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Streszczenie

W wyniku konkursu tytu³ „Maszyny Rolniczej Roku 2014” przyznano nastêpuj¹cym maszynom: w kategorii maszyna krajowa -
Zestawowi urz¹dzeñ do przechowywania i transportu zbó¿ z mo¿liwoœci¹ kontroli jakoœci w czasie magazynowania
produkowanemu przez BIN Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim oraz w kategorii maszyna z importu - Wieloczynnoœciowemu
agregatowi uprawowo-siewnemu „Master” w technologii Strip Till produkowanemu przez Köckerling GmbH &CO.KG
(Niemcy). Wyró¿nienie w konkursie otrzyma³ ci¹gnik rolniczy Farmtrac 690 DT produkowany przez Farmtrac Tractors Europe
Sp. z o.o. w Mr¹gowie.
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KONKURS „MASZYNA ROLNICZA ROKU 2014”

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Warszawie po raz dziewiê-
tnasty obradowa³a Komisja Konkursu „Maszyna Rolnicza
Roku” w nastêpuj¹cym sk³adzie: dr in¿. Andrzej Seliga - ITP
Oddz. Warszawa - przewodnicz¹cy Komisji, prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Sêk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr
hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz - SGGW w Warszawie, drAnita
Szczykutowicz - Dyrektor Departamentu Promocji i Komuni-
kacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w zastêpstwie
Robert Jakubik), dr in¿. Wies³aw Golka - ITP MOB w K³u-
dzienku, mgr Leon Wawreniuk - Redakcja AGRO, dr hab. in¿.
Zbyszek Zbytek, prof. nadzw. - PIMR, Poznañ, mgr in¿.
Zbigniew Rapacki - KRUS, Warszawa, mgr Renata
Kalinowska - ITPOddz. Warszawa - sekretarz.

W oparciu o kryteria funkcjonalnoœci, bezpieczeñstwa
w eksploatacji, niepowtarzalnoœci konstrukcji, estetyki oraz
kosztów u¿ytkowania, Komisja nada³a dwa tytu³y „Maszyny
Rolniczej Roku 2014”: w kategorii maszyna krajowa oraz
w kategorii maszyna z importu, a tak¿e specjalne wyró¿nienie.

Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2014 w kategorii maszyna
krajowa otrzyma³ Zestaw urz¹dzeñ do przechowywania i trans-
portu zbó¿ z mo¿liwoœci¹ kontroli jakoœci w czasie magazyno-
wania produkowany przez BIN Sp. z o.o. w Aleksandrowie
Kujawskim (rys. 1).

Zestaw urz¹dzeñ do przechowywania i transportu zbó¿
z mo¿liwoœci¹ kontroli jakoœci w czasie magazynowania prze-
znaczony jest dla œrednich i du¿ych gospodarstw rolnych
produkuj¹cych od kilku do kilkunastu tysiêcy ton zbó¿. Odbior-
cami jego s¹ tak¿e mieszalnie pasz, m³yny i gorzelnie, które
prowadz¹ skup lub przechowalnictwo zbó¿ przed procesem
produkcyjnym.

Wyró¿niony zespó³ urz¹dzeñ BIN przeznaczony jest do:
magazynowania zbó¿ kukurydzy i nasion roœlin oleistych, do-
suszania metod¹ aktywnej wentylacji, sch³adzania masy ziar-
na, przyjmowania z pojazdów dostawczych ziarna i nasion,
transportu pionowego i poziomego do zasypu silosów lub wy-
dawania z nich produktu magazynowanego po przechowaniu.

Urz¹dzeniom za- i wy³adowczym towarzysz¹ nastêpuj¹ce
akcesoria techniczne: pomosty eksploatacyjne, wie¿e wspor-
cze, zasuwy, rozdzielacze, rury spadowe, kolana wielokierun-
kowe, wielopunktowy termometr silosowy.

Zespó³ urz¹dzeñ jest po³¹czeniem funkcjonalnych maszyn
wykorzystywanych w przechowalnictwie ziarna zbó¿ u produ-
centów oraz u¿ytkowników i hurtowników.

