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Streszczenie

Przyznano tytu³ „Maszyny Rolniczej Roku 2011” nastêpuj¹cym obiektom: w kategorii maszyna krajowa - ci¹gnikowi rolniczemu
Farmtrac 675DT produkowanemu przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie oraz w kategorii maszyna z importu -
zestawowi uprawowo-siewnemu Kuhn HR303D+Venta LC Seedflex produkowanemu przez Kuhn S.A. Wyró¿nienie w konkursie
Maszyna Rolnicza Roku w kategorii maszyna krajowa otrzyma³a kompaktowa brona talerzowa Kongskilde Terra D
produkowana przez Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie.

KONKURS „MASZYNA ROLNICZA ROKU 2011”

W dniu 29 listopada 2010 roku w Warszawie po raz szesna-
sty obradowa³a Komisja Konkursowa „Maszyna Rolnicza
Roku 2011” w sk³adzie: dr in¿. Andrzej Seliga (ITP, Oddzia³
Warszawa - przewodnicz¹cy Komisji), prof. dr hab. in¿. Tade-
usz Sêk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab.
in¿. Czes³aw Waszkiewicz (SGGW w Warszawie), mgr Marcin
Pikulski (MRiRW, Warszawa), dr in¿. Wies³aw Golka (ITP,
Oddzia³ Warszawa), mgr in¿. Leon Wawreniuk (Stowarzy-
szenie Agro Biznes Klub), dr in¿. Zbyszek Zbytek (PIMR,
Poznañ), mgr in¿. Zbigniew Rapacki (KRUS, Warszawa),
mgr Renata Kalinowska (ITP, Oddzia³ Warszawa - sekretarz
Komisji) - rys. 1.

Uroczyste nadanie tytu³ów i wrêczenie statuetek odbêdzie
siê na spotkaniu wystawców w pierwszym dniu wystawy
AGROTECH 2011 w Kielcach, czyli 11 marca 2011 r. (rys. 2).

Komisja, w oparciu o kryteria funkcjonalnoœci, bezpie-
czeñstwa w eksploatacji, niepowtarzalnoœci konstrukcji, este-

Rys. 1. Komisja Konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 2011” - od lewej: mgr Marcin Pikulski
(MRiRW, Warszawa), prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz (SGGW, Warszawa), mgr in¿. Le-
on Wawreniuk (Agro Biznes Klub), mgr Renata Kalinowska (ITP, Warszawa), dr in¿. Wies³aw
Golka (ITP, Warszawa), prof. dr hab. in¿. Tadeusz Sêk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
dr in¿. Andrzej Seliga (ITP, Warszawa), dr in¿. Zbyszek Zbytek (PIMR, Poznañ), mgr in¿. Zbi-
gniew Rapacki (KRUS, Warszawa)
Fig. 1. „The Farm Machine of 2011” Competition Commission - from left: Marcin Pikulski
M.A. (MRiRW, Warszawa), Professor Cz. Waszkiewicz (SGGW, Warszawa), L. Wawreniuk M.A.
(AgroBiznesKlub), R. Kalinowska M.A. (ITP, Warszawa), Dr. W. Golka (ITP, Warszawa),
Professor T. Sêk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Dr. A. Seliga (ITP, Warszawa),
Dr. Z. Zbytek (PIMR, Poznañ), Z. Rapacki M.A. (KRUS, Warszawa)

Rys.2. Statuetka przyznana
Maszynie Roku 2011”

Fig. 2. The Statuette awarded for
The Farm Machine of 2011”

„

„

tyki oraz kosztów u¿ytkowania, nada³a dwa tytu³y Maszyny
Rolniczej Roku 2011: w kategorii maszyna krajowa oraz w ka-
tegorii maszyna z importu, a tak¿e jedno wyró¿nienie w kate-
gorii maszyna krajowa. Ponadto trzy maszyny otrzyma³y
wyró¿nienia od nastêpuj¹cych instytucji: Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Redakcji Agro
oraz StowarzyszeniaAgro Biznes Klub.

Tytu³
otrzyma³

produkowany przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.
w Mr¹gowie (rys. 3).

