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Streszczenie

W wyniku konkursu tytu³ „Maszyny Rolniczej Roku 2015” przyznano nastêpuj¹cym produktom: w kategorii maszyna krajowa -
Zaprawiarce Hanka 25W o pracy ci¹g³ej z innowacyjnym systemem wagowego dozowania nasion i precyzyjnego dozowania
cieczy produkowanej przez AGRALEX Aleksander i Jacek Lubiñscy Sp. J. z Red³a oraz w kategorii maszyna z importu ex aequo -
Ci¹gnikowi rolniczemu New Holland T8.420 Auto Command produkowanemu przez CNH America zg³oszonemu przez New
Holland P³ock CNH Industrial Polska oraz Ci¹gnikowi rolniczemu Steyr 6230 CVT produkowanemu przez CNH Industrial
Oesterreich GmbH (marka Steyer) zg³oszonemu przez CNH Industrial Polska Sp. z o.o. (marka Steyer). Wyró¿nienie w konkursie
otrzyma³ Kompaktowy agregat uprawowy UPH produkowany przez AGRO-TOM Tomasz Kaniewski w Pogorzeli.

: zaprawiarka nasion, ci¹gnik rolniczy, agregat uprawowy, charakterystyka techniczna, konkurs, PolskaS³owa kluczowe
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Dnia 3 grudnia 2014 r. w Warszawie po raz dwudziesty
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, mgr Marcin
Pikulski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr in¿.
Wies³aw Golka - ITP MOB w K³udzienku, mgr Leon
Wawreniuk - Redakcja AGRO, dr hab. in¿. Zbyszek Zbytek,
prof. nadzw. - PIMR, Poznañ, mgr in¿. Zbigniew Rapacki -
KRUS, Warszawa, mgr Renata Kalinowska - ITP Oddz.
Warszawa sekretarz (rys. 1).

Podobnie jak w latach ubieg³ych, w oparciu o kryteria
funkcjonalnoœci, bezpieczeñstwa w eksploatacji, niepowta-
rzalnoœci konstrukcji, estetyki oraz kosztów u¿ytkowania,
Komisja nada³a dwa tytu³y „Maszyny Rolniczej Roku 2015”:
w kategorii maszyna krajowa oraz w kategorii maszyna
z importu, a tak¿e specjalne wyró¿nienie.

Tytu³ w kategorii maszyna
krajowa otrzyma³a Zaprawiarka Hanka 25W o pracy ci¹g³ej

Maszyny Rolniczej Roku 2015

z innowacyjnym systemem wagowego (masowego) dozowania
nasion i precyzyjnego dozowania cieczy, produkowana przez
AGRALEXAleksander i Jacek Lubiñscy Sp. J. z Red³a (rys. 2).

Tytu³ w kategorii maszyna
z importu komisja przyzna³a Ci¹gnikowi rolniczemu
New Holland T8.420 Auto Command produkowanemu przez
CNH America, zg³oszonemu przez New Holland P³ock CNH
Industrial Polska (rys. 3) oraz Ci¹gnikowi rolniczemu Steyr
6230 CVT produkowanemu przez CNH Industrial Oesterreich
GmbH (marka Steyer), zg³oszonemu przez CNH Industrial
Polska Sp. z o.o. (marka Steyer) - rys. 4.

Specjalne Wyró¿nienie w konkursie
w kategorii maszyny produkcji krajowej komisja

przyzna³a Kompaktowemu agregatowi uprawowemu UPH
produkowanemu przez AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
w Pogorzeli (rys. 5).

Zaprawiarka Hanka 25W przeznaczona jest do pracy ci¹g³ej
(rys. 2). Konstrukcja jej pozwala na zastosowanie ró¿nych
niezale¿nych systemów aplikacji zapraw i ró¿nych dodatków

Maszyny Rolniczej Roku 2015
ex aequo

Maszyna Rolnicza
Roku 2015

Rys. 1. Komisja Konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 2015” - 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)
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nanoszonych na nasiona, przy jednoczesnej bardzo wysokiej

wydajnoœci zaprawiania, tj. od 10 do 25 t h , z mo¿liwoœci¹

przebudowy w celu uzyskania wydajnoœci do 50 .

Charakteryzuje siê ponadto nowatorskim rozwi¹zaniem tarczy
rozpylacza w komorze zraszania. W zaprawiarce mo¿na
zastosowaæ dwie tarcze rozpylaj¹ce oraz automatyczny
elektroniczny system programowania i sterowania.

