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Streszczenie

Przedstawiono maszyny, które na Miêdzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA PREMIERY - 2008
nagrodzono „Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich”. Nagrodzono czternaœcie nastêpuj¹cych produktów:
Oœmiobelkowy agregat uprawowy Exaktgrubber - VARIO prod. Köckerling GmbH & Co. KG, Niemcy; Kombajn zbo¿owy JOHN
DEERE T 560i prod. JOHN DEERE & COMPANY, Niemcy; Kontenerowe urz¹dzenie asenizacyjno - czyszcz¹ce do instalacji
œciekowych i kanalizacyjnych KA 4500K prod. Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Produkcyjne POMOT Sp. z o.o. Chojna; Rozpylacz
ceramiczny e¿ektorowy dwustrumieniowy AVI TWIN prod. SAINT GOBAIN SOLCERA ALBUZ, Francja; Ci¹gnik rolniczy
ZETOR 8441 PROXIMA prod. ZETOR TRACTORS A.S., Czechy; Kosiarka tarczowa przyczepiana 3,4 m z walcami Heavy Duty i
transporterem KDC 340 WP prod. Firma SaMASZ in¿. Antoni Stolarski, Bia³ystok; Telematyczny system monitorowania maszyn
i ci¹gników rolniczych CLASS-TELEMATICS / AGRO - SCOUT prod. AGROCOM GmbH & Co. AGRARSYSTEM KG / CLAAS
KGaAmbH, Niemcy; YARA N-SENSOR ALS - urz¹dzenie s³u¿¹ce do optymalizacji dawki nawo¿enia azotowego w czasie
rzeczywistym prod. Firma YARA; Ci¹gnik rolniczy NEW HOLLAND T7050 prod. CNH Interntional CNH UK Ltd, Wielka
Brytania; Ci¹gnik rolniczy MASSEY FERGUSON 7480 prod. AGCO LIMITED, Wielka Brytania; Ci¹gnik rolniczy Fendt 312
Vario prod. AGCO GmbH, Niemcy; Pó³aktywne zawieszenie kabiny AutoComfort prod. Valtra Inc., Finlandia; Siewnik
kukurydzy DZIK do zasiewu pasa przeciwszkodowego przed zwierzyn¹ leœn¹ prod. £UCZAK Maszyny Rolnicze Stanis³aw
£uczak, Bartochów; Kompaktowe brony talerzowe serii KBT 30 R2 prod. BURY - Maszyny Rolnicze - Wojciech Bury, Kutno.

MIÊDZYNARODOWE TARGI
MECHANIZACJI ROLNICTWA
„POLAGRA - PREMIERY” 2008

Odbywaj¹ce siê od 15-17 lutego 2008 roku Miêdzynaro-
dowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY
odwiedzi³o blisko 40 tysiêcy goœci, czyli o 100% wiêcej w
porównaniu z rokiem ubieg³ym.

W czterech pawilonach, na 30 tysi¹cach metrów kwadrato-
wych powierzchni swoj¹ ofertê przedstawi³o 300 wystawców z
12 krajów. Przez trzy dni na terenach wystawienniczych
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich goœci³y maszyny i
urz¹dzenia, nasiona i chemia rolna œwiatowych i polskich
marek.

Honorowy Patronat nad targami POLAGRA-PREMIERY
sprawowa³ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas uroczystej gali 14 najlepszych produktów nagro-
dzonych zosta³o Z³otymi Medalami MTP, a 3 stoiska najlepiej
odzwierciedlaj¹ce strategiê marketingow¹ firmy otrzyma³y
statuetkiAcanthusAureus.

Oto lista produktów nagrodzonych Z³otym Medalem
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich na Miêdzynaro-
dowych Targach Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-
PREMIERY2008:

prod. Köckerling GmbH & Co. KG, Niemcy
prod. JOHN

DEERE & COMPANY, Niemcy

prod. Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Produkcyjne POMOT
Sp. z o. o. Chojna, Polska

prod. Saint Gobain Solcera -Albuz, Francja
prod.

ZETOR TRACTORSA.S., Czechy

prod. Firma SaMASZ
in¿.Antoni Stolarski, Bia³ystok, Polska

1. Oœmiobelkowy agregat uprawowy Exaktgrubber -
VARIO

2. Kombajn zbo¿owy JOHN DEERE T 560i

3. Kontenerowe urz¹dzenie asenizacyjno-czyszcz¹ce do
instalacji œciekowych i kanalizacyjnych KA 4500K

4. Rozpylacz ceramiczny e¿ektorowy dwustrumieniowy
AVI Twin

5. Ci¹gnik rolniczy ZETOR 8441 PROXIMA

6. Kosiarka tarczowa przyczepiana 3,4 m z walcami Heavy
Duty i transporterem KDC 340 WP

7. Telematyczny system monitorowania maszyn i ci¹gni-
ków rolniczych CLASS-TELEMATICS / AGRO -
S C O U T

8. YARA N-SENSOR ALS urz¹dzenie s³u¿¹ce do optyma-
lizacji dawki nawo¿enia azotowego w czasie rzeczy-
wistym

9. Ci¹gnik rolniczy NEW HOLLAND T7050

10. Ci¹gnik rolniczy MASSEY FERGUSON 7480

11. Ci¹gnik rolniczy Fendt 312 Vario

12. Pó³aktywne zawieszenie kabiny AutoComfort

13. Siewnik kukurydzy DZIK do zasiewu pasa przeciw-
szkodowego przed zwierzyn¹ leœn¹

14. Kompaktowe brony talerzowe serii KBT 30 R2

Oœmiobelkowy agregat uprawowy Exaktgrubber -
VARIO

p r o d . A G R O C O M G m b H & C o .
AGRARSYSTEM KG / CLAAS KGaAmbH, Niemcy

prod.YARA, Niemcy
prod. CNH

Interntional CNH UK Ltd, Wielka Brytania
prod.

