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Streszczenie

W wyniku konkursu tytu³ „Maszyny Rolniczej Roku 2013” przyznano nastêpuj¹cym maszynom: w kategorii maszyna krajowa -
Siewnikowi mechanicznemu Kongskilde EcoLine produkowanemu przez Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie oraz w kategorii
maszyna z importu Sieczkarni polowej Krone BiG X 700 produkowanej przez Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH.
Wyró¿nienia w konkursie otrzyma³y ci¹gnik rolniczy Farmer F5-12272s produkowany przez Farmer Sp. z o.o. w Sokó³ce oraz
ci¹gnik rolniczy Farmtrac 7110 DT produkowany przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie.
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KONKURS „MASZYNA ROLNICZA ROKU 2013”

W dniu 13 grudnia 2012 r. w Warszawie po raz osiemnasty
obradowa³a Komisja Konkursu „Maszyna Rolnicza Roku”
(rys. 1).

W oparciu o kryteria funkcjonalnoœci, bezpieczeñstwa
w eksploatacji, niepowtarzalnoœci konstrukcji, estetyki oraz
kosztów u¿ytkowania, Komisja nada³a dwa tytu³y „Maszyny
Rolniczej Roku 2013”: w kategorii maszyna krajowa oraz
w kategorii maszyna z importu, a tak¿e dwa wyró¿nienia.

Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2013 w kategorii maszyna
krajowa otrzyma³ siewnik mechaniczny Kongskilde EcoLine
produkowany przez Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie
(tab. 1, rys. 2).

Siewnik mechaniczny Kongskilde EcoLine przeznaczony
jest dla ma³ych i œrednich gospodarstw. Najwa¿niejsze jego
zalety to: wysoka precyzja wysiewu niezale¿nie od po³o¿enia
redlic, dobry przep³yw gleby i pozosta³oœci roœlinnych przez

Rys. 1. Komisja Konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 2013” - od lewej: dr hab. in¿. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw. (PIMR, Poznañ),
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Sêk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr in¿. Andrzej Seliga (ITP, Warszawa), mgr Renata
Kalinowska (ITP, Warszawa), mgr in¿. Leon Wawreniuk (Agro Biznes Klub), mgr in¿. Zbigniew Rapacki (KRUS, Warszawa),
mgr Marcin Pikulski (MRiRW, Warszawa), prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz (SGGW, Warszawa)
Fig. 1. „The Farm Machine of 2013” Competition Commission - from left: Dr. habil. Z. Zbytek, associate judge professor (PIMR,
Poznañ), Professor T. Sêk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Dr. A. Seliga (ITP, Warszawa), R. Kalinowska M.A. (ITP,
Warszawa), L. Wawreniuk M.A. (AgroBiznesKlub), Z. Rapacki M.A. (KRUS, Warszawa), M. Pikulski M.A. (MRiRW, Warszawa),
Professor Cz. Waszkiewicz (SGGW, Warszawa)

belkê redlicow¹, praktycznie bezpoœlizgowy napêd uk³adu
podawania nasion dziêki zastosowaniu bie¿nika ogumienia
7,00 x 12 wzorowanego na ci¹gnikowym.

Wyszczególnienie
Masa bez brony tylnej
Liczba redlic tarczowych pojed.
Liczba redlic typu stopkowego
Pojemnoœæ zbiornika na nasiona
Szerokoœæ transportowa
Szerokoœæ robocza
Wysokoœæ

EcoLine 250

465 kg

17/19

17/19/21

446 l

2,5 m

2,5 m

139 cm

EcoLine 300

508 kg

19/21/23

19/21/23/25/29

556 l

3 m

3 m

139 cm

Tab. 1. Charakterystyka siewnika mechanicznego Kongskilde
EcoLine
Table 1. Characteristics of Kongskilde EcoLine Mechanical
Seeder
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Rys. 2. Siewnik mechaniczny Kongskilde EcoLine produ-
kowany przez Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie
Fig. 2. Kongskilde EcoLine Mechanical Seeder manufactured
by Kongskilde Polska Sp. z o.o., Kutno (Poland)