Ci¹gnik Farmtrac 675DT wyposa¿ono w czterocylindrowy
silnik Perkins serii 1104C-44, skrzyniê biegów 12+12 z rewer-
sem, hamulce tarczowe mokre, uk³ad przeniesienia napêdu
konstrukcji w³oskiej firmy Carraro oraz komfortow¹ ogrze-
wan¹ kabinê produkcji Koja, Smolniki.

Maszyny Rolniczej Roku 2011 w kategorii ma-
szyna krajowa ci¹gnik rolniczy Farmtrac 675DT



Rys. 3. Ci¹gnik rolniczy Farmtrac 675DT produkowany przez
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie
Fig. 2. Farmtrac 675DT Farm Tractor manufactured by
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., Mr¹gowo (Poland)

otrzyma³
produkowany przez

Kuhn S.A., zg³oszony przez Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
z Jelonka (rys. 4).

Wchodz¹ca w sk³ad zestawu brona wirnikowa HR 303D ma
nastêpuj¹c¹ charakterystykê techniczn¹:

Brona HR 303D ma mo¿liwoœæ zamocowania zêbów

do pracy na niezaoranym pod³o¿u. Do wyboru ma
ona szerok¹ gamê wa³ów. Ma tak¿e mo¿liwoœæ pracy w zesta-
wie z siewnikami zawieszanymi lub przyczepianymi.

Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2011 w kategorii
maszyna z importu zestaw uprawowo-siewny
Kuhn HR303D + Venta LC Seedflex

szerokoœæ robocza 3,00 m
maksymalna moc ci¹gnika 132 kW / 180 KM
min. zapotrzebowanie mocy na WOM                                     59 kW / 80 KM
prêdkoœæ obrotowa WOM 1000 1/min
rodzaj przek³adni duplex
napêd ze sprzêg³em przeci¹¿eniowym ciernym seryjnie
tylne wprowadzenie WOM seryjnie
wirniki zamocowane na du¿ych sto¿kowych ³o¿yskach kulkowych    seryjnie
³o¿yska w jednoczêœciowej ¿eliwnej obudowie seryjnie

system szybkiej wymiany zêbów FAST FIT seryjnie
masa z wa³em zêbatym Packer PK2 515 mm

®

1295 kg

OPTIMIX
®

Wyszczególnienie

moc znamionowa
maks. moment obrotowy

54 kW / 73,5 KM
294 Nm

Silnik - typ
iloœæ cylindrów
pojemnoœæ skokowa

Perkins 1104-C-44
4

4400 cm
3

Uk³ad napêdowy - typ
sprzêg³o - dwutarczowe, suche

Carraro
- z niezale¿nym sterowaniem

sprzêg³a WOM;

skrzynia biegów - mechaniczna
z ko³ami o sta³ym zazêbieniu

- zsynchronizowana z re-
wersem i reduktorem

WOM - typ
prêdkoœæ obrotowa

niezale¿ny i zale¿ny
540/2110 obr./min

Uk³ad hydrauliczny
wydatek pompy
ciœnienie normalne

34 l/min
18 MPa

Uk³ad kierowniczy

Hamulce robocze

hydrostatyczny

tarczowe, mokre,
sterowane mechanicznie

Wymiary

d³ugoœæ
szerokoœæ
wysokoœæ
przeœwit
masa ci¹gnika

4190 mm
1975 mm
2505 mm
410 mm
3070 kg

Wartoœæ

Rys. 4. Zestaw uprawowo-siewny Kuhn HR303D + Venta LC
Seedflex produkowany przez Kuhn S.A.
Fig. 4. Kuhn HR303D + Venta LC Seedflex Tilling-and-Sowing
Set manufactured by Kuhn S.A. (Germany)

Rys. 5. Kompaktowa brona talerzowa Kongskilde Terra D
produkowana przez Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie
Fig. 5. Kongskilde Terra D Compact Disc Harrow
manufactured by Kongskilde Polska Sp. z o.o., Kutno
(Poland)

techniczn¹:

otrzyma³a
produkowana przez

Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie (rys. 5).

