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Streszczenie

Przedstawiono wybrane produkty, które na Miêdzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY 2010
nagrodzono „Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich”: Ci¹gnik Valtra serii S, model S 354, prod. VALTRA
INC, Finlandia; Opryskiwacz samojezdny URAGANO, prod. MASCHINO-GASPARDO S.p.A., W³ochy; Sieczkarnia John Deere
serii 7080i z HarvestLab and KernelStar, prod. John Debre Werke Zweibruecken, Niemcy; Siewnik pneumatyczny AEROSEM,
prod. Alois Poettinger Maschinenfabrik GmbH, Austria; Program BIG FARM NET, prod. BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.,
Tarnowo Podgórne, Polska.

: ci¹gnik rolniczy, opryskiwacz samojezdny, sieczkarnia samojezdna, siewnik pneumatyczny, zdalne zarz¹dzanie
ferm¹, oprogramowanie, targi, wystawy, Polska
S³owa kluczowe
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Wdniach od 30 stycznia do 2 lutego 2014 roku w Poznaniu
odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa
POLAGRA-PREMIERY 2014. Od 2008 roku targi te odby-
waj¹ siê co dwa lata. Przedstawiaj¹ one ofertê najnowszych
osi¹gniêæ i rozwi¹zañ technicznych dla ró¿nych grup gospo-
darstw - od ma³ych, poprzez œrednie i du¿e, a¿ do
nowoczesnych przedsiêbiorstw rolniczych. Ró¿norodnoœæ
wystawianychmaszyn i urz¹dzeñ sprawia, ¿e jest to najwiêksza
halowa ekspozycja bran¿owawkraju.

Na powierzchni 50 000m² zaprezentowa³o siê 360wystaw-
ców. Szacuje siê, ¿ewystawêodwiedzi³o oko³o 42 000 goœci.

Wgrupie „Maszyny i urz¹dzenia”w bie¿¹cym roku Z³otym
Medalem MTP wyró¿niono 20 nastêpuj¹cych produktów:
Siewnik pneumatycznyAEROSEMprodukcjiAlois Poettinger
Maschinenfabrik GmbH, Austria; Zaprawiarka o pracy ci¹g³ej
z innowacyjnym systememwagowego (masowego) dozowania
nasion i precyzyjnego dozowania cieczy HANKA 25W, prod.
Agralex in¿. Aleksander Lubiñski, Red³o, Polska; Pielnik
wielofunkcyjny do termicznego i mechanicznego niszczenia
chwastów w uprawach p³askich i redlinowych, prod. Agro
techno Centrum £UKOMET, Ca³owanie, Polska; Agregaty
o du¿ej szerokoœci roboczej do przedsiewnej uprawy gleby
i jednoczesnego wysiewu nasion TIGER XL DRILL prod.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe AKPIL
Kazimierz Anio³, Pilzno, Polska; Ci¹gnik rolniczy 7290R,
prod. John Debre Waterloo Works, USA; Sieczkarnie John
Deere serii 7080i z HarvestLab and KernelStar, prod. John
Deere Werke Zweibruecken, Niemcy; Rozsiewacz nawozu
Amazone ZA-TS 4200Ultra profis Hydro prod. AMAZONE-
WERKE H. DREYER GmbH& Co. KG, Niemcy; Ci¹gnik
Massey FergusonMF5612 prod.AGCOS.A., Francja; Ci¹gnik
rolniczy Fend 800 Vario prod. AGCO GmbH, Niemcy;
Kombajn zbo¿owy Wendt 9490 X prod. AGCO International
GmbH, Szwajcaria; AGRO-OBSERWATOR system
okreœlania stanu roœlin uprawnych oraz wspomagania szaco-
wania strat na u¿ytkach rolnych za pomoc¹ bezza³ogowych
obiektów lataj¹cych UAV prod. AGROCOM Polska Jerzy
Koronczok, ¯êdowice, Polska; Ci¹gnik CLAAS AXION 850
prod. CLAAS KGaA mbH, Niemcy; GRAIN QUALITY
CAMERA do kombajnów LEXION 780 i 770 prod. CLAAS
KGaAmbH, Niemcy; Przetrz¹sacz CLAASVOLTO 800 prod.
CLAAS KGaA mbH, Niemcy; Opryskiwacz rolniczy przy-

czepianyGOLIATPLUS 6000/28/ALU z komputeremDELTA
80 prod. Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.,
Brzeœæ Kujawski, Polska; Opryskiwacz samojezdny
URAGANO prod. MASCHINO-GASPARDO S.p.A.,
W³ochy; Ci¹gnikValtra serii S - 4 generacji - model S 354 prod.
VALTRA INC, Finlandia; RUBIN 12 krótka brona talerzowa
prod. LEMKEN GmbH+Co.KG, Niemcy; Program BIG
FARM NET prod. BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o.,
Tarnowo Podgórne, Polska; Preparat probiotyczny dla pszczó³
ApiBioFarma, prod.DCMD³ugo³êka, Polska.