Rys. 3. Sieczkarnia polowa Krone BiG X 700 produkowana
przez Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Fig. 3. Krone BiG X 700 Field Chopper manufactured by
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH (Germany)

joystick

joystick

Siewnik EcoLine mo¿e byæ wykorzystywany jako pojedyncza
maszyna zawieszana na trzypunktowym uk³adzie zawieszenia
ci¹gnika oraz w po³¹czeniu z bronami biernymi: zêbowymi,
wirnikowymi lub rotacyjnymi. Dziêki niewielkiej masie
siewnika (499 kg przy szerokoœci roboczej wynosz¹cej 3 m)
mo¿e on wspó³pracowaæ z ci¹gnikami ma³ej mocy. Zbiornik
nasion jest elementem ramy, co zapewnia mu mocn¹
konstrukcjê. Regulowany rozstaw rzêdów mo¿e wynosiæ: 10,
12, 13, 14 lub 16 cm. Siewnik wyposa¿ony zosta³ w znaczniki
rozk³adane hydraulicznie.

Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2013 w kategorii maszyna
z importu otrzyma³a sieczkarnia polowa Krone BiG X 700
produkowana przez Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
(rys. 3).

Sieczkarnia polowa Krone BiG X 700 wyposa¿ona zosta³a
w now¹, komfortow¹, du¿¹ kabinê operatora, nowy
o wysokim komforcie obs³ugi, nowy silnik MAN oraz bardzo
szerok¹ 14-rzêdow¹ przystawkê do zbioru kukurydzy.

Szeroka kabina zapewnia du¿¹ iloœæ miejsca i dodatkowe
siedzenie dla pasa¿era. Klimatyzowana i urz¹dzona funkcjo-
nalnie zapewnia tak¿e bardzo dobr¹ widocznoœæ. Podwójna
pod³oga zmniejsza ha³as na stanowisku pracy. Szesnaœcie
reflektorów gwarantuje perfekcyjne oœwietlenie.

Nowy o ergonomicznie ukszta³towanej dŸwigni ma
do wyboru 20 funkcji. Mo¿na nim regulowaæ prêdkoœæ oraz
kierunek jazdy, ale tak¿e obs³ugiwaæ przystawkê zbieraj¹c¹

i kana³ rzutnika.
Terminal informacyjny EasyTouch przekazuje dane

eksploatacyjne, które mo¿na wywo³aæ na wyœwietlaczu
wysokiej rozdzielczoœci. Terminal pozwala na dokonanie wielu
ustawieñ, m.in. bezstopniowej regulacji d³ugoœci sieczki.

Nowoczesna konstrukcja silników MAN zapewnia
ekonomicznoœæ na najwy¿szym poziomie. Charakteryzuj¹ siê
one spokojn¹ prac¹ i ma³ym zu¿yciem paliwa przy wysokiej
sprawnoœci i niewielkim zakresie konserwacji. Moc silnika V8
o pojemnoœci skokowej 16,16 l wynosi 570 kW (775 KM).

Szeœæ walców wstêpnego prasowania ma napêd hydrau-
liczny, co umo¿liwia rêczn¹ lub automatyczn¹ regulacjê
d³ugoœci sieczki przy zmiennym stopniu dok³adnoœci. Przy sile
prasowania ponad 4,6 T szeœæ walców zapewnia dobr¹ jakoœæ
sieczki i ma³e zu¿ycie paliwa na tonê zbieranego materia³u.

Przy ma³ej d³ugoœci ciêcia zastosowanie bêbna firmy Krone
do zbioru na biogaz, posiadaj¹cego 40 no¿y, zapewnia w po-
równaniu z bêbnem standardowym, z 28 no¿ami, wzrost
wydajnoœci o prawie 25%. Zu¿ycie paliwa mo¿na przy tym
obni¿yæ o oko³o 16% na tonê zebranego materia³u.