AGCO LIMITED, Wielka Brytania
prod. AGCO GmbH,

Niemcy
prod.

Valtra Inc., Finlandia

prod. £UCZAK
Maszyny Rolnicze Stanis³aw £uczak, Bartochów, Polska

prod.
BURY- Maszyny Rolnicze - Wojciech Bury, Kutno, Polska.

zastêpuje w pe³ni pracê p³uga (rys. 1). W odró¿nieniu
od wiêkszoœci agregatów do uprawy œciernisk wyposa¿ony jest
on w ³apy, a nie talerze, które rozmieszczone s¹ na belce w
odleg³oœci oko³o 1 m od siebie. Przeœwit ramy wynosi 80 cm.
Dziêki temu podczas pracy na œciernisku lub na poplonach
agregat nie zapycha siê. Przy optymalnej prêdkoœci roboczej,
wynosz¹cej 12-15 km/h, s³oma jest dobrze wymieszana z
ziemi¹, a agregat dobrze wyrównuje powierzchniê pola. Sze-
rokoœæ robocza agregatu, w zale¿noœci od wersji, wynosi 3,0-
7,5 m. Najmniejszy agregat wymaga ci¹gnika o mocy 140 KM,
a najwiêkszy - 400-500 KM. Podwójny wa³ zagêszczaj¹cy STS
( ) umo¿liwia dok³adne utrzymanie g³êbokoœci pracy
redlic.
soil to soil
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Rys. 1. Oœmiobelkowy agregat uprawowy Exaktgrubber -
VARIO prod. Köckerling GmbH & Co. KG, Niemcy
Fig. 1. Exaktgrubber - VARIO eight-beam cultivation aggre-
gate manufactured by Köckerling GmbH & Co. KG (Germany)

Rys. 2. Kombajn zbo¿owy JOHN DEERE T 560i prod. John
Deere & Company, Niemcy
Fig. 2. JOHN DEERE T 560i combine harvester manufactured
by John Deere & Company (Germany)

Kombajn zbo¿owy JOHN DEERE T 560i nagrodzony
Z³otym Medalem MTP, na najwiêkszej europejskiej wystawie
Agritechnica w Hanowerze, która odby³a siê w listopadzie
2007 r., otrzyma³ srebrny medal za nowatorskie rozwi¹zanie
systemu om³otu i separacji ziarna (rys. 2).

Seriê kombajnów T tworz¹ cztery nastêpuj¹ce modele:
T 670i - 6 klawiszowy, silnik John Deere PowerTech Plus
9.0 l, 400 KM, zbiornik ziarna 11 000 l
T 660i - 6 klawiszowy, silnik John Deere PowerTech Plus
9.0 l, 350 KM, zbiornik ziarna 11 000 l
T 560i - 5 klawiszowy, silnik John Deere PowerTech Plus
9.0 l, 350 KM, zbiornik ziarna 10 000 l
T 550i - 5 klawiszowy, silnik John Deere PowerTech Plus
6.8 l, 299 KM, zbiornik ziarna 8000 l.
Dla ka¿dego modelu dostêpne s¹ 2 ró¿ne zespo³y ¿niwne:

Serii 600R o szerokoœci roboczej od 4,30 m do 9,15 m oraz
PremiumFlow o szerokoœci roboczej od 5,50 m do 9,15 m.
Obydwa zespo³y - wyposa¿one w nierdzewne p³yty stalowe
zapewniaj¹ce p³ynny przep³yw masy - posiadaj¹ system
HeaderTrack, który zapewnia automatyczne kopiowanie
nierównoœci terenu przez zespó³ ¿niwny, wygodne i proste
przygotowanie do zbioru rzepaku oraz system om³otu i sepa-
racji zwiêkszaj¹cy wydajnoœæ przy zachowaniu wysokiej
jakoœci s³omy.

Nowo opatentowany zespó³ om³otu i separacji ziarna elimi-
nuje punkty za³amañ klepiska (rys. 2). Gwarantuje to wysok¹
jakoœæ ziarna, bardzo niski udzia³ uszkodzonych ziaren po
om³ocie, bardzo dobr¹ jakoœæ s³omy (du¿y udzia³ d³ugich
frakcji s³omy w masie po¿niwnej), niskie obci¹¿enie mechani-
zmu czyszcz¹cego ziarno, dziêki czemu jakoœæ czyszczenia jest
bardzo wysoka.

W konkurencyjnych maszynach przep³yw masy plonu
nastêpuje pod bêbnami m³óc¹cymi lub separuj¹cymi, gdzie
ka¿da krawêdŸ klepiska w wyniku uderzenia cepa lub listwy

§

§

§

§

palcowej generuje kruszenie ziarna i s³omy. Wp³ywa to zdecy-
dowanie na obni¿enie jakoœci plonu po om³ocie. Kruszenie
s³omy powoduje wiêksze obci¹¿enie sit i wynikaj¹ce z tego
pogorszenie jakoœci czyszczenia ziarna oraz wzrost strat ziarna
generowany przez uk³ad czyszcz¹cy.

W kombajnach z serii T po³o¿ono wiêc wiêkszy nacisk na
wydzielenie ziarna ju¿ przy przejœciu przez zespó³ om³otowy
tak, by pozostawiæ jak najmniejsz¹ jego iloœæ na wytrz¹saczach
i w dalszej czêœci separacji.