szerokoœæ robocza 3 m
szerokoœæ transportowa 3 m
szerokoœæ zbiornika 2,1 m
iloœæ rzêdów 20 lub 24
pojemnoœæ zbiornika 1200 l
wysokoœæ nape³niania ok. 2,05 m
dawka na hektar regulowana od 1 do 430 kg/ha
minimalna moc ci¹gnika przy pracy w agregacie 89 kW / 120 KM
rozstaw rzêdów 15 lub 12,5 cm
elektroniczne urz¹dzenie kontrolno-steruj¹ce Hector 3000

napêd dmuchawy mechaniczny                                                        1000 min
-1

Wyró¿nienie w konkursie Maszyna Rolnicza Roku
w kategorii maszyna krajowa kompaktowa brona
talerzowa Kongskilde Terra D

Siewnik Kuhn Venta LC Seedflex wyposa¿ony jest w: du¿y
zbiornik z uszczelnion¹ pokryw¹, centralny zespó³
wysiewaj¹cy, mocn¹ dmuchawê zapewniaj¹c¹ precyzyjny
wysiew nawet przy du¿ych dawkach, sprzêg³o odœrodkowe
zintegrowane z ko³em pasowym dmuchawy, znaczniki rzêdów
montowane na maszynie uprawowej, trzypunktow¹ ramê
szybkosprzêgu oraz urz¹dzenie Hector 3000, steruj¹ce zna-
cznikami i kontroluj¹ce funkcje siewnika. Szeroki wybór
wyposa¿enia dodatkowego pozwala na przystosowanie
siewnika do pracy w ró¿nych warunkach.

Siewnik Venta LC Seedflex ma nastêpuj¹c¹ charaktery-
stykê
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Brona talerzowa Kongskilde Terra-D ma nastêpuj¹c¹ cha-
rakterystykê techniczn¹:

Brona Terra D przeznaczona jest do uprawy przedsiewnej
oraz po¿niwnej. Dostêpna jest ona w wersjach o szerokoœci
roboczej 3, 4 i 6 m. Konstrukcja najmniejszej z nich ma ramê
niesk³adan¹, natomiast modele wiêksze maj¹ ramy sk³adane
hydraulicznie.

Umieszczone w dwóch rzêdach karbowane talerze tn¹ce
zgrupowane s¹ po cztery w sekcjach i wszystkie wyposa¿one s¹
w no¿e oczyszczaj¹ce. Ka¿da sekcja przymocowana jest do
du¿ej solidnej sprê¿yny. Sprê¿yny spe³niaj¹ rolê zabezpie-
czenia przeci¹¿eniowego. Nie s¹ one przymocowane bezpo-
œrednio do ramy maszyny, lecz do wygiêtych uchwytów
po³¹czonych z tulejami przechodz¹cymi przez ramê i po³¹czo-
nymi systemem dŸwigni. Dziêki temu istnieje mo¿liwoœæ
hydraulicznego ustawienia dowolnego k¹ta nachylenia talerzy
podczas pracy. Brona Terra D mo¿e mieæ zamontowany z ty³u
jeden z dwóch dostêpnych wa³ów doprawiaj¹cych typu
lub .

za dwuwersyjny agregat
podorywkowy i obsypnik do ziemniaków z przystawk¹ profilu-
j¹c¹ redliny otrzyma³ wyró¿nienie Instytutu Technologiczno-
Przyrodniczego (rys. 6).

Agregat podorywkowy przeznaczony jest do uprawy pól po
zbiorach w celu przygotowania ich do uprawy podstawowej,
któr¹ mo¿e byæ orka lub uprawa bezorkowa. W ofercie
dostêpne s¹ agregaty z wa³em rurowym, które przewidziane s¹
do wykorzystania na glebach zwiêz³ych, ciê¿szych przy upra-
wie kukurydzy.