Fotooptyczna komórka umieszczona w œrodku przystawki
do zbioru kukurydzy rejestruje stopieñ dojrza³oœci roœlin i na tej
podstawie zapewnia automatyczne dostosowanie d³ugoœci
sieczki. W celu uzyskania lepszej struktury i mniejszej iloœci
soku kiszonkowego w silosie stosuje siê d³u¿sze ciêcie kuku-
rydzy zielonej. Natomiast such¹ kukurydzê tnie siê na krótsze
odcinki i tym samym umo¿liwia siê jej lepsze ugniecenie
w silosie.

Maszyna w pe³ni automatycznie dostosowuje prêdkoœæ
jazdy do warunków pracy i zmiennoœci plonu.

Charakterystykê techniczn¹ sieczkarni Krone BIG X700
przedstawiono w tab. 2.

Wyró¿nienia w konkursie Maszyna Rolnicza Roku 2013
otrzyma³y: ci¹gnik rolniczy Farmer F5-12272s produkowany
przez Farmer Sp. z o.o. w Sokó³ce oraz ci¹gnik rolniczy

Tab. 2. Charakterystyka techniczna sieczkarni polowej Krone
BiG X 700
Table 2. Technical characteristics of Krone BiG X 700 Field
Chopper

Typ silnika

Liczba cylindrów

Pojemnoœæ skokowa

Certyfikowana moc silnika

Pojemnoœæ zbiornika paliwa

MAN V8 D 2868

8

16,16 litrów

570 kW (775 KM)

960 litrów

Napêd jazdy hydrostatyczny, bezstopniowy z silnikami
indywidualnego napêdu kó³

Prêdkoœæ w trybie roboczym

Prêdkoœæ w trybie transportowym

Liczba walców wstêpnego prasowania

Si³a prasowania

Regulacja d³ugoœci sieczki

Szerokoœæ bêbna sieczkarni

Œrednica bêbna sieczkarni

Liczba no¿y bêbna sieczkarni

Kondycjoner ziarna

D³ugoœæ maszyny podstawowej*

Szerokoœæ maszyny podstawowej*

Wysokoœæ maszyny podstawowej*

Ogumienie - oœ przednia;oœ tylna

Masa maszyny podstawowej

6

4600 kG

bezstopn. co 0,2 mm

800 mm

600 mm

20, 28, 40, 48

opcja

3950-9450 mm

3000-3460 mm

3940-3995 mm

650/75 R32; 540/60 R30

14 350 kg

0-22 km h•
-1

0-40 km h•
-1

* w zale¿noœci od wyposa¿enia w opony
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Farmtrac 7110 DT produkowany przez Farmtrac Tractors
Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie.

Ci¹gnik rolniczy Farmer F5-12272s wyposa¿ono w silnik
Iveco o pojemnoœci skokowej 4,48 dm i mocy znamionowej
82 kW/112 KM (rys. 4).

Ponadto wyposa¿ony zosta³ w mechaniczn¹, synchro-
nizowan¹ skrzyniê biegów z elektrohydraulicznym
rewersem .

Charakterystykê techniczn¹ ci¹gnika Farmer F5-12272s
przedstawiono w tab. 3.

3

Power Shift
Power Shuttle

Tab. 3. Charakterystyka techniczna ci¹gnika rolniczego
Farmer F5-12272s
Table 3. Technical characteristics of Farmer F5-12272s Farm
Tractor

„THE FARM MACHINE OF 2013” COMPETITION

Summary

Title of „The Farm Machine of 2013” was awarded to following machines: in category „home machine” - Kongskilde EcoLine
Mechanical Seeder manufactured by Kongskilde Polska Sp. z o.o., Kutno (Poland) and in category “import machine” - Krone BiG
X 700 Field Chopper manufactured by Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH (Germany). Distinction was awarded to Farmer
F5-12272s Farm Tractor manufactured by Farmer Sp. z o.o., Sokó³ka (Poland) and FARMTRAC 7110 DT Farm Tractor
manufactured by Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., Mr¹gowo (Poland).