Korzyœci wynikaj¹ce z zalet kombajnów serii T s¹ nastêpu-
j¹ce: wy¿sza o ok. 13% wydajnoœæ maszyny w porównaniu z
tradycyjnymi kombajnami wyposa¿onymi w jeden bêben
m³óc¹cy oraz wy¿sza jakoœæ s³omy zapewniaj¹ca zbiór o ok.
12% wy¿szy w porównaniu z kombajnami wyposa¿onymi w
wielobêbnowy zespó³ om³otowy.

ma
szerokie zastosowanie w rolnictwie i gospodarce komunalnej
(rys. 3). Wynika to z modu³owej konstrukcji zespo³ów monto-
wanych wymiennie na podwoziu samochodowym.

Podstawow¹ funkcj¹ kontenerowego urz¹dzenia aseniza-
cyjnego jest opró¿nianie, udra¿nianie i mycie instalacji
sanitarnych, zbiorników gnojowicy oraz zalanych pomie-
szczeñ. Odbywa siê ono przez zasysanie z wykorzystaniem
podciœnienia w zbiorniku na nieczystoœci. Udra¿nianie i mycie
instalacji mo¿e byæ prowadzone dodatkowo przez wykorzysta-
nie wysokociœnieniowej pompy wodnej i wê¿y z g³owicami
myj¹cymi, penetruj¹cymi niedro¿ne ruroci¹gi na odcinku 60-
150 m. Przesuwanie wê¿a myj¹cego w g³¹b ruroci¹gu odbywa
siê samoczynnie, na skutek odrzutu wody wyp³ywaj¹cej z g³o-
wicy o specjalnej konstrukcji. Powrót wê¿a z g³owic¹ nastêpuje
po w³¹czeniu bêbna nawijaj¹cego wci¹garki napêdzanej silni-
kiem hydraulicznym. Po myciu i udro¿nieniu instalacji nieczy-
stoœci s¹ zasysane do zbiornika i wywo¿one.

Za³adunek i roz³adunek wymiennych kontenerów odbywa
siê bez u¿ycia zewnêtrznych dŸwigów, gdy¿ wóz wyposa¿ony
jest w hydrauliczne zespo³y samoza³adowcze i roz³adowcze.

Kontenerowe urz¹dzenie asenizacyjno-czyszcz¹ce do in-
stalacji œciekowych i kanalizacyjnych KA 4500K zosta³o
opracowane w ramach projektu celowego dofinansowanego
przez NOT w Warszawie. Realizatorem prac badawczo-rozwo-
jowych by³ Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w
Poznaniu, a wykonawc¹ projektu P.U.P. POMOT Spó³ka z o.o.
Chojna.

w wyniku odchylonego od pionu
kierunku emisji cieczy wykazuje siê znacznie lepsz¹ jakoœci¹

Kontenerowe urz¹dzenie asenizacyjno-czyszcz¹ce do
instalacji œciekowych i kanalizacyjnych KA 4500K

Rozpylacz ceramiczny e¿ektorowy dwustru-
mieniowy AVI TWIN

Rys. 3. Kontenerowe urz¹dzenie asenizacyjno-czyszcz¹ce do
instalacji œciekowych i kanalizacyjnych KA 4500K produkcji
P.U.P. POMOT Spó³ka z o.o. Chojna
Fig. 3. KA 4500K waste removal container for cleaning of the
sewage network manufactured by P.U.P. POMOT
Chojna (Poland)
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pokrycia obiektu opryskiwanego (rys. 4). Wynikaj¹ z tego
lepsza skutecznoœæ biologiczna i lepsze efekty chemicznej
ochrony, niekiedy z mo¿liwoœci¹ zmniejszenia dawek
stosowanych pestycydów.

Kilka lat temu udowodniono, ¿e zastosowanie rozpylaczy
e¿ektorowych (wykorzystuj¹cych efekt Venturiego podczas
aplikacji) znacz¹co redukuje zagro¿enie znoszenia cieczy
przez wiatr poza chronion¹ uprawê. W nowatorskim rozpyla-
czu korzystne cechy funkcjonalno-konstrukcyjne zapewniaj¹:
dwa rozstawione p³askie strumienie, e¿ektor, wk³adka cera-
miczna.

Dotychczasowe rozpylacze rolnicze nie we wszystkich
zastosowaniach pozwala³y osi¹gaæ dobre efekty nanoszenia
cieczy, szczególnie na pionowe oraz pokryte warstw¹ woskow¹
czêœci opryskiwanych roœlin. Dwa strumienie cieczy,
rozstawione wzglêdem siebie pod k¹tem 60 stopni (odchylenie
wzglêdem osi pionowej - 30 stopni) gwarantuj¹ bardzo dobre
pokrycie roœlin, szczególnie gdy ich kszta³t utrudnia dotarcie
œrodka (uprawy ziemniaka, cebuli, zbó¿, truskawek, buraków),
tym samym rozwi¹zuj¹ istotny problem dok³adnoœci pokrycia.
Trwaj¹ poszukiwania rozwi¹zañ, mog¹cych zarówno
zwiêkszyæ skutecznoœæ biologiczn¹ stosowanych preparatów,
jak i bezpiecznie je aplikowaæ, redukuj¹c do minimum iloœæ
cieczy podatn¹ na znoszenie przez wiatr. Jednym ze sposobów
zapobie¿enia problemowi jest stosowanie odpowiednich
e¿ektorów.

Gospodarstwa wielkogabarytowe wymagaj¹ sprzêtu o
wysokiej trwa³oœci, tak by podczas sezonu opryskowego
zminimalizowaæ koniecznoœæ serwisowania. Ró¿owa wk³adka
ceramiczna daje mo¿liwoœæ oprysku do 8 tys. hektarów bez
zmiany parametrów.

charakte-
ryzuje siê maksymaln¹ moc¹ i wygod¹ pracy w najciê¿szych
warunkach (rys. 5).