Naszym zdaniem do najbardziej interesuj¹cych wyrobów
nale¿¹ poni¿ej opisanemaszyny i urz¹dzenia.

1. Ci¹gnik Valtra serii S - model S354, produkcji VALTRA,
Finlandia. Zg³aszaj¹cy: AGCO Sp. z o.o., Paczkowo
k. Poznania.

Nowy ci¹gnik rolniczy VALTRA serii S skupia w sobie
wiele technologii rolnictwa precyzyjnego, miêdzy innymi:
uk³ad prowadzenia automatycznego AutoGuide 3000 i system
telemetrii AGCOMMAND. Ci¹gnik napêdzany jest silnikiem
AGCO Power, o pojemnoœci 8,4 l, który zgodny jest z czwar-
tym, finalnymstopniemnormemisji spalin.

Rys. 1. Ci¹gnik rolniczy VALTRA serii S - model S 354
(fot. S. Feder)
Fig. 1. Farm Tractor VALTRA S series - model S 354
(photo S. Feder)
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Jednostka napêdowa rozwija moc 400 KM i moment
obrotowy rzêdu 1650 Nm z do³adowaniem. Silnik jest
wyposa¿ony w dwie turbosprê¿arki. Jedna z nich ma
elektronicznie sterowany zawór upustowy spalin. Dziêki
nowym turbosprê¿arkom silnik rozwija wyj¹tkowo wysoki
moment obrotowy w niskim zakresie obrotów. Równoczeœnie
temperatura gazów spalinowych zosta³a obni¿ona, co zapewnia
wiêksz¹ niezawodnoœæ silnika i ograniczenie emisji szkodli-
wych sk³adników spalin. Technologia selektywnej redukcji
katalitycznej (SCR) oraz system steruj¹cy
silnikiem sprawiaj¹, ¿e silnik jest bardzo ekonomiczny. Uk³ad
recyrkulacji spalin (EGR) pozwala spe³niæ wymogi normy
emisji spalin . Silnik AGCO Power nie wymaga
stosowania ¿adnych dodatkowych filtrów cz¹stek sta³ych.
Spaliny s¹ oczyszczane przez zastosowanie wodnego roztworu
mocznika ( ) i katalizatorów, co powoduje ca³kowit¹
bezobs³ugowoœæ systemu.

Nowemodele serii S s¹ wyposa¿one w najnowoczeœniejsze
przek³adnie i silniki. Przek³adnia bezstopniowa AGCO (AVT)
to niezawodny mechanizm p³ynnie sterowany z poziomu
pod³okietnika Valtra ARM. Operator mo¿e wybraæ jeden
z dwóch trybów jazdy w celu zoptymalizowania wydajnoœci
i zu¿ycia paliwa.Uk³ady zawieszenia narzêdzi s¹ zintegrowane
z ram¹ i dysponuj¹ udŸwigiem 12 ton (tylny) i 5 ton (przedni).
Uk³ad hydrauliczny ma wydatek 175 litrów na minutê i wyko-
rzystuje maksymalnie szeœæ zaworów. Ekonomiczny silnik
i bardzo wydajny uk³ad hydrauliczny to bardzo du¿a oszczê-
dnoœæ kosztówwskali roku.

Uk³ad jazdy ty³em umo¿liwia skuteczn¹ pracê,
np. koszenie, kruszenie czy rozdrabnianie, jad¹c ty³em do
przodu.Wykonywanie pracy w ten sposób jest bardzo wydajne
ze wzglêdu na doskona³¹ widocznoœæ, wiêksz¹ moc tylnego
uk³adu zawieszenia narzêdzi i lepsz¹ zwrotnoœæ. Na przyk³ad
podczas koszenia w trybie jazdy do ty³u ci¹gnik zu¿ywa o 10%
mniej paliwa ni¿ przy jeŸdzie w przód. Poza tym u¿ywanie
narzêdzi zamontowanych z ty³u wp³ywa korzystnie na kark
i krêgos³up operatora, znacznie ograniczaj¹c iloœæ czasu
spêdzonego ze skrêconymi plecami. Za najwy¿szy komfort
ci¹gników serii S odpowiada zawieszenie kabiny ,
które automatycznie dostosowuje siê dowarunkówpracy.
Nowe ci¹gniki Valtra serii S mog¹ byæ wyposa¿one w naj-
nowoczeœniejsze rozwi¹zania i systemy, takie jak uk³ad nawi-
gacji czy system telemetrii .
Uk³ad do automatycznego sterowania na uwrociach
i zgodnoœæ z systemem nale¿¹ do wyposa¿enia
standardowego.