cracker
crumbler

Rys. 6. Dwuwersyjny agregat podorywkowy produkowany
przez P.P.H.U. BOMET w Wêgrowie: a - z wa³em rurowym,
b - ze zgrzeb³em
Fig. 6. Two-version shallow stubble tillage set manufactured by
P.P.H.U BOMET, Wêgrów (Poland): a - with a tubular roller,
b - with a spring tiller harrow

P.P.H.U BOMET z Wêgrowa

Wyszczególnienie

iloœæ ³o¿ysk
masa z wa³em strunowym

liczba sekcji z talerzami

œrednica talerza

szerokoœæ robocza

g³êbokoœæ robocza

szerokoœæ transportowa

Terra-D
3000

Terra-D
4000 H

Terra-D
6000 H

8 12 16
1600 kg 2400 kg 2800 kg

8 12 16

46 cm

3 m

10 cm

3 m 4 m 6 m

Agregat wyposa¿any jest w redlice z podcinaczami, co za-
pewnia g³êbsze wymieszanie resztek po¿niwnych z gleb¹,
a wspó³pracuj¹cy z nim wa³ rurowy dociska spulchnion¹ glebê
do pod³o¿a. Du¿y rozstaw zêbów (42,5 cm) oraz przeœwit pod
ram¹ (65 cm) zapewniaj¹ p³ynn¹ pracê na polach z resztkami
roœlinnymi, a bezpiecznik œrubowy lub sprê¿ynowy zabezpie-
cza przed uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkodê. Moco-
wanie talerzy niweluj¹cych na wychylnej ramie wa³u rurowego
jest korzystne ze wzglêdu na amortyzowanie przeci¹¿eñ i zmia-
nê ich po³o¿enia wraz ze zmian¹ po³o¿enia wa³u. Wa³ pozwala
na ustawienie g³êbokoœci pracy kultywatora do 15 cm.

Agregat podorywkowy z wa³em rurowym ma nastêpuj¹c¹
charakterystykê techniczn¹:

W agregacie podorywkowym w wersji ze zgrzeb³em
zastosowany rozstaw zêbów (33,5 cm) oraz przeœwit pod ram¹
(65 cm) zapewniaj¹ p³ynn¹ pracê na polach z resztkami
roœlinnymi, a bezpiecznik œrubowy zabezpiecza przed
uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkodê. W tej wersji
kultywator wyposa¿ony jest równie¿ w ko³a kopiuj¹ce, które
ustalaj¹ zag³êbienie zêbów do 15 cm. Natomiast g³êbokoœæ
robocza zgrzeb³a zale¿y od wysokoœci ustawienia
wzglêdem redlic.

za zgrabiarkê
dwukaruzelow¹ Z 2-780 otrzyma³a wyró¿nienie Redakcji
AGRO (rys. 7).

W ofercie SaMASZ wœród zgrabiarek do trawy zgrabiarka
dwukaruzelowa Z2-780 jest maszyn¹ najwiêksz¹. Jej szero-
koœæ robocza wynosi 7,80 m, a wydajnoœæ robocza ok. 8 ha/h.

Zgrabiarka dwukaruzelowa Z 2-780 charakteryzuje siê
wysok¹ jakoœci¹ zbioru trawy. Zawdziêcza to opatentowanemu
mechanizmowi kopiowania wzd³u¿nego i poprzecznego ka¿dej
karuzeli oddzielnie. Tylne ko³a skrêtne powoduj¹, ¿e
zgrabiarka naœladuje tor jazdy ci¹gnika. Do transportu
elementy zgrabiaj¹ce sk³adane s¹ hydraulicznie.

jego zêbów

Firma SaMASZ z Bia³egostoku

Rys. 7. Zgrabiarka dwukaruzelowa Z 2-780 produkowana przez
firmê SaMASZ w Bia³ymstoku
Fig. 7. Z 2-780 Rotary Swather manufactured by SaMASZ,
Bia³ystok (Poland)

symbol maszyny

szerokoœæ robocza

g³êbokoœæ robocza

iloœæ zêbów

podzia³ka poprzeczna zêbów

iloœæ talerzy niweluj¹cych

œrednica talerzy niweluj¹cych

œrednica wa³u rurowego

masa wa³u rurowego

masa maszyny

masa maszyny
(zabezpieczenie
sprê¿ynowe)

zapotrzebowanie mocy

mm

szt.