Nowe zmodernizowane ci¹gniki ZETOR z serii Proxima
maj¹ moc w zakresie od 61 do 82 KM. Ci¹gniki te wyposa¿one
zosta³y w nowe podnoszone maski. Zmiana ta poprawi³a dostêp
do silnika i jego osprzêtu, a jednoczeœnie usprawni³a obs³ugê
serwisow¹ silnika i umo¿liwi³a lepsze i sprawniejsze wykony-
wanie okresowych przegl¹dów silnika. Innym wa¿nym
elementem jest zmiana wygl¹du, na co sk³ada siê zmiana maski
przedniej i jednoczeœnie zmiana oœwietlenia. Wprowadzone
zmiany w oœwietleniu to nie tylko nowe lampy, ale ich skute-
czniejsze i lepsze oœwietlenie drogi podczas jazdy drogami
publicznymi, jak równie¿ lepsze oœwietlenie terenu podczas
wykonywania prac polowych. W ci¹gnikach serii Proxima
istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia pojemnoœci zbiornika paliwa

Rys. 4. Rozpylacz ceramiczny e¿ektorowy dwustrumieniowy
AVI TWIN prod. Saint Gobain Solcera-Albuz, Francja
Fig. 4. AVI TWIN twice stream ejector ceramic nozzle manu-
factured by Saint Gobain SolceraAlbuz (France)

Ci¹gnik rolniczy ZETOR 8441 PROXIMA

do 150 litrów. Inn¹ wa¿n¹ zmian¹ konstrukcyjn¹ jest przenie-
sienie akumulatora pod pod³ogê kabiny w prawej jej czêœci.
Poprawia to dostêp podczas jego obs³ugi oraz chroni przed
silnymi wstrz¹sami. Wprowadzono ponadto szereg zmian
technicznych mniej wa¿nych, ale poprawiaj¹cych obs³ugê
ci¹gnika, jego wykorzystanie oraz ³atwiejsz¹ obs³ugê przez
osoby obs³uguj¹ce. Przyk³adow¹ zmian¹ to potwierdzaj¹c¹ jest
przeniesienie rewersu mechanicznego na konsolê ko³a
kierowniczego z lewej jej strony. Wszystkie ci¹gniki ZETOR z
serii Proxima zosta³y zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej
wyposa¿one w silniki spe³niaj¹ce normy emisji spalin EURO
III (EEC III). Ponadto w ci¹gnikach tych obni¿ono poziom
ha³asu w kabinie o 3dB, co zdecydowanie poprawia warunki
pracy operatora.

Rys. 5. Ci¹gnik rolniczy ZETOR 8441 PROXIMA prod. ZETOR
TRACTORS A.S., Czechy
Fig. 5. ZETOR 8441 PROXIMA agricultural tractor manu-
factured by ZETOR TRACTORS A.S. (Czech Republic)

ZETOR 8441
Moc przy nom. prêd. obr. (KW/KM)
Nominalna prêdkoœæ obrotowa (obr/min)
Maks. mom. obr. / prêd. obr. (Nm/obr)
Liczba cylindrów
Œrednica cylindra / skok t³oka (mm)
Pojemnoœæ skokowa (cm szeœæ.)

Dwustopniowe, tarczowe suche

Skrzynia przek³. 10/2 synch. 2-5 bieg
Skrz. z rewers. lub red. bieg. pe³z.

WOM tylny zal. i niezal. 540 (540/1000)

Podn. z reg. pozyc., si³ow¹, z 3 wyj.
Dodatkowy rozdzielacz 4 wyjœcia hydr.
Wydatek pompy 40 l/min (50 l/min)
Ciœnienie nominalne na szybk. (MPa)
UdŸwig podnoœnika kg

Hydrostatyczny uk³ad kierowania

Automatyczna blokada mech. ró¿nicowego

Hamulce hydrauliczne tarczowe mokre

Kabina komfortowa z ogrz. i wentylacj¹

Przód
Ty³

Przód
4x4
Ty³

D³ugoœæ
Wysokoœæ do dachu kabiny / t³umika w mm
4x4
Obci¹¿niki 250 kg (przód 100 kg, ty³ 150 kg)
Masa bez / z obci¹¿nikami
4x4

SPRZÊG£O G£ÓWNE

SKRZYNIA PRZEK£ADNIOWA

WA£ ODBIORU MOCY

UK£AD HYDRAULICZNY

UK£AD KIEROWNICZY

PRZEDNI MOST NAPÊDOWY

UK£AD HAMULCOWY

KABINA KIEROWCY

OGUMIENIE

ROZSTAW KÓ£ (mm)

WYMIARY (mm) i MASY (kg)

60/82
2200

351 /1480
4

105x120
4156

S

S
O

S (O)

S
O

S (O)
18

4156

S
S

-/S

S

S

13,6 - 24
16,9 - 34

1495 - 1870
1610 - 1910
1425 - 1800

3873/4066
2622/2633
2671/2667

O/S
3325/3905
3745/4225

-/
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Kosiarka tarczowa przyczepiana 3,4 m z walcami Heavy
Duty i transporterem KDC 340 WP, wyposa¿ona seryjnie w
spulchniacz lub walce pokosu, przeznaczona jest do koszenia
zielonek nisko³odygowych na trwa³ych u¿ytkach zielonych
oraz na niezakamienionych polach uprawnych (rys. 6).

Mo¿e byæ ona dodatkowo wyposa¿ona w transporter, który
umo¿liwia u³o¿enie pokosu w kolejnym przejeŸdzie na pokos
wykonany wczeœniej lub obok. Wa¿ne jest to przy zbiorze
sieczkarni¹ samojezdn¹ lub du¿¹ przyczep¹ samozbieraj¹c¹.
Dziêki temu oszczêdza siê po³owê przejazdów.

