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Okładka: Siewnik Horsch Maestro 9 RX.
Zdjęcie: firmowe

Maszyny rolnicze zamawiamy  
z rocznym wyprzedzeniem

Do żmii  
dołącza jaszczurka

Pod koniec 2022 r. Joskin 
wprowadził na rynek aplika-
tor doglebowy Terraflex2 XXL 
o szerokości roboczej wyno-
szącej 8,62 m do pracy z kon-
wencjonalnymi wozami aseni-
zacyjnymi. Po złożeniu jego wy-
sokość wynosi poniżej 3,5 m, 
co w połączeniu ze zwartą for-
mą ułatwia jazdę transportową.

Austriacki Pöttinger funk-
cjonuje w naszym kraju po-
przez swoje przedstawiciel-
stwo od 1999 r. Ten uzna-
ny producent maszyn zielon-
kowych z czasem wzboga-
cił ofertę o sprzęt uprawowo-
-siewny, którego zakres cały 
czas rozwija. 

Latem zeszłego roku firma 
Euromilk z Wysokiego Mazo-
wieckiego zaprezentowała śli-
makowy podgarniacz paszy 
jako urządzenie agregowane 
frontowo z ciągnikiem bądź 
samojezdną ładowarką. Kilka 
miesięcy później zadebiutowa-
ła służąca do tego celu pierwsza 
polska maszyna autonomiczna.

Aplikator doglebowy XXL  
 z ciekawym mechanizmem składania
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Filmy naszej redakcji  
oglądaj na 

SPIS TREŚCI
Zakorzenieni liderzy

W bieżącym wydaniu magazynu RPT pokazujemy wyniki sprzedaży 
w Polsce, a ściślej rejestracji, ciągników i przyczep rolniczych za 2022 
rok. To już tradycja lutowego numeru naszego czasopisma.

Na rynku ciągników niezmiennym numerem jeden od 14 lat z rzędu 
jest New Holland. Wcześniej amerykański producent niebieskich trakto-
rów też mieścił się w czołówce, bo w latach 2006-2008 zajmował drugie 
miejsce. Mało już kto pewnie pamięta, że przed okresem dominacji marki z logo odcisku 
bieżnika opony rolniczej, stałym bywalcem na fotelu lidera zestawienia był Zetor. Ceniony 
w naszym kraju czeski producent od pięciu lat nie mieści się na podium, a ubiegły sezon 
zakończył na dość odległej, siódmej lokacie. Zauważyliśmy też, że z pierwszej trójki od 
2007 roku włącznie nie wypada John Deere, a od pięciu lat zagościła w niej Kubota. Wcze-
śniej marce z logo skaczącego jelenia na podium przez ponad 10 lat towarzyszył Zetor.

Zaskoczenia na czele nie było także na rynku nowych przyczep rolniczych. Największą 
ich liczbę sprzedał polski Pronar. Mało kto wie, ale firma z Narwi dzierży palmę lidera ran-
kingu rejestracji od momentu rozpoczęcia produkcji środków transportu, czyli od... 20 lat!

Przemysław Olszewski,  
przemyslaw.olszewski@rpt.pl