: mechanical seeders; field choppers; farm tractors; technical characteristics; competition; PolandKey words

SILNIK

PRZEDNI MOST NAPÊDOWY

SKRZYNIA BIEGÓW

UK£AD HAMULCOWY

UK£AD HYDRAULICZNY

WA£ ODBIORU MOCY (WOM)

MASA CI¥GNIKA

WYMIARY

OGUMIENIE

82 kW (112 KM)
510 Nm przy 1300 obr.·min

IVECO
4-cylindrowy, turbodo³adowany z intercoolerem

4,48 dm
TIER III A

-1

3

automatyczne zwiêkszanie dawki paliwa przy
rozruchu. (podgrzewacz powietrza - opcja)

mechaniczna, synchronizowana Power Shift
(prze³¹czanie biegów pod obci¹¿nikiem)

TUZ sterowany elektrohydraulicznie EHR
107 dm ·min3 -1

Rozk³ad masy (przód/ty³)

Moc znamionowa
Maks. moment obr.
Marka silnika
Typ silnika
Pojemnoœæ silnika
Emisja spalin
Urz¹dzenie u³atwiaj¹ce
rozruch
Filtr powietrza suchy z sygnalizatorem zapylenia

Marka
Za³¹czany

CARRARO

elektrohydraulicznie

Typ

Przek³adnie
Rewers
Wzmacniacz momentu
Marka
Sprzêg³o

16 x 8
elektrohydrauliczny, Power Shuttle

tak
ZF

za³¹czane elektrohydrauliczne

hydrauliczny, tarczowy, mokry

Typ
Maks. wydatek pompy

Ciœnienie maksymalne
w uk³adzie

180 bar

Hydraulika zewnêtrzna trzy pary szybkoz³¹czy ISO
Maksymalny udŸwig
podnoœnika

4200 kg

Zakres prêdkoœci pracy
Rodzaj

430/540/750/1000 obr.·min
niezale¿ny

-1

Masa w³asna ci¹gnika
z obci¹¿nikami 4910 kg

2090/2820 kg

D³ugoœæ ca³kowita
Wysokoœæ
Szerokoœæ
Przeœwit minimalny

4223 mm

2637-2689 mm

1991-2479 mm

445 mm

Przód; ty³
Zbiornik paliwa

380/70 R24; 460/85 R34

155 dm3

Rys. 4. Ci¹gnik rolniczy Farmer F5-12272s produkowany przez
Farmer Sp. z o.o. w Sokó³ce
Fig. 4. Farmer F5-12272s Farm Tractor manufactured by
Farmer Sp. z o.o., Sokó³ka (Poland)

Rys. 5. Ci¹gnik rolniczy Farmtrac 7110 DT produkowany przez
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie
Fig. 5. FARMTRAC 7110 DT Farm Tractor manufactured by
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., Mr¹gowo (Poland)

Ci¹gnik rolniczy Farmtrac 7110 DT produkowany przez
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie wyposa¿ony
zosta³ w silnik Perkins o mocy 81 kW/110 KM, który oprócz
turbosprê¿arki posiada intercooler (rys. 5). Jednostki napêdowe
spe³niaj¹ normy emisji spalin Euro IIIA. Ci¹gnik zbudowany
zosta³ w oparciu o podzespo³y renomowanych marek.
Nowoœci¹ jest skrzynia biegów niemieckiej firmy ZF oraz
elektrohydrauliczny uk³ad sterowania podnoœnikiem EHR
marki Bosch. W po³¹czeniu z uk³adem napêdowym ZF ci¹gnik
gwarantuje niskie zu¿ycie paliwa i wysok¹ kulturê pracy.

Uroczyste nadanie tytu³ów i wrêczenie statuetek odbêdzie
siê na spotkaniu wystawców w pierwszym dniu wystawy
AGROTECH 2013 w Kielcach, tzn. 8 marca 2013 r.

Opis maszyn opracowano w oparciu o literaturê firmow¹.
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