2. Opryskiwacz samojezdny URAGANO, produkcji
MASCHINO-GASPARDO S.p.A., W³ochy. Zg³aszaj¹cy:
MASCHINO-GASPARDOPOLANDSp. z o.o.,Toruñ.
Gaspardo Uragano to opryskiwacz samojezdny, przeznaczony
do ochrony chemicznejwysokich upraw, np.Kukurydzy.

Uragano ma silnik John Deere z napêdem na cztery ko³a.
Maksymalna prêdkoœæ robocza opryskiwacza wynosi 18
km·h , po drogach mo¿e poruszaæ siê z prêdkoœci¹ 36 km· .
Przeœwit pod maszyn¹ wynosi 2,9 m. Kabina Uragano jest
klimatyzowana i podgrzewana, chroniona przez filtr z akty-
wnymwêglem.Maszynamo¿e poruszaæ siê tzw. psimchodem.
Producent oferuje belki opryskuj¹ce w zakresie szerokoœci od
18 do 28 metrów oraz zbiornik na ciecz robocz¹ o pojemnoœci
od 2.000 do 4.000 litrów. Zaletami opryskiwacza s¹: szczu-
d³owa budowa, wysoki przeœwit oraz szeroki hydraulicznie
regulowany rozstaw osi (do 3 005 mm). Opryskiwacz wyposa-
¿ony jest w: hydrostatyczny napêd z czterema zakresami
prêdkoœci, hydropneumatyczne zawieszenie, cztery skrêtne
ko³a.
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Zastosowane innowacyjne rozwi¹zania pozwalaj¹ wyko-
nywaæ zabiegi chemiczne prawie bez strat.

3. Sieczkarnie John Deere serii 7080i z HarvestLab and
KernelStar, produkcji John Deere Werke Zweibruecken,
Niemcy. Zg³aszaj¹cy: John Deere Polska Sp. z o.o., Jelonek k.
Poznania.

W sieczkarniach zastosowano najnowoczeœniejsze
techniki, np. czujnik pomiaru wilgotnoœci i zawartoœci
sk³adników pokarmowych , dyskowy zgniatacz
ziarna , system automatycznej regulacji d³ugoœci
ciêcia , system automatycznego prowadzenia

i , rozwi¹zania telemetryczne oraz
.

Wzmocnione stalowe walce podaj¹ce utrzymuj¹ masê
plonuw sposób zwarty, co zapewnia precyzyjne ciêcie.

Czu³y wykrywacz metalu w przypadku znalezienia obcego
obiektu w ci¹gu sekundy wy³¹cza napêd walców podaj¹cych.
Kamienie natomiastwypadaj¹ przez pu³apkê.

Rys. 2. Opryskiwacz samojezdny URAGANO (fot. S. Feder)
Fig. 2. Self-Propelled Sprayer URAGANO (photo S. Feder)

Rys. 3. Sieczkarnia John Deere serii 7080i z czujnikiem
HarvestLab i procesorem KernelStar (fot. S. Feder)
Fig. 3. Self-Propelled Forage Harvester John Deere 7080i
series with HarvestLab sensor and KernelStar processor
(photo S. Feder)
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Bêben tn¹cy jest niezawodny. Dziêki
zastosowaniu automatycznego ustawienia stalnicy, ciêcie jest
czyste, wydajne i wymaga mniejszego nak³adu mocy. Oprócz
tego g³owica tn¹ca charakteryzuje siê wysok¹
jakoœci¹ materia³ów, napêdem wstecznym wykorzystywanym
do wysokiej jakoœci ostrzenia, segmentowymi no¿ami zape-
wniaj¹cymi elastyczn¹ konfiguracjê bêbna tn¹cego.

Naostrzone no¿e bêbna sieczkarni maj¹ wp³yw na
zmniejszenie zu¿ycia paliwa, poprawê jakoœci plonu oraz
przepustowoœæ sieczkarni. Ostrzenie no¿y nastêpuje po
przyciœniêciu przyciskuwkabinie operatora.

