
Prenumerata, tel. 52 584 17 57, 52 584 17 40; prenumerata@apra.pl (szczegóły na str. 60)

Spis treści

Prenumerata, tel. 52 584 17 57, 52 584 17 40; prenumerata@apra.pl (szczegóły na str. 4)

W SKRÓCIE
 4 Wydawca RPT podpisł umowę z WRiB SGGW

 4 Väderstad inwestuje w badania i rozwój

 5 Ciągniki i maszyny używane John Deere

 5 Wyjątkowe opony Valtry

 5 Continental z homologacją Fendta

 5 Konfigurator internetowy Joskin

 6 Claas stawia na roboty polowe

 6 SDF podał wyniki finansowe 2020

 7 Agro-Tech Minikowo 2021

NOWOŚCI
10 Tegosem na siewniku Terrasem

10 Amazone Pantera 4504 w nowej odsłonie

PREZENTACJE
 8 Pronar ma własne Centrum Wystawowe

11 Amazone UX SmartSprayer już pracuje

12 Pociąć i rozrzucić słomę (cz. 1)

32 Podbieracze do pokosów

42 Agro-Masz i Europejski Zielony Ład

46 Dwie propozycje  

 odciążenia kosiarki dyskowej tylnej

50 Nowa generacja ładowarek  

 teleskopowych Bobcat

RYNEK
18 Rosnący popyt na aplikatory gnojowicy

CIĄGNIKI
24 Valtra T255, nowej, piątej generacji

28 Cztery gąsienice kontra cztery koła

36 International Harvester Titan 10-20

UŻYWANE
38 Co 9 lat nowy rozsiewacz Rauch

54 Podwójne rzędy po niemiecku

WARSZTAT
58 Wymieniasz sprzęgło,  

 pamiętaj o kole zamachowym

Podwójne  
rzędy po niemiecku

Agro-Masz  
i Europejski Zielony Ład

42

W tym gospodarstwie ro-
dzinnym rozsiewacz nawo-
zów wymieniany jest na no-
wy co 9 lat. Ta cykliczność 
rotacji sprzętu do nawożenia 
mineralnego jest oczywiście 
trochę przypadkowa, ale nie 
wybór producenta. 

Pod koniec maja br. 
mieliśmy okazję przyj-
rzeć się pracy pierwszego 
w Polsce siewnika punkto-
wego marki Lemken. Ma-
szyna przez trzy sezo-
ny wysiała ponad 600 ha  
kukurydzy.

Europejski Zielony Ład 
jest strategią dla gospodarstw 
rolnych, modelem, który 
miałby szanse powstrzymać 
destrukcję klimatu i środo-
wiska. Bazując na jego za-
łożeniach, firma Agro-Masz 
ze Strzelec Małych zaaran-
żowała spotkanie dla prasy 
branżowej.

Co 9 lat nowy  
rozsiewacz Rauch

Okładka: Prasa zwijająca zmiennokomorowa McHale V8950 
Zdjęcie: firmowe
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Co łączy lotnisko z wystawą maszyn?
Kiedy prezes Pronaru zaczął inwestować w infrastrukturę lot-

niczą, kupując samoloty i rozbudowując lotnisko, sąsiedzi patrzy-
li na niego z politowaniem. Po dwóch latach sprawa się wyjaśniła. 
W Siemiatyczach Pronar uroczyście otworzył Centrum Wystawowe swojego sprzę-
tu. Prezentuje w nim zainteresowanym osobom produkowane maszyny, podzespo-
ły i części. Czy Pronar znajduje w Europie i na świecie chętnych do przyjazdu do 
Polski, do Siemiatycz? Tak, bo wysyła po nich własne samoloty i opłaca cały pobyt.

Ten jakże wizjonerski pomysł pozwala znacząco ograniczyć wysokie koszty uczest-
nictwa w międzynarodowych wystawach (o fakcie pandemii nie wspominając), któ-
re nie zawsze przynoszą zadowalające kontakty biznesowe. Natomiast kiedy firma 
zapewni przyszłym klientom wygodny transport, ugości i zaprezentuje maszyny na 
własnej wystawie, a nawet w akcji – takie działania mają szansę przynieść więcej 
pożytku niż targi.

Tomasz Bujak
tomasz.bujak@rpt.pl
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