· -1

t h· -1

Rys. 2. Zaprawiarka Hanka 25W o pracy ci¹g³ej z innowacyj-
nym systemem wagowego (masowego) dozowania nasion i pre-
cyzyjnego dozowania cieczy produkowana przez AGRALEX
Aleksander i Jacek Lubiñscy Sp. J. z Red³a
Fig. 1. Hanka 25 Continuous Seed Dresser with innovative
system of the weighing charge dosages of seeds and the precise
dosage of liquid manufactured by AGRALEX Aleksander
i Jacek Lubiñscy Sp. J., Red³o (Poland.

Innowacyjnoœæ zaprawiarki przejawia siê w bardzo
precyzyjnym wagowym dozowaniu nasion oraz wagowym
systemie dozowania wyposa¿onym w dwa przenoœniki
taœmowe.

Ci¹gnik rolniczy New Holland T8.420 Auto Command
osi¹ga imponuj¹c¹ moc 308 kW (419 KM), co czyni go
najpotê¿niejszym na œwiecie ci¹gnikiem z bezstopniow¹
skrzyni¹ biegów (rys. 3).

Rys. 3. Ci¹gnik rolniczy New Holland T8.420 Auto Command
produkowany przez CNH America, zg³oszony przez New
Holland P³ock CNH Industrial Polska
Fig. 2. New Holland T8.420 Auto Command Farm Tractor
manufactured by CNH America, put up by New Holland P³ock
CNH Industrial Polska

Ci¹gnik przeznaczony jest dla gospodarstw wielko-
obszarowych oraz profesjonalnych us³ugodawców. Du¿y
rozstaw osi oraz du¿a moc zapewniaj¹ wszechstronn¹ pracê
ci¹gnika.

Bezstopniowa przek³adnia napêdowa Auto Command
w po³¹czeniu z wielofunkcyjn¹ dŸwigni¹ Command Grip™
oferuje sprawne i p³ynne prze³¹czanie mocy, ³atwe do
sterowania. Cztery tryby pracy: i ,
zapewniaj¹ elastycznoœæ pracy gwarantuj¹c¹ optymaln¹
oszczêdnoœæ paliwa. Wszystkie funkcje przek³adni s¹
zgrupowane w jednym miejscu. W przypadku pracy w trybie

operator wybiera ¿¹dan¹ prêdkoœæ robocz¹, a przek³adnia
dostosowuje prêdkoœæ silnika i ustawienie

przek³adni napêdowej w taki sposób, aby uzyskaæ
najefektywniejsze osi¹gi.

Skrzynie biegów umo¿liwiaj¹
wykorzystanie ma³ej prêdkoœci jazdy i du¿ego momentu w sil-
nikach . Przy jeŸdzie ekonomicznej z du¿¹

prêdkoœci¹ (40 km h ECO) silnik mo¿e pracowaæ na

oszczêdnych obrotach 1400 obr. min , co czyni go po¿¹danym

rozwi¹zaniem w przypadku du¿ego udzia³u prac transpo-
rtowych.

Charakterystykê techniczn¹ ci¹gnika New Holland T8.420
Auto Command przedstawiono w tab. 1.

Auto, Cruise, PTO Manual

Auto
Auto Command

Auto Command™
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Tab. 1. Charakterystyka techniczna ci¹gnika New Holland
T8.420 Auto Command (�ród³o: literatura firmowa)
Table 1. Technical characteristics of New Holland T8.420 Auto
Command Farm Tractor (Source: firm literature)

MegaFlow™

IntelliView™

Modele T8 Auto Command maj¹ zwiêkszony rozstaw osi,
co poprawia ich stabilnoœæ oraz przyczepnoœæ: rozstaw osi
tylnej w ci¹gniku T8.420 zosta³ zwiêkszony o 100 mm, co daje
w sumie 3550 mm. Jest to o 14% wiêcej ni¿ w modelach konku-
rencyjnych i jednoczeœnie zapewnia bardzo dobr¹ zwrotnoœæ.

Szeroki rozstaw osi i du¿y wybór obci¹¿ników oznacza, ¿e
seria ci¹gników T8Auto Command oferuje najwy¿sz¹ w swojej
klasie wydajnoœæ podczas upraw wymagaj¹cych du¿ych
prêdkoœci. Przednia oœ z zawieszeniem Terraglide™ chroni
ci¹gnik, zamontowane narzêdzia i operatora przed du¿ymi
obci¹¿eniami udarowymi podczas transportu i prac polowych.