Ró¿ne opcje wyposa¿enia sieczkarni zawieraj¹ ró¿ne
rodzaje walców o ró¿nej prêdkoœci obrotowej. Proponuje siê
walce do kukurydzy, sieczki z ca³ych roœlin lub specjalnych
upraw, jak np. sorgo.

Regulacja d³ugoœci ciêcia w trakcie zbioru jest bardzo ³atwa
dziêki zastosowaniu bezstopniowej przek³adni IVLOC. D³u-
goœæ ciêcia wybiera siê za pomoc¹ pokrêt³a. Zakres regulacji
jest nastêpuj¹cy: 4-19 mm (56 no¿y na bêbnie tn¹cym),
5-22 mm (48 no¿y na bêbnie tn¹cym) lub 6-26 mm (40 no¿y na
bêbnie tn¹cym).

Wyrzutnik plonu zapewnia szybki i ci¹g³y wy³adunek
plonu. Oznacza to ci¹g³y za³adunek przyczep, niezale¿nie od
rodzaju uprawy, czywarunkówzbioru.

4. Siewnik pneumatyczny AEROSEM, produkcji Alois
Poettinger Maschinenfabrik GmbH, Austria. Zg³aszaj¹cy:
Alois PoettingerMaschinenfabrikGmbH.

W nowym siewniku AEROSEM do siewu punktowego
istnieje mo¿liwoœæ wysiewu, oprócz zbó¿ i rzepaku, tak¿e
kukurydzy. Siewnik ma równie¿ mo¿liwoœæ dozowania
nawozu - standardowy system dozuj¹cy przy zastosowaniu
specjalnych wk³adek w g³owicy odk³ada nawóz wzd³u¿
wysiewanych punktowo rzêdównasion.

DuraDrum

DuraDrum

Rys. 4. Siewnik pneumatyczny AEROSEM (fot. S. Feder)
Fig. 4. AEROSEM Pneumatic Seed Drill (photo S. Feder)

5. Program BIG FARM NET, opracowany w BIG
DUTCHMANPOLSKASp. z o.o., Tarnowo Podgórne, Polska.
Zg³aszaj¹cy: BIG DUTCHMAN POLSKASp. z o.o., Tarnowo
Podgórne.

Program BIG FARMNET jest narzêdziem do zdalnego za-
rz¹dzania ferm¹ - zarówno pojedynczym budynkiem jak i ca³¹
ferm¹. Zaletami programu s¹ miêdzy innymi: pos³ugiwanie siê
prostymi, zrozumia³ymi symbolami; szybki podgl¹d w formie
tabel i wykresów; szczegó³owy protokó³ alarmowy - historia
i analiza; szybkie po³¹czenie z komputeremwbiurze przez sieæ;
dostêp do danych za pomoc¹ sieci.

Dziêki niemu hodowca mo¿e na swoim komputerze w biu-
rze przygotowaæ oraz przedstawiaæ w formie tabel i wykresów
dane dotycz¹ce produkcji i klimatu panuj¹cegowbudynku.

Program umo¿liwia kontrolê i sterowanie na fermie
zamontowanymi systemami, np. iloœci¹ zadawanej paszy,
wod¹, oœwietleniem, klimatem.

Dane wprowadzone w jednym kurniku czy chlewni mo¿na
przenieœæ na kolejne budynki, które znajduj¹ siê w tym samym
trybie produkcyjnym.

W przypadku awarii pr¹du, zmiany aktualizuj¹ siê
automatycznie po dostarczeniu pr¹du.

Literatura firmowa i targowanagrodzonychwyrobów.

Rys. 5. Komputer z oprogramowaniem BIG FARM NET
(fot. S. Feder)
Fig. 5. The Computer with BIG FARM NET Software
(photo S. Feder)
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Summary

Selected Gold Medal winners of the POLAGRA-PREMIERY 2014 competition have been presented in the paper: Farm Tractor
VALTRA S series - model S 354 manufactured by VALTRA INC, Finland; Self-Propelled Sprayer URAGANO manufactured by
MASCHINO-GASPARDO S.p.A., Italy; Self-Propelled Forage Harvester John Deere 7080i series with HarvestLab sensor and
KernelStar processor manufactured by John Debre Werke Zweibruecken, Germany; AEROSEM Pneumatic Seed Drill
manufactured by Alois Poettinger Maschinenfabrik GmbH, Austria; BIG FARM NET Software manufactured by BIG DUTCHMAN
POLSKA Sp.z.o.o., Tarnowo Podgórne, Poland.

: farm tractor, self-propelled sprayer, self-propelled forage harvester, pneumatic seed drill, remote management with
farm, software, fair, exhibitions, Poland
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