
dr in¿. Florian ADAMCZYK

S³owa kluczowe:

Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Staro³êcka 31, 60-963 Poznañ
e-mail:

Abstrakt

Od 15 do 19 listopada 2011 r. w Hanowerze odby³a siê Miêdzynarodowa Wystawa Techniki Rolniczej AGRITECHNICA, na której
mo¿na by³o zapoznaæ siê z nowoœciami technicznymi, które obowi¹zuj¹ lub bêd¹ obowi¹zywaæ w normalnej praktyce rolniczej.
Niektóre z nich pokrótce opisano w artykule.
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MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA TECHNIKI
ROLNICZEJ AGRITECHNICA 2011. Czêœæ 1.

Wprowadzenie

Z³ote i srebrne medale AGRITECHNICA 2011

W dniach od 15 do 19 listopada 2011 r. w Hanowerze odby³a
siê kolejna Miêdzynarodowa Wystawa Techniki Rolniczej
AGRITECHNICA. W 24 halach wystawienniczych o ³¹cznej
powierzchni 38 ha swoje wyroby i produkty przedstawia³o
2704 wystawców z 47 krajów œwiata, w tym tak¿e z Polski.
W porównaniu z poprzednimi wystawami nast¹pi³ znaczny
wzrost liczby wystawców (tab. 1).

W porównaniu z poprzednimi edycjami zanotowano tak¿e
niemal dwukrotny wzrost udzia³u w wystawie polskich produ-
centów maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. Cieszy fakt, ¿e w Polsce
istnieje dobrze rozwiniêty przemys³ maszyn rolniczych, który
oferuje swoje wyroby wymagaj¹cym zachodnim klientom.

Wed³ug danych przedstawionych po zakoñczeniu imprezy
wystawê AGRITECHNICA 2011 odwiedzi³o ok. 419 000 osób
z 83 krajów œwiata. Ok. 23% tej liczby stanowili goœcie spoza
Niemiec, wœród których najwiêcej, bo po ok. 10 000 przyby³o
z Holandii, Szwajcarii i Austrii. Z Polski przyby³o ok. 3 200
goœci.

W przypadku goœci zwiedzaj¹cych wystawê, podobnie jak
to ma miejsce w przypadku wystawców, obserwuje siê ci¹g³y
wzrost ich liczby wraz z kolejnymi edycjami wystawy. Organi-
zatorzy podali, i¿ dla tej edycji wyniós³ on 18% w stosunku do
wystawy z 2009 roku, a w odniesieniu do zwiedzaj¹cych spoza
Niemiec wzrost ten by³ wy¿szy i osi¹gn¹³ 25%.

Podczas zwiedzania wystawy mo¿na by³o zauwa¿yæ
stoiska niemieckich wy¿szych uczelni technicznych, które
zachêca³y m³odych ludzi do podjêcia studiów na kierunkach
zwi¹zanych z rolnictwem i in¿ynieri¹ rolnicz¹.

Przed wystaw¹ miêdzynarodowa komisja techniczna
przyzna³a 2 Z³ote i 39 Srebrnych Medali najbardziej inno-
wacyjnym rozwi¹zaniom technicznym. Do oceny zg³oszono
ponad 300 wyrobów. Patrz¹c na wyró¿nione rozwi¹zania
mo¿na stwierdziæ, i¿ nie nagradzano ca³ych maszyn lub

Tab. 1. Udzia³ polskich i niemieckich wystawców w ostatnich
trzech edycjach wystawy Agritechnica
Tab. 1. The participation of Polish and German exhibitors in
the last three editions Agritechnica

Wyszczególnienie

Liczba wystawców
Niemcy
Polska

2007

2.168

1.253

19

2009

2.182

1.138

22

2011

2.703

1.360

41

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie literatury [3]

urz¹dzeñ, lecz tylko wprowadzone w maszynach nowatorskie
rozwi¹zania konstrukcyjne oraz elektroniczne urz¹dzenia
wspomagaj¹ce pracê operatora. Przyznaj¹c wyró¿nienia
komisja medalowa szczególny nacisk k³ad³a na znaczenie
innowacji dla praktyki: zalety w obs³udze i u¿ytkowaniu oraz
bezpieczeñstwo pracy, wp³yw na ochronê œrodowiska i zu¿ycie
energii.

Nagrodzony Z³otym Medalem
(rys. 1) pozwala na prowadzenie

zdalnego nadzoru jednego ci¹gnika nad drugim w czasie
wykonywania prac polowych.