Wielkoœæ i wydajnoœæ zestawu mo¿na dobieraæ w zale-
¿noœci od potrzeb, kompletuj¹c silosy o ró¿nych wielkoœciach
i pojemnoœciach.

Rys. 1. Zestaw urz¹dzeñ do przechowywania i transportu zbó¿
z mo¿liwoœci¹ kontroli jakoœci w czasie magazynowania
produkowany przez BIN Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim
Fig. 1. Set of devices for storing and transport of cereal crops
with the possibility of the quality check during storing
manufactured by BIN Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
(Poland)

Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2014 w kategorii maszyna
z importu otrzyma³ Wieloczynnoœciowy agregat uprawowo-
siewny „Master”, pracuj¹cy w technologii Strip Till, produko-
wany przez Köckerling GmbH &CO.KG, Niemcy (rys. 2).

Agregat uprawowo-siewny „Master” jest maszyn¹
przeznaczon¹ do uprawy pasowej buraków, kukurydzy,
rzepaku i zbó¿ z jednoczesnym dog³êbnym nawo¿eniem
mineralnym. W kombinacji z ró¿nymi siewnikami punkto-
wymi w jednym przejeŸdzie mo¿na wykonaæ trzy zabiegi:
pasowe spulchnienie gleby do g³êbokoœci 35 cm, dog³êbny
wysiew nawozów mineralnych w spulchniony pas, wyrów-
nanie powierzchni i wtórne zagêszczenie w celu precyzyjnego
wysiewu nasion.

Dziêki precyzyjnemu wysiewowi nasion w optymalnie
uprawion¹ glebê agregat „Master” zapewnia równomierne
wschody. Rezultatem pasowego spulchnienia gleby jest
poprawa w tworzeniu siê systemu korzeniowego roœlin.
Korzenie penetruj¹ w g³¹b gleby, co zapewnia roœlinom dostêp
do wody w okresach bez opadów i roœliny mog¹ siê optymalnie
rozwijaæ.
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Agregat uprawowo-siewny „Master” chroni glebê przed
erozj¹ - na nieuprawionych miêdzyrzêdziach pozostaj¹ resztki
po¿niwne lub poplony, które chroni¹ roœliny szczególnie w po-
cz¹tkowym stadium rozwojowym przed erozj¹ powietrzn¹
i wodn¹. Dobrze utrzymana struktura gleby utrudnia odp³yw
wody przy silnych opadach, a tym samym utratê warto-
œciowych czêœci sp³awialnych gleby. Pozostawione resztki
po¿niwne równie¿ zacieniaj¹ powierzchniê gleby i chroni¹ j¹
przed nadmiernym obsychaniem. Gleba uprawiona za pomoc¹
agregatu „Master” ma du¿¹ zdolnoœæ poch³aniania i zatrzy-
mywania wody.

Specjalne Wyró¿nienie w konkursie Maszyna Rolnicza
Roku 2014 otrzyma³ ci¹gnik rolniczy Farmtrac 690 DT
produkowany przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹-
gowie (rys. 3).

Ci¹gnik rolniczy Farmtrac 690 DT o mocy 64,5 kW / 87,8
KM zosta³ wprowadzony do oferty handlowej Farmtrac w 2008
roku i w okresie 5 lat da³ siê poznaæ polskim rolnikom jako
niezawodny, prosty i ekonomiczny ci¹gnik, spe³niaj¹cy oczeki-
wania nawet bardzo wymagaj¹cej grupy klientów.