Kosiarka KDC 340 WP nale¿y do nowej generacji kosiarek,
która zgodnie z najnowszymi œwiatowymi tendencjami posiada
nastêpuj¹ce zalety: wyposa¿ona jest w now¹ zwart¹ wzmocnio-
n¹ listwê tn¹c¹, niespotykane w innych konstrukcjach mocne
³o¿yska kó³ zêbatych i modu³u dysków tn¹cych - typu 6307
2RS - o zwiêkszonej o 60% noœnoœci, wzmocnione ko³a zêbate,
wzmocniony wa³ek pionowy dysku, centralny trzymak no¿a,

Rys. 6. Kosiarka tarczowa przyczepiana 3,4 m z walcami Heavy
Duty i transporterem KDC 340 WP prod. SaMASZ in¿. Antoni
Stolarski, Bia³ystok
Fig. 6. Trailed disc mower with Heavy Duty rollers and KDC
340 WP transporter manufactured by Firma SaMASZ in¿.
Antoni Stolarski, Bia³ystok (Poland)

Rys. 7. Telematyczny system monitorowania maszyn i
ci¹gników rolniczych Class-Telematics i Agro-Scout produkcji
AGROCOM GmbH & Co. AGRARSYSTEM KG / CLAAS
KGaAmbH, Niemcy
Fig. 7. Class-Telematics / AgroScout telemetric monitoring
system for agricultural machinery and tractors manufactured
by AGROCOM GmbH & Co. AGRARSYSTEM KG / CLAAS
KGaAmbH (Germany)

³atwo wymienne przykrêcane trzpienie no¿yków, ³atwa wymia-
na p³ozów œlizgowych.

Wszystkie modele kosiarek SaMASZ spe³niaj¹ wymogi
normy europejskiej N 745. To znacznie u³atwia eksport do Unii
Europejskiej, który - jak dotychczas - jest dominuj¹cy. Poza
Niemcami kupuj¹ je Brytyjczycy, Hiszpanie, Austriacy,
Duñczycy, Szwedzi, Wêgrzy, S³oweñcy, Litwini i £otysze,
ponadto Norwegowie, Chorwaci i Ukraiñcy. Kosiarki z Bia³e-
gostoku trafiaj¹ nawet do Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej,
Tunezji i Urugwaju. Ogólnie na eksport trafia ponad 70%
produkowanych maszyn.

to unikatowy
system telemetryczny pozwalaj¹cy na zdalny monitoring oraz
korektê nastaw poszczególnych zespo³ów roboczych maszyn i
ci¹gników rolniczych (rys. 7).

Dziêki bezprzewodowej transmisji pakietowej GPRS, mo-
¿na kontrolowaæ swój park maszynowy z dowolnego miejsca
na ziemi, optymalizuj¹c jego pracê, zwiêkszaj¹c wydajnoœæ
oraz jakoœæ pracy. Korzystaj¹c z bezp³atnej przegl¹darki zdjêæ
satelitarnych Google Earth, mo¿na sprawdziæ w ka¿dym
momencie lokalizacjê maszyny oraz jej postêp pracy.

( ) to
urz¹dzenie, które s³u¿y do optymalizacji dawki nawo¿enia
azotowego w czasie rzeczywistym. Posiada w³asne Ÿród³o
œwiat³a, co umo¿liwia pracê 24 h na dobê.

Idea pracy systemu oparta jest na przeniesieniu wyniku
setek doœwiadczeñ polowych dotycz¹cych optymalnej dawki
nawo¿enia azotowego na algorytm pracy urz¹dzenia, które
dobiera odpowiedni¹ agronomicznie i ekonomicznie dawkê dla
poszczególnych roœlin, pól oraz poletek. Nowymi funkcjami s¹
równie¿ dawkowanie regulatorów wzrostu oraz œrodków desy-
kuj¹cych, np. w uprawach ziemniaka (rys. 8).

Zalety stosowania urz¹dzeniaYara N-Sensor:
- plony wiêksze o 3 do 7%
- wyleganie mniejsze o 50 do 100%
- zawartoœæ protein wiêksza do 1%
- ³an bardziej jednorodny
- bilans azotu lepszy o 10 do 40 kg/h.

Telematyczny system monitorowania maszyn i ci¹gni-
ków rolniczych Class-Telematics i AgroScout

YARA N-SENSOR ALS Active Ligot System

Rys. 8. Zasada dzia³ania urz¹dzenia do optymalizacji dawki
nawo¿enia azotowego w czasie rzeczywistym Yara N-Sensor
ALS
Fig. 8. Principle of operation of Yara N-Sensor ALS for variable
rate nitrogen application around the clock

Szerokoœæ koszenia
Szerokoœæ pokosu
Liczba dysków
Liczba no¿y
Prêdkoœæ obr. WOM
Moc ci¹gnika
Wydajnoœæ robocza
Wa³ przekaŸnika mocy
Masa

3,40 m
1,20-2,00 m
8
16 (8 x 2)
540/1000 obr/min
110 KM
4,0 ha/h
540 Nm
1940 kg

Kosiarka KDC 340 WP produkcji SaMASZ
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Obecnie na œwiecie pracuje oko³o 600 urz¹dzeñ pasywnych
oraz 50 urz¹dzeñ ALS. Rok 2008 jest pierwszym rokiem, w
którym urz¹dzenie Yara N-Sensor jest oferowane na rynku
wraz z odpowiednim serwisem. Dziêki optymalnemu nawo¿e-
niu oczywistym atutem systemu jest przyjazny wp³yw na
ochronê œrodowiska.

Ogólna zasada dzia³ania polega na uchwyceniu zró¿nico-
wania uprawy z du¿¹ dok³adnoœci¹.

