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Streszczenie

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. Obowi¹zuj¹ one 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 2.
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Wprowadzenie

Srebrne medale „Agritechnica 2011”

Jak ju¿ przedstawiono w czêœci 1. artyku³u (TROL, 2012, nr
2, s. 4-6), w dniach 15-19 listopada 2011 r. w Hanowerze
odby³a siê Miêdzynarodowa Wystawa Techniki Rolniczej
AGRITECHNICA. Œledz¹c najbardziej interesuj¹ce produkty
wystawione na targach, przyjrzyjmy siê kolejnym laureatom.

Przypomnijmy, ¿e przyznaj¹c 39 srebrnych medali
najbardziej innowacyjnym rozwi¹zaniom technicznym,
komisja konkursowa szczególny nacisk po³o¿y³a na znaczenie
dla praktyki, zalety w obs³udze i u¿ytkowaniu oraz bezpie-
czeñstwie pracy, a tak¿e wp³yw na ochronê œrodowiska i zu¿y-
cie energii.

Koñcz¹c rozpoczêt¹ w czêœci 1. prezentacjê laureatów
Srebrnego Medalu „Agritechnica 2011” warto zatrzymaæ siê
przy wilgotnoœciomierzu kablowym, za który wyró¿niona
zosta³a Firma Bintec (rys. 1).

Wyró¿niony przyrz¹d niemieckiej firmy Bintec GmbH
dowodzi, i¿ komisja konkursowa przyznawa³a wyró¿nienia nie
tylko wielkim, wyposa¿onym w ró¿nego typu uk³ady
sterowania maszynom, lecz tak¿e du¿o mniej skompli-
kowanym, ale potrzebnym w codziennej praktyce rolniczej
przyrz¹dom. Przyrz¹d ten umo¿liwia ci¹g³y pomiar i doku-
mentowanie wilgotnoœci oraz temperatury zarówno ziarna
wsypywanego do silosu w ca³ym przekroju wsypywanej
warstwy, jak i powietrza w silosie. Pozyskiwanie tych danych
pozwala na prowadzenie automatycznego sterowania suszarni
zbó¿. Prostota przyrz¹du sprawia, ¿e mo¿na go montowaæ we
wszystkich znanych nowych, a tak¿e ju¿ istniej¹cych i pracu-
j¹cych suszarniach zbó¿.

Ze wzglêdu na ograniczenia wydawnicze przedstawiono
tylko wybrane 8 spoœród 39 nagrodzonych srebrnymi meda-

Rys. 1. Wilgotnoœciomierz kablowy BINTEC [1]
Fig. 1. able hygrometer [1]BINTEC c

lami rozwi¹zañ. Opisy pozosta³ych laureatów mo¿na znaleŸæ
zarówno na oficjalnej stronie internetowej wystawy, jak
równie¿ w krajowym czasopiœmiennictwie, np. w „Rolniczym
Przegl¹dzie Technicznym” czy „Agromechanice”.

Podczas trwania wystawy jury sk³adaj¹ce siê z 22
dziennikarzy, reprezentuj¹cych 22 kraje i specjalizuj¹cych siê
w technice rolniczej wybra³o Ci¹gnik Roku 2012 oraz
Naj³adniejszy Ci¹gnik Roku 2012.

Wyró¿nienie przyznano
ci¹gnikowi John Deere 7208R (rys. 2).

Jest to ci¹gnik wyposa¿ony w silnik
o mocy znamionowej 220 kW/310 KM (moment obrotowy
silnika 1305 Nm przy 1600 min ) z wykorzystaniem systemu
Inteligentnego Zarz¹dzania Moc¹ (97/68EC). Spe³nia on
wymagania normy emisji spalin dziêki
zastosowaniu uk³adu EGR, wykorzystuj¹cego recyrkulacjê
spalin i specjalne filtry spalin. Ma on przestronn¹ i komfortow¹
kabinê z pod³okietnikami i nagrodzonym
Srebrnym Medalem fotelem kierowcy . Mo¿e te¿
byæ wyposa¿ony w uk³ad kontroli trakcji

. Posiada on tylny podnoœnik o udŸwigu do 10 788 kG
i przedni o udŸwigu do 5200 kG. Maksymalny przep³yw
w uk³adzie hydraulicznym wynosi 222 l·min [3, 4].

Wyró¿nienie Ci¹gnik Roku 2012

Traktor of the Year 2012

Rys. 2. Ci¹gnik John Deere 7280 R [2]
Fig. 2. John Deere 7280 R [2]
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Naj³adniejszy Ci¹gnik Roku 2012

Inne interesuj¹ce maszyny

Wyró¿nienie , czyli
Naj³adniejszy Ci¹gnik Roku 2012, otrzyma³ ci¹gnik Massey
Ferguson 7624 Dyna VT (rys. 3).

Jest on wyposa¿ony w szeœciocylindrowy silnik
o mocy znamionowej 172 kW / 235 KM. Ci¹gnik ten

spe³nia wymagania normy emisji spalin dziêki
zastosowaniu systemu SCR drugiej generacji (wtryskiwanie
roztworu mocznika o nazwie do spalin). Wyposa¿ony
zosta³ w bezstopniow¹ skrzyniê biegów typu Dyna-VT oraz
w kabinê o dobrej widocznoœci i ergonomii, która zapewnia
wiêcej miejsca wewn¹trz oraz jeszcze lepsz¹ widocznoœæ.
Ci¹gnik posiada tylny podnoœnik o udŸwigu do 9880 kG [3, 5].

Spoœród wielu tysiêcy wystawionych maszyn i urz¹dzeñ
wybrano do prezentacji trzy spoœród nich. Pierwszym jest
prototypowy noœnik narzêdzi szwajcarskiej firmy OHARD,
przeznaczony do pracy zarówno w miêdzyrzêdziach winnic,
jak i upraw roœlin krzewiastych itp. (rys. 4).