Standardowe natê¿enie przep³ywu uk³adu hydraulicznego
WOM to 161 litrów na minutê. Dodatkowa pompa

podwy¿sza ten przep³yw do 274 litrów na minutê.
W trudnych warunkach, dziêki dostêpnej dodatkowej mocy
38 kW (52 KM), system zarz¹dzania moc¹ silnika mo¿e wyko-
rzystywaæ pe³n¹ wydajnoœæ uk³adu hydraulicznego. Regulacja
przep³ywu odbywa siê za pomoc¹ ekranu dotykowego
monitora , co u³atwia ustawianie natê¿enia
przep³ywu dla poszczególnych zaworów.

Ci¹gniki serii T8 s¹ przeznaczone do pracy z przednim
uk³adem zawieszenia narzêdzi. W¹ska maska silnika zapewnia
doskona³¹ widocznoœæ przed ci¹gnikiem. Du¿y rozstaw osi
sprawia, ¿e ³atwiej mo¿na wykorzystaæ pe³ny udŸwig

1806 Nm
Maksymalny moment obrotowy

przy 1550 obr·min
-1

Typ ogumienia przedniego

Typ ogumienia tylnego

710/75R42- 650/75R34

710/75R42- 650/75R34

4 WD

6 cyl.

270 kW (367 KM)

Model

Uk³ad jezdny

Cylindry

Moc silnika znamionowa z EPM

Moc silnika maksymalna z EPM 308 kW (419 KM)

T8.420 Auto Command
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podnoœnika, wynosz¹cy 5810 kg. Zintegrowane, elektroniczne
urz¹dzenia sterownicze przedniego uk³adu zawieszenia
narzêdzi znajduj¹ siê w zasiêgu rêki operatora.

Tylny uk³ad zawieszenia narzêdzi ci¹gnika T8 posiada
maksymalny udŸwig 10 200 kg i radzi sobie z najciê¿szym
osprzêtem. Wysokowydajna hydraulika o du¿ej mocy pozwala
na szybkie uniesienie narzêdzi podczas skrêtów na uwrociach,
wykonywanych przy du¿ej prêdkoœci. Uk³ad HTS pozwala na
ustawienie podniesionej i opuszczonej pozycji uk³adu
zawieszenia narzêdzi jako parametru automatycznej sekwencji
skrêtu.

Ci¹gnik rolniczy Steyr 6230 CVT produkcji CNH
Industrial Oesterreich GmbH (marka Steyr), zg³oszony przez
CNH Industrial Polska Sp. z o.o. (marka Steyr), wyposa¿ony
jest w liczne funkcje podnosz¹ce wydajnoœæ: automatyczn¹
redukcjê prêdkoœci obrotowej silnika, aktywne zarz¹dzanie
wydajnoœci¹ oraz systemy lub . System
zarz¹dzania wydajnoœci¹ silnika zapewnia, w zale¿noœci od
modelu, nawet do 23 kW (31 KM) dodatkowej mocy do prac
wymagaj¹cych zastosowania WOM lub transportu, co
przek³ada siê na wzrost wydajnoœci nawet o 15%. Zwyk³e

obni¿enie prêdkoœci obrotowej silnika do 1900 obr. min daje

dodatkowe 10% wydajnoœci. Inteligentny system
zarz¹dza wspó³prac¹ miêdzy silnikiem a przek³adni¹ i przysto-
sowuje ca³y uk³ad napêdowy do bie¿¹cych warunków
roboczych (rys. 4).

Charakterystykê techniczn¹ ci¹gnika rolniczego Steyr 6230
CVT przedstawiono w tab. 2.

Bez wzglêdu na rodzaj prac (orka, doprawianie, siew, prace
miejskie, transportowe) nowa generacja ci¹gników CVT

S-tronic ecotronic

S-tronic

Rys. 4. Ci¹gnik rolniczy Steyr 6230 CVT produkowany przez
CNH Industrial Oesterreich GmbH (marka Steyer) zg³oszony
przez CNH Industrial Polska Sp. z o.o. (marka Steyer)
Fig. 4. Steyr 6230 CVT Farm Tractor manufactured by CNH
Industrial Oesterreich GmbH (Steyer brand) put up by CNH
Industrial Polska Sp. z o.o. (Steyer brand)

Tab. 2. Charakterystyka techniczna ci¹gnika rolniczego Steyr
6230 CVT (�ród³o: literatura firmowa)
Table 2. Technical characteristics of Steyr 6230 CVT Farm
Tractor (Source: firm literature)