m

mm

szt.

mm

mm

kg

kg

kg

kW

U865/10 U865/3 U865/7 U865/1

1,8 2,2 2,6 3,0

150

425

4 5 6 7

5 6 7 8

500

460

190 220 250 290

690 750 810 880

820 915 1005 1110

45 60 75 86
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Pol-Mot Warfama S.A. z Dobrego Miasta za rozrzutnik
obornika N-270 otrzyma³ wyró¿nienie Stowarzyszenia Agro
Biznes Klub (rys. 8).
Rozrzutnik obornika N-270, o ³adownoœci 14 ton, przeznaczo-
ny jest do roztrz¹sania obornika, torfu i kompostu.

Wspó³pracuje on z ci¹gnikami wyposa¿onymi w dolny
zaczep transportowy, o mocy min. 150 KM. Posiada adapter
czterobêbnowy z bêbnami pionowymi oraz przenoœnik pod³o-
gowy napêdzany hydraulicznie. Innowacyjna drewniana kon-

Rys. 8. Rozrzutnik obornika N-270 produkowany przez Pol-Mot
Warfama S.A. w Dobrym Mieœcie
Fig. 8. N-270 Manure Spreader manufactured by Pol-Mot
Warfama S.A., Dobre Miasto (Poland)

strukcja burt oraz pod³ogi jest dwukrotnie trwalsza w stosunku
do obudowy metalowej. Konserwacja drewnianych elementów
odbywa siê w sposób naturalny za pomoc¹ zawartych w obor-
niku zwi¹zków organicznych. Kolejn¹ zalet¹ zastosowania
drewna jest cicha praca, korzystnie wp³ywaj¹ca na œrodowisko
i komfort pracy. Rozrzutnik ten jest l¿ejszy od swoich konku-
rentów o tej samej ³adownoœci i tym samym pozwala na
uzyskiwanie ni¿szego zu¿ycia paliwa. Zastosowanie szero-
kiego ogumienia zdecydowanie poprawia w³aœciwoœci jezdne
maszyny. Jest on w pe³ni przystosowany do transportu po dro-
gach publicznych, posiada pneumatyczn¹ instalacjê hamulco-
w¹, instalacjê elektryczn¹ oraz potrzebne os³ony bêbnów
adaptera.

Rozrzutnik obornika N-270 ma nastêpuj¹c¹ charaktery-
stykê techniczn¹:

³adownoœæ

masa z adapterem pionowym

masa adaptera

powierzchnia ³adowania

pojemnoœæ skrzyni ³adunkowej

rodzaj przenoœnika pod³ogowego

adapter

szerokoœæ rozrzutu

wymiary skrzyni ³adunkowej:
d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ

wymiary gabarytowe:
d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ
nacisk na zaczep ci¹gnika

rozstaw kó³

rozmiar ogumienia

uk³ad hamulcowy

prêdkoœæ jazdy

minimalna moc ci¹gnika

14 t

6300 kg

800 kg

12,4 m

pionowy czterobêbnowy

5 - 8 m

5800 x 2140 x 1250 mm

2

15,5 m3

cztero³añcuchowy listwowy
z napêdem hydraulicznym

5800 x 2140 x 1250 mm

29,4 (3000) kN(kg)

1600 mm

19,5 R22,5 (opcja 600/50 R22,5)

pneumatyczny na cztery ko³a

40 km/h

110 kW / 150 KM

„THE FARM MACHINE OF 2011” COMPETITION

Summary

Title of „The Farm Machine of 2011” was awarded to following objects: in category „home machine” - Farmtrac 675DT Farm
Tractor manufactured by Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., Mr¹gowo (Poland) and in category “import machine” - Kuhn
HR303D+Venta LC Seedflex Tilling-and-Sowing Set manufactured by Kuhn S.A. (Germany). Distinction in category „home
machine” was awarded to Kongskilde Terra D Compact Disc Harrow manufactured by Kongskilde Polska Sp. z o.o., Kutno
(Poland).
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