Ka¿da uprawiana roœlina charakteryzuje siê inn¹ refleksj¹
œwietln¹. Spowodowane jest to ró¿n¹ zawartoœci¹ chlorofilu.
Podczas przejazdu urz¹dzenia YARA N-Sensor, odczytywana
jest refleksja œwietlna danej uprawy, która jest funkcj¹
przyswojenia azotu przez roœlinnoœæ.

Pomiar za pomoc¹ urz¹dzenia Yara N-Sensor odbywa siê w
sposób ci¹g³y podczas przejazdu. Zebrane informacje przeka-
zywane s¹ w sekundowych odstêpach jako wartoœci
pomiarowe. Wartoœæ pomiaru, przekalkulowana dla odpowie-
dniej kultury, stadium rozwoju roœliny, kalibracji agronomi-
cznej i algorytmu funkcji regulacji, przekazywana jest z urz¹-
dzeniaYara N-Sensor jako wartoœæ dawki aplikacji nawozu.

dziêki
zoptymalizowanemu systemowi przep³ywu powietrza,
charakteryzuje siê niskim zu¿yciem paliwa, wysokim przyro-
stem mocy oraz momentu obrotowego. Cztery modele serii
T7000 dysponuj¹ piêcioma wersjami skrzyñ przek³adniowych
Full Powershift: 17x6 (30 km/h), 18x6 (40 km/h) i 19x6 (z
nadbiegiem 40 km/h i 50 km/h) o p³ynnej, automatycznej
zmianie wszystkich prze³o¿eñ. Silnik ci¹gnika mo¿e byæ
zasilany paliwem z 20-procentowym biododatkiem (B20).
Jedn¹ z wielu nowoœci w tym modelu jest system zarz¹dzania
moc¹ ( ), który pozwala na chwilowy wzrost
mocy wtedy, gdy jest ona szczególnie potrzebna, np. podczas
podjazdu pod górkê. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest równie¿
to, ¿e automatyczna skrzynia biegów nie musi redukowaæ
prze³o¿enia i co za tym idzie nie maleje prêdkoœæ pracy (rys. 9).
Ci¹gniki NEW HOLLAND T7050 s¹ lekkie, ale zarazem
mocne, bardzo zwrotne i ekonomiczne. Potrafi¹ wydajnie
wykorzystaæ paliwo. Charakteryzuj¹ siê doskona³¹ ergonomi¹
zapewniaj¹c¹ ³atwoœæ obs³ugi. Poziom ha³asu w kabinie jest tak
niski, ¿e wyznacza nowy standard.

W ci¹gnikach NEW HOLLAND T7050 zosta³ zastosowany
uk³ad elektryczny CAN-BUS, który zmniejsza iloœæ przewo-
dów o 20% w porównaniu z innymi konstrukcjami oraz

Ci¹gnik rolniczy NEW HOLLAND T7050

Power Booster

wymaga o po³owê mniej z³¹czy. Ci¹gniki te s¹ wyposa¿one
równie¿ w IntelliViev - monitor, dziêki któremu kontrole
diagnostyczne s¹ ³atwiejsze, szybsze i du¿o bardziej dok³adne.

Model ci¹gnika zapewnia idealny stosunek mocy do masy.
Na 1 KM mocy przypada 15% mniej masy, ni¿ w ci¹gniku
konkurencyjnym, co daje oszczêdnoœæ 1 tony masy. ¯aden inny
ci¹gnik w tej klasie nie oferuje mocy 215 KM w konstrukcji
wa¿¹cej mniej ni¿ 7 ton - z pe³nym zbiornikiem paliwa i goto-
wej do pracy. Po uwzglêdnieniu dodatkowej mocy systemu
Power Boost mo¿na uzyskaæ 240 KM. Pojazd ten wyznacza
kryteria dla ci¹gników wykorzystywanych do nowoczesnej
minimalnej uprawy gleby. Jednak uwzglêdnione zosta³y
równie¿ tradycyjna orka i g³êboka uprawa gleby. Uk³ad
hydrauliczny z ³atwoœci¹ radzi sobie z najciê¿szymi maszy-
nami wspó³pracuj¹cymi.

System kontroli trakcji TerralockTM mo¿e wy³¹czyæ blo-
kady mechanizmu ró¿nicowego i napêd 4WD, pozwalaj¹c na
uzyskanie ostrego k¹ta skrêtu powoduj¹cego najmniejsze
uszkodzenie gleby. Szybkie manewrowanie pomiêdzy
skrajnymi po³o¿eniami nie wymaga wysi³ku dziêki systemowi
Fast Steer™. Obrócenie ko³em kierownicy o zaledwie kilka
stopni pozwala na ³atw¹ i nie wymagaj¹c¹ wysi³ku zmianê
kierunku jazdy. Pojazdy te charakteryzuj¹ siê tak¿e najwiêksz¹
w swojej klasie zwrotnoœci¹. Nawroty na uwrociach wykony-
wane przez ci¹gnik z konwencjonaln¹ osi¹ w 29 sekund,
zosta³y skrócone do 17 sekund dziêki osi przedniej
SuperSteer™. Oznacza to o 35% szybszy nawrót. Zastosowana
w ci¹gniku New Holland super oœ pozwala uzyskaæ 10% wzrost
wydajnoœci w ci¹gu dnia pracy.

Silnik o zaawansowanej konstrukcji pozwala na wyd³u¿e-
nie odstêpów czasu pomiêdzy przegl¹dami. Wszystkie ci¹gniki
serii T7000 oferuj¹ najlepsze w klasie 600-godzinne odstêpy
pomiêdzy wymian¹ filtra i oleju silnikowego. Oszczêdza to
czas i pieni¹dze oraz zmniejsza wp³yw iloœci zu¿ytego oleju na
œrodowisko naturalne.

