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Ursus powoli odchodzi do lamusa
Ursus, tak słyszałem był taki ciągnik – takich odpowiedzi młodych
osób możemy się spodziewać już w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Teza ta jest niestety bardzo prawdopodobna, bo spółka Ursus
upadła, traktory tej marki nie są produkowane, a pozostałe na chodzie,
chociaż jest ich nadal bardzo dużo, powoli odchodzą do lamusa. W większych gospodarstwach pracują coraz mniej i zapewne z czasem przestaną, a w mniejszych będą użytkowane do emerytury właścicieli i prawdopodobnie wylądują w krzakach.
Mając to na uwadze warto zadać pytanie – kto powinien wziąć odpowiedzialność za pamięć o marce Ursus? Oczywiście przede wszystkim państwo polskie, co obecnie realizuje m.in. poprzez Narodowe Muzeum Techniki. Szkoda jednak, że nie udało się powołać do
życia muzeum choćby we fragmencie jednej z fabrycznych hal w warszawskiej dzielnicy
Ursus. Teraz już za późno, bo zostały zburzone. Ciągniki Ursus są naszym dobrem narodowym i powinniśmy zadbać o ich właściwe miejsce w historii.
Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl

18 Boss Master i Jumbo 8000
24 25-lecie Lemken Polska
26 Motyl Claas podstawą czystej paszy
30 Mzuri modernizuje Pro-Tile i wprowadza mulczery
34 Kuhn proponuje opryskiwacz z belką przed kabiną
44 Opony Trelleborg z oznaczeniem VF lub IF
46 KRUS przypomina – bezpieczeństwo jest ważne
56 Siew punktowy nasion i porcjowy nawozów
64 Restrukturyzacja ratunkiem
dla niewypłacalnego gospodarstwa
61 Przełom w kontroli strat ziarna

CIĄGNIKI
12 Massey Ferguson 5S skrojony pod ładowacz
32 Ursus C-3110 – eksportowa „szóstka”

18

Nowe przyczepy ze stajni
Pöttinger rozpoznamy z daleka
po białych, a nie jak do tej pory czerwonych profilach pionowych, usztywniających ściany
boczne skrzyni ładunkowej. Maszyny te wyróżniają się jednak
nie tylko odświeżonym wzornictwem. Przyjrzyjmy się bliżej, co
się zmieniło.
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Zdjęcie: Płocki

Filmy naszej redakcji
oglądaj na

W kwietniu br. angielska
marka JCB poinformowała
o nowej rodzinie ciągników.
Po modernizacji dodano do
nazwy słowo iCON. Niespełna
trzy miesiące później, w trakcie międzynarodowego spotkania na Litwie, mogliśmy
zasiąść za sterami tych pojazdów i bliżej się im przyjrzeć.
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Cyfrowe
wnętrze Fastraca

Amazone w swoich siewnikach punktowych Precea
testuje oszczędne nawożenie bez obniżki plonów. Polega ono na zmniejszeniu dawki dzięki zwiększeniu precyzji
tego zabiegu do poziomu dozowania porcjowego. To odpowiedni czas na takie badania, bo bardzo drogie nawozy
mineralne skłaniają do ograniczenia ich stosowania.
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