
Funkcje elektroniczne – mam alergię
To już droga jednokierunkowa i odwrotu nie ma – tak można przypo-

rządkować rozwój funkcji elektronicznych w ciągnikach i maszynach rol-
niczych. Ich odbiór przez rolników jest różny i wielu po prostu na elektro-
nikę ma alergię. Dlaczego tak reagują? Oczywiście im starsze osoby, tym 
łatwiej to zrozumieć. Natomiast w przypadku młodszych jedynym rozsąd-
nym wytłumaczeniem mogą być złe doświadczenia ze słabej jakości elektroniką. Zachę-
camy jednak do przełamania tego uprzedzenia, bo korzyści płynących z używania funkcji 
elektronicznych nie sposób przecenić. Warunek jest jeden – podzespoły muszą być trwałe 
i wytrzymałe na pracę w trudnych warunkach polowych. Sztandarowym przykładem od-
ciążającym operatora jest kierowanie automatyczne w ciągniku. Kto raz spróbował, nie wy-
obraża sobie już pracy bez tego systemu. Gorzej, jak trafił na produkt wątpliwej jakości, to 
wiadomo nie poleca go. Dlatego tak ważny jest wybór producenta markowego, który wie, 
że na podzespołach elektronicznych nie można oszczędzać.
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Okładka: Ładowarka teleskopowa Weidemann T7042. 
Zdjęcie: firmowe

Farmet Verso,  
czyli agregat bez wału

Robot zasiał  
60 ha słonecznika

Lepiej kupić ciągnik z łado-
waczem czołowym, czy łado-
warkę teleskopową? Na to py-
tanie wielu rolników poszuku-
je odpowiedzi oceniając plusy 
i minusy tych rozwiązań. 

Możliwie szybki wjazd na 
pole po zimie nie dość, że za-
trzymuje wodę w glebie, to 
również pozwala przyspie-
szyć siew. Na glebach cięż-
kich uprawianych w techno-
logii orkowej nie każdy sprzęt 
podoła wiosennej pracy na 
jeszcze wilgotnej glebie. 

Osoby jadące samocho-
dem, które zobaczą pracują-
cego robota polowego, mogą 
zacząć gwałtownie hamować. 
Po prostu zaskoczenie może 
być wielkie i ciekawość weź-
mie górę. Na początku maja 
robot o sugestywnej nazwie 
Robotti pracował jednak z da-
la od dróg.
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