G³oœnoœæ wnêtrza kabiny ¿adnego z produkowanych do-
tychczas ci¹gników nie dorównuje cichej kabinie ci¹gników
NEW HOLLAND serii T7000. Ha³as na poziomie 69 dBA
oznacza, ¿e w kabinie jest prawie o 2 dBA ciszej ni¿ w konku-
rencyjnych maszynach (w skali dBA - 71 dBA wzglêdem
69 dBAoznacza 30% ró¿nicy). Jazda ci¹gnikiem jest komforto-
wa dziêki po³¹czeniu amortyzowanej kabiny oraz
amortyzowanej aktywnej przedniej osi. Ci¹gnik mo¿e byæ
wyposa¿ony w trzy systemy pozwalaj¹ce na jazdê bez
wstrz¹sów system amortyzacji kabiny Comfort ride, nowy
system amortyzacji aktywnej przedniej osi Terraglide II oraz
nowy aktywny fotel Auto Comfort. Po³¹czenie tych systemów
znacznie zwiêksza komfort jazdy.

wypo-
sa¿ono w przek³adniê napêdow¹ Dyna-VT, która daje kontrolê
nad p³ynn¹ zmian¹ prêdkoœci jazdy, mocy i prêdkoœci obroto-
wej silnika. Dyna-VT zawiera dwa zakresy prze³o¿eñ,
zmiennych bezstopniowo od 0 do 28 km/h dla prac polowych i
od 0 do 40 km/h podczas transportu. Ci¹gnik wyposa¿ony jest
równie¿ w monitor niskich obrotów (Supervisor), który opty-
malizuje stosunek miêdzy obci¹¿eniem silnika, a prêdkoœci¹
robocz¹. W po³¹czeniu z programowanymi prêdkoœciami
tempomatu wp³ywa to na zwiêkszenie wydajnoœci pracy
niezale¿nie od warunków roboczych (rys. 10).

wyposa¿ony zosta³ w
zaprojektowan¹ specjalnie dla tego modelu bezstopniow¹
przek³adniê Vario ML 75. Przek³adnia Vario pozwala na
uzyskanie prêdkoœci jazdy od 0,03 do 40 km/h podczas jazdy do
przodu i 0,03 do 25 km/h podczas jazdy do ty³u. Nie potrzebna

Ci¹gnik rolniczy MASSEY FERGUSON 7480

Ci¹gnik rolniczy Fendt 312 Vario
Rys. 9. Ci¹gnik rolniczy NEW HOLLAND T7050 prod. CNH
I n t e r n a t i o n a l C N H U K L t d , Wi e l k a B r y t a n i a
Fig. 9. NEW HOLLAND T7050 agricultural tractor
manufactured by CNH International CNH UK Ltd (United
Kingdom)
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jest wiêc skrzynia z biegami pe³zaj¹cymi. Prêdkoœæ
maksymaln¹ 40 km/h ci¹gnik rozwija ju¿ przy 1700 obr/min, co
znacznie ogranicza zu¿ycie paliwa i tym samym koszty
transportu. Ci¹gnik rolniczy Fendt 312 Vario wyposa¿ono w
tempomat utrzymuj¹cy sta³¹ prêdkoœæ jazdy niezbêdn¹ przy
wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych (rys. 11).

prod.
Valtra Inc. (Finlandia), nagrodzone Z³otym Medalem MTP, na
wystawie Agritechnica w Hanowerze w listopadzie 2007 roku
otrzyma³o srebrny medal.

Pó³aktywne zawieszenie kabiny AutoComfort automaty-
cznie dostosowuje siê do ró¿nych warunków pracy za spraw¹
elektronicznie sterowanych poch³aniaczy drgañ, czujnika
po³o¿enia i podzespo³u steruj¹cego, pod³¹czonego do uk³adu
elektrycznego ci¹gnika poprzez magistralê CAN. Uk³ad mo¿e
regulowaæ sztywnoœæ poch³aniania drgañ co 2 ms w zale¿noœci
od informacji o wykonanym ruchu, pochodz¹cych z czujnika
po³o¿enia i informacji o warunkach jazdy z magistrali CAN.
Przyk³adowo, je¿eli CAN informuje o hamowaniu lub zmianie
kierunku jazdy, to pozwala to na reakcjê w postaci ograniczenia
ruchów kabiny (rys. 12).

Rys. 11. Ci¹gnik rolniczy Fendt 312 Vario prod. AGCO GmbH
Fig. 11. Fendt 312 Vario agricultural tractor manufactured by
AGCO GmbH (Germany)

Pó³aktywne zawieszenie kabiny AutoComfort

Rys. 12. Pó³aktywne zawieszenie kabiny AutoComfort prod.
Valtra Inc. (Finlandia)
Fig. 12. AutoComfort semi active cabin mounting manu-
factured by Valtra Inc. (Finland)

Uk³ad pó³aktywnego zawieszenia kabiny mo¿e byæ regulo-
wany automatycznie lub rêcznie poprzez panel wewn¹trz
kabiny. Wœród elementów zawieszenia s¹ równie¿ sprê¿yny
gazowe zapewniaj¹ce sta³¹ wysokoœæ, niezale¿nie od
obci¹¿enia.

Pó³aktywny uk³ad zawieszenia kabiny jest dostêpny jako
opcja w ci¹gnikach serii T151 - 191 w wersjach HiTech i
Advance od pocz¹tku roku 2008. AutoComfort jest zintegro-
wany z miêkkim zawieszeniem przedniej osi wyposa¿onej w
automatyczny regulator wysokoœci i jednoczeœnie ogranicza
zu¿ycie sprê¿onego powietrza i p³ynu przeciw zamarzaniu
uk³adu.