Jest to maszyna wyposa¿ona w silnik o mocy 90 kW, która
ma mo¿liwoœæ monta¿u elementów i zespo³ów roboczych na
œrodku ramy pod kabin¹ i na bocznych ramionach wsporczych.

Drug¹ maszyn¹ jest Bale Baron 4230 T kanadyjskiej firmy
Marcrest Manufacturing Inc. (rys. 5).

Golden Tractor of the Design 2012

Rys. 3. Ci¹gnik Massey Ferguson 7624 Dyna VT [5]
Fig. 3. Massey Ferguson 7624 Dyna VT [5]
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Rys. 4. Noœnik narzêdzi OHARD [6]
Fig. 4. arrier [6]OHARD tool c

Bale Baron jest maszyn¹ pakuj¹c¹ ma³ogabarytowe baloty
s³omy lub siana w prostopad³oœcienne pakiety po 9, 18 lub 21
sztuk, w celu u³atwienia mechanicznego ich zbioru z pola i u³o-
¿enia w stodole, a nastêpnie po rozciêciu wi¹¿¹cych je sznur-
ków, umo¿liwieniu rêcznego nimi manipulowania w zale¿noœci
od potrzeb technologicznych lub przestrzennych. Maszyna
mo¿e pracowaæ w dwóch wersjach: jako ci¹gniona, sama pod-
bieraj¹ca baloty z pola lub jako przyczepiana do prasy, z której
baloty opadaj¹ bezpoœrednio na jej stó³ podawaczy.

Trzeci¹ i ostatni¹ z prezentowanych maszyn jest ci¹gnik
g¹sienicowy Challenger MT700C (rys. 6). Ci¹gnik ten
przyci¹ga³ uwagê bardzo wielu widzów, przede wszystkim
swoim niecodziennym . Dziêki takiemu zabiegowi
wielu ogl¹daj¹cych nie zainteresowanych wczeœniej tego typu
ci¹gnikami, zatrzymywa³o siê i mog³o siê o nim dowiedzieæ
wiêcej, m.in. dziêki stoj¹cemu obok modelowi zastosowanego
w ci¹gniku uk³adu przeniesienia napêdu MOBIL-trac .
Stosuj¹cych podobne metody firm na wystawie by³o wiêcej,
mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ zaczyna siê kreowaæ now¹ strategiê
marketingow¹ w bran¿y maszyn rolniczych.

�ród³o: materia³y w³asne autora
Rys. 5. Bale Baron 4230 T
Fig. 5. Bale Baron 4230 T
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�ród³o: materia³y w³asne autora
Rys. 6. Ci¹gnik g¹sienicowy Challenger MT 700C
Fig. 6. Challenger MT 700C track-laying tractor

Podsumowanie

Wystawa techniki rolniczej „Agritechnica 2011”,
zgromadzi³a ponad 2700 wystawców z ca³ego œwiata. Polskê
reprezentowa³o 41 firm. Z ka¿d¹ edycj¹ wystawy odnotowuje
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INTERNATIONAL EXHIBITION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT AGRITECHNICA 2011.

Part 2.

Summary

The exhibition of agricultural technology AGRITECHNICA took place between 15-19 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; tool carriers; bale carriers; measurement instruments; trends; fairs; exhibitionsKey words:

siê wzrost zarówno liczby wystawców, jak i zwiedzaj¹cych.
Patrz¹c na rosn¹c¹ wraz z kolejnymi edycjami liczbê

zwiedzaj¹cych przyje¿d¿aj¹cych z Polski mo¿na mieæ nadzie-
jê, ¿e ju¿ w tym roku wiele rozwi¹zañ zobaczymy w pracy na
naszych polach [1, 3, 7].

Organizatorzy zapraszaj¹ na kolejn¹ edycjê wystawy
„Agritechnica”, któr¹ zaplanowano od 12 do 16 listopada
2013 r. na terenach targowych w Hanowerze.
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Przemys³owy Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego, Instytut Ochrony Roœlin - Pañstwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
i Oddzia³ Poznañski Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Rolniczej

prezentacja wyników badañ naukowych, prowadzonych przez krajowe i zagraniczne oœrodki
naukowe, dotycz¹cych rolnictwa ekologicznego i ekologizacji rolnictwa oraz transfer wiedzy do praktyki.

: techniczne aspekty produkcji roœlinnej i zwierzêcej
w gospodarstwach ekologicznych, aspekty uprawy roli i roœlin oraz pielêgnacji upraw w gospodarstwach ekologicznych,
ochrona roœlin w rolnictwie ekologicznym, alternatywne metody zwalczania chorób i szkodników roœlin uprawnych,
produkcja ¿ywnoœci ekologicznej i marketing produktów ekologicznych,eko - agroturystyka, ekologizacja rolnictwa.

nad konferencj¹ obj¹³ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego
oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego. obj¹³ Komitet Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk,
a redakcja Nowej Wsi Europejskiej.

organizuj¹

Celem konferencji jest

G³ównymi problemami naukowymi konferencji bêd¹

Patronat honorowy
Patronat naukowy

patronat medialny

XIV Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹  n.t.

"Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju”

<<TECHNIKI, TECHNOLOGIE, PRODUKCJA ¯YWNOŒCI>>

Konferencja odbêdzie siê
informacji

w dniach od 3-5 paŸdziernika 2012 r. w Leœnym Oœrodku Szkoleniowym w Puszczykowie.
Bli¿szych zwi¹zanych z konferencj¹ udziela dr hab. in¿. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw. (tel. 618712218,
e-mail: zbytek@pimr.poznan.pl).
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