· -1

Model

Nominalna moc silnika
wg ECE R1201 (kW / KM)

Pojemnoœæ silnika

(cm )/ Iloœæ cylindrów
3

167 / 228

6.728 / 6
turbosprê¿arka i intercooler

6230 CVT

sprosta wszystkim zadaniom, z maksymaln¹ moc¹ i ekono-
micznym spalaniem. Podstaw¹ jest tutaj innowacyjna skrzynia
biegów z przek³adni¹ bezstopniow¹, bêd¹ca rezultatem ponad
dziesiêcioletnich badañ i testów CVT. Technologia silnika

, dziêki przyjaznemu œrodowisku silnikowi
o pojemnoœci 6,7 litra z i wtryskiem

, spe³nia normê unijn¹ Tier 4a. Dostêpnych jest osiem
modeli o maksymalnej mocy 126-198 kW (171-269 KM).

Sam wzrost wydajnoœci nie umniejsza op³acalnoœci, jednak
technologia SCR zwiêksza wydajnoœæ, a jednoczeœnie obni¿a
koszty eksploatacji ci¹gnika. Dziêki wdro¿eniu technologii
SCR uda³o siê zmniejszyæ zu¿ycie oleju napêdowego œrednio
o 10%, zwiêkszaj¹c przy tym moc ci¹gnika nawet o 14%.
Ponadto silniki spe³niaj¹ surowe wymagania norm emisji
spalin stage IIIB, s¹ przyjazne œrodowisku i czyste.

Kabina ci¹gnika Steyr zapewnia ³atw¹ obs³ugê. Elementy
steruj¹ce w kabinie rozmieszczono zgodnie z zasadami ergo-
nomii i logiki u¿ytkowania, integruj¹c tym samym funkcje
ecotech, aby maksymalnie u³atwiæ pracê operatora. Ergono-
micznie zaprojektowany pod³okietnik i intu-
icyjny panel sterowania ICP s¹ przyjazne dla operatora i zinte-
growane w prawym pod³okietniku jego fotela. Dziêki dosko-
na³emu podœwietleniu przycisków, mo¿na
obs³ugiwaæ bez wysi³ku równie¿ w nocy, natomiast intuicyjny
panel sterowania ICP u³atwia obs³ugê najwa¿niejszych funkcji
ci¹gnika.

Z kokpitu ergonomicznej kabiny CVT, wyposa¿onej w naj-
nowoczeœniejsze sterowniki i wskaŸniki, monitoruje siê i ope-
ruje wszelkimi funkcjami w sposób komfortowy.

Najnowszy sterownik jest ³atwy w obs³udze
i dla wiêkszej wygody zintegrowany w prawym pod³okietniku
siedzenia kierowcy. Pod rêk¹ znajduje siê szeœæ kluczowych
funkcji ci¹gnika.

Pochy³a pokrywa silnika nie zak³óca widocznoœci obszaru
prac. Kabina CVT jest przeszklona z ka¿dej strony, dziêki
czemu œwietnie widoczny jest tak¿e ty³. Du¿e tylne lusterka
podgrzewane elektrycznie, sterowane z kabiny, gwarantuj¹
pe³n¹ widocznoœæ oprzyrz¹dowania zamontowanego za
okr¹g³ymi zderzakami. Natomiast szklane okno dachowe
pozwala na niezak³ócon¹ kontrolê ³adowacza.

Przy zastosowaniu nowoczesnej technologii sieciowej
kluczowe elementy stale komunikuj¹ siê ze sob¹ w celu zacho-
wania nieprzerwanej wymiany danych. System zarz¹dzania
silnikiem/przek³adni¹ oraz informacje z EHR, WOM,
sterowników, napêdu 4WD oraz mechanizmu ró¿nicowego, jak
równie¿ sterowniki operatora oraz monitor s¹ skoordynowane
w celu zapewnienia ci¹g³ego maksymalnego zestrojenia wa-
runków pracy.