Poprawienie komfortu jazdy jest niezwykle istotne, dlatego
nabywcami ci¹gników Valtra serii T s¹ du¿e przedsiêbiorstwa
rolne i firmy us³ugowe, zatrudniaj¹ce pracowników, którym
musz¹ zapewniæ warunki pracy zgodne z Dyrektywami
Unijnymi.

przeznaczony jest do
wysiewu kukurydzy na tzw. pasy zaporowe, czyli ³owieckie
poletka ¿erowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do
pól lub upraw leœnych, maj¹ce na celu zatrzymanie zwierzyny i
unikniêcie wyrz¹dzanych przez ni¹ szkód w uprawach rolnych
(rys. 13).

Siewnik kukurydzy DZIK do zasiewu pasa przeciw-
szkodowego przed zwierzyn¹ leœn¹

Rys. 13. Siewnik kukurydzy DZIK do zasiewu pasa przeciw-
szkodowego przed zwierzyn¹ leœn¹ prod. £UCZAK Maszyny
Rolnicze Stanis³aw £uczak, Bartochów
Fig. 13. DZIK maize seeder for periodical creating of green
plant belt for forest game feeding and counteracting the
damages in the main field crop manufactured by £UCZAK
Maszyny Rolnicze Stanis³aw £uczak, Bartochów (Poland)

Rys. 10. Ci¹gnik rolniczy MASSEY FERGUSON 7480 prod.
AGCO LIMITED, Wielka Brytania
Fig. 10. MASSEY FERGUSON 7480 agricultural tractor manu-
factured by AGCO LIMITED (United Kingdom)
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Pasy te odnawia siê czêsto - w zale¿noœci od potrzeby - nawet
co tydzieñ. Podczas wysiewu kukurydzy nie jest wymagana
tutaj równomiernoœæ wysiewu, nasiona mog¹ byæ umieszczane
na ró¿nej g³êbokoœci oraz szerokoœci. Nasiona kukurydzy
umieszczane s¹ za pomoc¹ zespo³u wysiewaj¹cego i redlic w
szczelinach wykonanych przez przedni¹ bronê talerzow¹.
Natomiast te nasiona, które pozostaj¹ na wierzchu gleby,
zostaj¹ wymieszane i przykryte przez tyln¹ bronê talerzow¹.

wypo-
sa¿ona jest w talerze zêbate o œrednicy 560 mm, z których
ka¿dy jest zamontowany na sprê¿ynie (rys. 14).

Kompaktowa brona talerzowa serii KBT 30 R2
Æ

Kompaktowa brona talerzowa serii KBT 30 R2 zosta³a
opracowana w ramach projektu celowego dofinansowanego
przez NOT w Warszawie. Realizatorem prac badawczo-
rozwojowych by³ Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w
Poznaniu, a wykonawc¹ projektu firma BURY - Maszyny
Rolnicze - Wojciech Bury, Kutno.

K¹t natarcia jest regulowany, co wyró¿nia maszynê spoœród
innych tego typu maszyn. Do KBT mo¿na stosowaæ dwa
rodzaje wa³ów: pierœcieniowy i strunowy. Brona sk³adana jest
hydraulicznie.

Rys. 14. Kompaktowa brona talerzowa serii KBT 30 R2 prod.
BURY - Maszyny Rolnicze - Wojciech Bury, Kutno
Fig. 14. KBT 30 R2 compact disc harrow manufactured by
BURY - Maszyny Rolnicze - Wojciech Bury, Kutno (Poland)

Literatura

Literatura targowa i firmowa nagrodzonych wyrobów.

THE INTERNATIONAL TRADE FAIR OF AGRICULTURAL MECHANIZATION
“POLAGRA - PREMIERY” 2008

Summary

Gold medal winners of the POLAGRAPREMIERY 2008 competition have been presented in the paper. The fourteen farm machines
and equipment, that are the Gold Medal winners, are following: Exaktgrubber - VARIO eight-beam cultivation aggregate
manufactured by Köckerling GmbH & Co. KG (Germany); JOHN DEERE T 560i combine harvester manufactured by JOHN
DEERE & COMPANY (Germany); KA 4500K waste removal container for cleaning of the sewage network manufactured by
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Produkcyjne POMOT Sp. z o.o. Chojna (Poland); AVI TWIN twice stream ejector ceramic nozzle
manufactured by SAINT GOBAIN SOLCERA - ALBUZ (France); ZETOR 8441 PROXIMA agricultural tractor manufactured by
ZETOR TRACTORS A.S. (Czech Republic); Trailed disc mower with Heavy Duty rollers and KDC 340 WP transporter
manufactured by Firma SaMASZ in¿. Antoni Stolarski, Bia³ystok (Poland); CLASS-TELEMATICS / AGRO-SCOUT telemetric
monitoring system for agricultural machinery and tractors manufactured by AGROCOM GmbH & Co. AGRARSYSTEM KG /
CLAAS KGaAmbH (Germany); YARA N-SENSOR ALS (Active Light Source) application
manufactured by YARA; NEW HOLLAND T7050 agricultural tractor manufactured by CNH International CNH UK Ltd (United
Kingdom); MASSEY FERGUSON 7480 agricultural tractor manufactured by AGCO LIMITED (United Kingdom); Fendt 312
Vario agricultural tractor manufactured by AGCO GmbH (Germany); AutoComfort semi active cabin mounting manufactured by
Valtra Inc. (Finland); DZIK maize seeder for periodical creating of green plant belt for forest game feeding and counteracting the
damages in the main field crop manufactured by £UCZAK Maszyny Rolnicze Stanis³aw £uczak, Bartochów (Poland); KBT 30 R2
compact disc harrow manufactured by BURY - Maszyny Rolnicze - Wojciech Bury, Kutno (Poland).

for variable rate nitrogen around the clock
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