W pracuj¹cych w systemie tandemowym ci¹gnikach, tylko
w jednym z nich znajduje siê operator obs³uguj¹cy ci¹gnik.
Pracê drugiego ci¹gnika, zwanego „ci¹gnikiem-cieniem”,
nadzoruje poprzez terminal Vario, system jazdy równoleg³ej
opartej o antenê DGPS oraz kontakt radiowy. Aby system móg³
dzia³aæ, obydwa ci¹gniki musz¹ mieæ zagregatowane takie
same maszyny i wykonywaæ te same czynnoœci z zachowaniem
odpowiedniego przesuniêcia wzd³u¿nego i poprzecznego.
O tym, który z ci¹gników bêdzie wiod¹cym, a który cieniem,
w jakiej odleg³oœci i poprzecznym przesuniêciu wzglêdem
siebie bêd¹ pracowa³y decyduje operator, wybieraj¹c
odpowiednie ustawienia na terminalu Vario. Zastosowanie
stacji referencyjnej RTK pozwala na zapewnienie bezpie-
czeñstwa pracy, poprawnoœci i dok³adnoœci jej wykonania,
a tak¿e uzyskiwania odpowiedniej dok³adnoœci w komunikacji
miêdzy terminalami ci¹gników. Tylko to rozwi¹zanie pozwala
na centymetrow¹ dok³adnoœæ. Ponadto kontakt bezpoœredni
miêdzy maszynami odbywa siê za pomoc¹ zamkniêtego,
chronionego sygna³u radiowego. W czasie nawrotów „ci¹gnik-
cieñ” wykonuje dok³adnie takie same sekwencje na uwrociu,
jak ci¹gnik prowadz¹cy, z tym ¿e drugi ci¹gnik zaczyna

System GuideConnect
firmy AGCO - Fendt

Rys. 1. Ci¹gniki FENDT pracuj¹ce w systemie GuideConnect
Fig. 1. FENDT tractors working in the GuideConnect system
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nawracanie dopiero wtedy, kiedy pierwszy zakoñczy
wykonywanie tych czynnoœci. Przy omijaniu przeszkód, jeœli
s¹ one naniesione na mapê DGPS, operator mo¿e wybraæ jeden
z dwóch sposobów: a) „ci¹gnik-cieñ” omija przeszkodê wje¿-
d¿aj¹c w œlad ci¹gnika prowadz¹cego lub b) obje¿d¿aj¹c
nowym œladem z odpowiednim poprzecznym przesuniêciem,
a po ominiêciu powraca na swój œlad. Jeœli przeszkoda nie jest
naniesiona, wówczas operator musi rêcznie, poprzez terminal
Vario, zmieniæ tor jazdy „ci¹gnika-cienia” [1, 2, 3].

Drugi laureat Z³otego Medalu, prasa zwijaj¹ca z owijark¹
Ultima Non-Stop firmy Krone, zosta³a przedstawiona w komu-
nikacie zamieszczonym w „Technice Rolniczej Ogrodniczej
Leœnej” nr 1/2012 (s. 9).

(rys. 3) nagrodzono Srebrnym Medalem.
Operatorowi maszyny samojezdnej wystarczy tylko

jeden uniwersalny klucz z chipem RFID, który wykorzystuj¹c
czêstotliwoœci radiowe ³¹czy siê z identyfikatorem, umo¿li-
wiaj¹c w³aœcicielowi lub zarz¹dzaj¹cemu gospodarstwem
kontrolê pracy operatorów i wykorzystywanie maszyn samo-
jezdnych. Zapamiêtuje on indywidualne ustawienia operatora,
które s¹ przejmowane przez pojazd, w tym to¿samoœæ u¿ytko-
wnika, co zabezpiecza przed niepowo³anym uruchomieniem.
Posiada mo¿liwoœæ indywidualnego udzielenia uprawnieñ.
Mo¿na zapamiêtaæ do 30 maszyn [1, 2, 3].

Nagrodzony Srebrnym Medalem
(rys. 4) analizuje opóŸnienie

ci¹gnika podczas hamowania i oblicza wartoœæ si³y hamowania
na jego osiach, a w razie potrzeby samoczynnie uruchamia

Inteligentny klucz elektroniczny - Smart Key firmy New
Holland

Inteligentny system
hamulcowy firmy New Holland

Rys. 3. Inteligentny kluczyk Smart Key
Fig. 3. Smart Key - Intelligent electronic key

Rys. 4. Ci¹gnik New Holland z przyczep¹ wyposa¿on¹ w inte-
ligentny system hamulcowy
Fig. 4. New Holland tractor with a trailer equipped with an
intelligent trailer braking system

uk³ad hamulcowy przyczepy. Unika siê w ten sposób popycha-
nia hamuj¹cego ci¹gnika przez przyczepy. System nie wymaga
dodatkowych zmian w przyczepie i jest kompatybilny ze wszy-
stkimi przyczepami bez w³asnego zasilania uk³adu hamul-
cowego [1, 2, 3].

Nagrodzony Srebrnym Medalem
(rys. 5) to innowacyjna

koncepcja aktywnego fotela operatora, w którym wykorzy-
stano elektroniczne i elektryczne elementy. Zastosowanie
elektrycznie sterowanego systemu prowadzi do znacznego
skrócenia czasu reakcji uk³adu steruj¹cego po³o¿eniem siedzi-
ska i w konsekwencji - redukcji drgañ. Jednoczeœnie obni¿ono
zapotrzebowanie na moc z 500 do 54 W, czyli o 90% [1, 2, 3].

