sposoby
nawożenia gnojowicą

WARSZTAT

19 Elektryka w ciągniku Ursus 1222

ROLNICTWO 4.0

9 Nowe funkcje JD Operations Center
22 Wpływ rozsiewu granicznego na plon
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Zimowe żniwa
Do 4 ha żyta i pszenżyta
Jeden z pięciu w Polsce
Kaprys na dwa Fendty

Okładka: Ładowarka teleskopowa Manitou MLT 961-145 V+L
Zdjęcie: firmowe

Filmy naszej redakcji
oglądaj na

Produkcję ostatniej generacji snopowiązałek typu Warta 2 zakończono
w 1990 r. Postanowiliśmy
odwiedzić jednego z już nielicznych użytkowników takich maszyn w Polsce podczas żniw. Poczciwą Wartę wzięliśmy pod lupę przy
zbiorze pszenżyta ozimego.

W 2018 r. New Holland
obchodził jubileusz stulecia
od premiery pierwszego ciągnika marki Fiat. Z tej okazji stworzono serię limitowaną wybranych modeli traktorów, a pięć z nich trafiło do
polskich klientów. Jednego
z tych szczęśliwców odwiedziliśmy w tym roku podczas
sporządzania TMR-u.
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