Jest to ci¹gnik polskiej konstrukcji opartej na znanych
markowych podzespo³ach, jak na przyk³ad.:

silnik - angielskiej firmy Perkins model 1104D-44T o mocy

64,5 kW / 87,8 KM przy 2200 obr·min .

uk³ad napêdowy - w³oskiej firmy Carraro, model 506 HD
z synchronizowan¹ skrzyni¹ biegów i rewersem, iloœæ
prze³o¿eñ 24x24R, pozwalaj¹cy rozwijaæ prêdkoœæ

40 km·h .

przedni most napêdowy - w³oskiej firmy Carraro 20.16
z automatyczn¹ blokad¹ mechanizmu ró¿nicowego osi
przedniej i dopuszczalnym obci¹¿eniem 2500 kg, umo-
¿liwia zabudowê ³adowacza czo³owego oraz przedniego
TUZ i WOM.

Rys. 2. Wieloczynnoœciowy agregat uprawowo-siewny
„Master” w technologii Strip Till produkowany przez
Köckerling GmbH &CO.KG (Niemcy)
Fig. 2. „Master” Universal Tilling-and-Sowing Unit in Strip
Till technology manufactured by Köckerling GmbH &CO.KG
(Germany)
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„THE FARM MACHINE OF 2014” COMPETITION

Summary

Title of „The Farm Machine of 2014” was awarded to following machines: in category „home machine” - Set of Devices for
Storing and Transport of Cereal Crops with the Possibility of the Quality Check During Storing manufactured by BIN Sp. z o.o.,
Aleksandrów Kujawski (Poland) and in category “import machine” - „Master” Universal Tilling-and-Sowing Unit in Strip Till
technology manufactured by Köckerling GmbH &CO.KG (Germany). Distinction was awarded to Farmtrac 690 DT Farm Tractor
manufactured by Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., Mr¹gowo (Poland).

: cereals, grain elevators, transportation, equipment, farm tractors, technical characteristics, competition, PolandKey words

· uk³ad hydrauliczny - zasilany jest pomp¹ zêbat¹ typu

tandem firmy Danffos o wydatku 55 + 30 l·min .
Pozosta³e zespo³y, pochodz¹ce z kooperacji krajowej, to:

- komfortowa kabina KOJA Smolniki spe³niaj¹ca wyma-
gania bezpieczeñstwa i ergonomii, wyposa¿ona w ogrze-
wanie i wentylacjê a na ¿¹danie w klimatyzacjê,

- maska i b³otniki tylne wykonywane z laminatu,
- b³otniki przednie,
- wspornik osi przedniej i przejœciówka miêdzy silnikiem

i uk³adem napêdowym,
- wa³ napêdowy wraz os³on¹,
- instalacja pneumatyczna z kompresorem,
- ko³a tylne i przednie komplet (opony + obrêcze),
- wsporniki, przewody sztywne i elastyczne, elementy

z³¹czne itp.

Zespo³y z kooperacji krajowej stanowi¹ ok. 30% kosztów
materia³owych.

Ci¹gnik jest produkowany w dwóch wersjach: z kabin¹
komfortow¹ oraz z ram¹ ochronn¹.

Ci¹gnik Farmtrac przeznaczony jest dla u¿ytkowników
ceni¹cych sobie solidn¹, opart¹ na znanych markowych
rozwi¹zaniach, konstrukcjê, przy jednoczesnym zachowaniu
prostoty rozwi¹zañ, bez rozbudowanej elektroniki.
Najwiêkszym atutem ci¹gników Farmtrac 690 DT jest prostota
rozwi¹zañ, po³¹czona z wysok¹ jakoœci¹ produktu, wysokim
komfortem pracy, relatywnie nisk¹ cen¹ zakupu.

Uroczyste nadanie tytu³ów i wrêczenie statuetek odbêdzie
siê na spotkaniu wystawców w pierwszym dniu wystawy
AGROTECH 2014 w Kielcach, tzn. 7 marca 2014 r.

Wyniki konkursu og³oszono w mediach w grudniu 2013 r.
i styczniu 2014 r.

Opis maszyn opracowano w oparciu o literaturê firmow¹.
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Rys. 3. Ci¹gnik rolniczy Farmtrac 690 DT produkowany przez
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie
Fig. 3. Farmtrac 690 DT Farm Tractor manufactured by
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., Mr¹gowo (Poland)
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