Trzy zespo³y: Firma RIGITRAC Traktorenbau, Firma
EAAT Chemnitz oraz Uniwersytet Techniczny w DreŸnie,
zdoby³y Srebrny Medal za

(rys. 6).

Ci¹gnik ten zosta³ wyposa¿ony w indywidualnie sterowane
silniki elektryczne napêdzaj¹ce ko³a. Umo¿liwiaj¹ one po raz
pierwszy przekazywanie zró¿nicowanych wartoœci momentu
napêdowego na ko³a tej samej osi ( ).
Zastosowany w ci¹gniku system elektryczny pozwala na
przekazanie do 80 kW mocy elektrycznej na napêd
zewnêtrznych odbiorników energii elektrycznej [1, 2, 3].

Nagrodzony Srebrnym Medalem
(rys. 7) pozwala na

umieszczanie nasion w ziemi na sta³ej g³êbokoœci niezale¿nie
od zmieniaj¹cych siê warunków glebowych i prêdkoœci jazdy.
Jest to mo¿liwe dziêki centralnej hydraulicznej regulacji
nacisku na wyposa¿on¹ w rolkê dociskaj¹c¹ dwutalerzow¹
redlicê OptiDisc.

Fotel operatora ci¹-
gnikaActive Seat II firmy John Deere

System indywidualnego
elektrycznego napêdu i sterowania ko³a ci¹gnika Rigitrac
EWD 120

System automatycznej
regulacji nacisku redlicy firmy Lemken

Rys. 5. Active Seat II
Fig. 5. Active Seat II

Rys. 6. Ci¹gnik Rigitrac EWD 120
Fig. 6. Tractor Rigitrac EWD 120

Torque Vectoring
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INTERNATIONAL EXHIBITION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT
AGRITECHNICA 2011. Part 1.

Abstract

The exhibition of agricultural technology AGRITECHNICA took place between 1519 November, 2011 at the fairgrounds in
Hannover. This exhibition got an opportunity to know the technical innovations that are applied or will be applied in normal
farming practice. Some of them are described in thise paper.

tractors; agricultural machines; agricultural engineering; trends; fairs; exhibitionsKey words:

Rys. 7. Redlice z systemem automatycznego docisku
Fig. 7. Coulter with automatic pressure regulator

Rys. 8. Uk³ad myj¹cy BoomWash
Fig 8. BoomWash-Automatic outer cleaning of spraying booms

Umieszczony na rolce dociskaj¹cej sensor rejestruje
zmiany nacisku wynikaj¹ce z ró¿nic w gêstoœci gleby, po której
porusza siê rolka. Nastêpnie sygna³ zostaje przekazany do
systemu centralnej regulacji nacisku. System analizuje
otrzymywane dane i w odpowiedzi automatycznie wysy³a
sygna³ do sterownika uk³adu hydraulicznego, który steruj¹c
wielkoœci¹ przep³ywu oleju zmienia nacisk zale¿nie od
zmieniaj¹cych siê warunków glebowych [1, 2, 3].

Nagrodzony Srebrnym Medalem

(rys. 8) jest urz¹dzeniem, które po zakoñczeniu oprysku na
polu, a przed z³o¿eniem w pozycjê transportow¹, myje ramiona
belki polowej za pomoc¹ 4 dysz myj¹cych, które poruszaj¹ siê
pod belk¹ polow¹ na specjalnych prowadnicach.

Operator uruchamia program mycia z kabiny za pomoc¹
terminalu „Amadrive”. Przesuwaj¹ce siê dysze zmywaj¹ pod

Uk³ad automatycznego
mycia belki opryskiwacza BoomWach firmy Amazone

fot. www.lemken.com.pl

wysokim ciœnieniem resztki cieczy roboczej z ramion belki
polowej. Dysze myj¹ce zasila zintegrowana pompa czystej
wody [1, 2, 3].

(rys. 9) zosta³ nagrodzony Srebrnym Medalem
za uk³ad bezpieczeñstwa stabilizuj¹cy i zabezpieczaj¹cy go
przed przewróceniem podczas jazdy na pochy³oœciach, na
których bardzo czêsto uprawiana jest winoroœl.

Samojezdny kombajn do zbioru winogron V6060 firmy
New Holland

Rys. 9. Samojezdny kombajn do zbioru winogron V6060
Fig 9. Self-propelled grape harvester V 6060 - harvesting grape
with the maximum safety

System ten jest oparty na hydrostatycznym napêdzie kó³, który
pozwala na zmianê wartoœci przenoszonej mocy osobno przez
ka¿de z kó³. Pozwala to dostosowaæ jazdê kombajnu do aktu-
alnego nachylenia stoku winnicy, tym samym zapobiegaj¹c
niebezpieczeñstwu przewrócenia siê maszyny. Zastosowanie
uk³adu elektronicznego do sterowania hydrostatycznym
uk³adem jezdnym pozwoli³o na równoczesne uzyskanie do
30% oszczêdnoœci spalanego paliwa [1, 2, 3].
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