Sieci i system zarz¹dzania silnikiem napêdowym
obejmuj¹:

Kompaktowy agregat uprawowy UPH produkcji AGRO-
TOM Tomasz Kaniewski z Pogorzeli, hydraulicznie sk³adany,
przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby po orce lub
innej wstêpnej obróbce roli (rys. 5). Odpowiednie skonfigu-
rowanie agregatu umo¿liwia przygotowanie pola do siewu po
jednym przejeŸdzie. Agregat jest sprzêtem wysokiej jakoœci,
charakteryzuje siê prost¹ i trwa³¹ budow¹.

ecotech turbodiesel
intercoolerem common

rail

Multicontroller

Multicontroller

Multicontroller

S-tronic

S-tronic Steyr
• silnik,
• automatyczn¹ przek³adniê bezstopniow¹,
• elektroniczn¹ regulacjê zaczepu EHR,
• sterowniki hydrauliczne,
• monitor ci¹gnika oraz wydajnoœci,
• sterowniki operatora,
• oprogramowanie serwisowe,
• system automatycznego sterowania z odbiornikiem

GPS oraz kolorowy ekran dotykowy .
S-Guide

S-Tech 600
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Rys. 5. Kompaktowy agregat uprawowy UPH produkowany
przez AGRO-TOM Tomasz Kaniewski z Pogorzeli
Fig. 5. UPH Compact Cultivation Unit manufactured by
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski, Pogorzela (Poland)

Wyposa¿enie agregatu UPH:
- listwa przednia wyrównuj¹ca regulowana pod k¹tem z do-

ciskiem sprê¿ynowym,

- wa³ przedni p³askownikowy 370,Æ

„ ”THE FARM MACHINE OF 2015 COMPETITION

Summary

Title of „The Farm Machine of 2015” was awarded to following machines: in category „home machine” - Hanka 25 Continuous
Seed Dresser with innovative system of the weighing charge dosages of seeds and the precise dosage of liquid manufactured by
AGRALEX Aleksander i Jacek Lubiñscy Sp. J., Red³o (Poland) and in category “imported machine” ex aequo - New Holland
T8.420 Auto Command Farm Tractor manufactured by CNH America, put up by New Holland P³ock CNH Industrial Polska and
Steyr 6230 CVT Farm Tractor manufactured by CNH Industrial Oesterreich GmbH (Steyer brand) put up by CNH Industrial
Polska Sp. z o.o. (Steyer brand). Distinction was awarded to UPH Compact Cultivation Unit manufactured by AGRO-TOM Tomasz
Kaniewski, Pogorzela (Poland).
Key words: seed dresser, farm tractor, compact cultivation unit, technical characteristics, competition, Poland

- trzyrzêdowa sekcja zêbów sprê¿ynowych wzmacnianych
z p³ynn¹ regulacj¹ g³êbokoœci pracy do 12 cm,

- wa³ tylny p³askownikowy 370,
- listwa tylna wyrównuj¹ca regulowana pod k¹tem z docis-

kiem sprê¿ynowym,

- wa³ tylny Crosskill ko³eczkowy 370 mm,
- automatyczna belka zaczepowa:

• wersje UP 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m - rama sztywna z mo-
¿liwoœci¹ do³¹czenia wózka ze sprzêgiem do siewnika,

• wersje UPH 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m - sk³adane
hydraulicznie, zawieszane lub pó³zawieszane.

Dane techniczne agregatu kompaktowego UPH
przedstawiono w tab. 3.

Uroczyste wrêczenie tytu³ów i statuetek odbêdzie siê
w dniu 27 marca 2015 r. na targach AGROTECH w Kielcach
podczas ceremonii otwarcia. Wszyscy producenci, którzy
zg³osili swoje wyroby, otrzymaj¹ listy z podziêkowaniem za
udzia³ w konkursie. Przed koñcem roku nagrodzone firmy
zosta³y powiadomione o wynikach konkursu. Wyniki konkursu
og³oszono w mediach w grudniu 2014 i styczniu 2015 r.

Opis i zdjêcia maszyn przedstawiono w oparciu o literaturê
firmow¹.

Æ

Æ

Tab. 3. Dane techniczne agregatu kompaktowego UPH
(�ród³o: literatura firmowa)
Table 3. Technical data of UPH Compact Cultivation Unit
(Source: firm literature)

UPH 4,0

UPH 4,5

UPH 5,0

UPH 6,0

Typ Szerokoœæ
(m)

Waga
(kg)

Liczba
zêbów
(szt.)

Moc
(kW)
(KM)

4,0

4,5

5,0

6,0

2 300

2 600

2 900

3 600

22

24

28

32

88-103
120-140
96-110

130-150

110-132
150-180

132-177
180-240

A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN SIX LANGUAGES

Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.

Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie
alfabetycznym z odpowiednikami w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim,
w³oskim i rosyjskim.

Wydawca: PIMR Poznañ.
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