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Agro Show 2018 – relacja z targów w Bednarach [WIDEO]
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Data: 7 października 2018

W Bednarach odbywa się największa rolnicza wystawa plenerowa w Europie.
To miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn
i urządzeń. Jak wyglądało jubileuszowe Agro Show 2018?

Nowości na Agro Show 2018

fot. Mariusz Drożdż
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Targi Agro Show 2018 były okazją do premiery nowych generacji wielu ciągników marki Kubota.

Dużą liczbę nowych modeli zaprezentowała m.in. japońska Kubota. Większość gamy rolniczej,
oferowanej przez tę markę na naszym rynku, uległa w tym roku zmianie. Jak podkreśla Andrzej
Sosiński, kierownik marketingu polskiego oddziału firmy, szczególnie oczekiwaną premierą była
nowa seria M4, obejmująca ciągniki o mocy 66 i 74 KM.
Na tegorocznej, 20. wystawie Agro Show po raz pierwszy samodzielnie, przy udziale własnych
dealerów, zaprezentowała się firma ARGO Tractors. To efekt decyzji o zmianie sposobu
dystrybucji maszyn i współpracy z firmami na polskim rynku.

fot. Mariusz Drożdż
Na stoisku AGRO Tractors można było zobaczyć nowy traktor McCormick X8.

Będziemy współpracować bezpośrednio z regionalnymi dealerami na terenie Polski. Celem takiego
rozwiązania jest skrócenie przepływu informacji zarówno z firmy do dealera, jak również zwrotnie,
od klienta przez dealera bezpośrednio do firmy – wyjaśnia Andrzej Jabłoński, dyr. sprzedaży
AGRO Tractors.
Po raz pierwszy zaprezentowano m.in. ciągnik X8 marki McCormick. Ta 310-konna maszyna
przeznaczona jest przede wszystkim do ciężkich prac i większych gospodarstw. Agro Show 2018
było również okazją do prezentacji ciągnika Landini Rex4, nowej propozycji dla sadowników.

Agro Show 2018 – wideorelacja
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Kolejnym dużym producentem obecnym w Bednarach był Massey Fergusson. Firma
przyjechała na targi z pełną ofertą swoich produktów. Zwiedzający mogli oglądać m.in. gamę
ciągników o mocy od 17 do 405 KM, maszyny zielonkowe, prasy zwijające zmiennoi stałokomorowe, kombajny oraz ładowarki teleskopowe.

fot. Mariusz Drożdż
Wyjątkowo korzystną ofertę przygotowano dla modelu Massey Ferguson 7714S.

Mamy przygotowaną specjalną kampanię na model 7714S w bardzo dobrej cenie, w dobrym
wyposażeniu. Oczywiście prezentujemy też nową prasoowijarkę, a dodatkowo mamy przygotowaną
kampanię na ciągniki najprostsze, mechaniczne, które są nawiązaniem do wcześniejszych modeli
MF255. Jest to tak zwany powrót legendy u nas – mówi Adam Wiatroszak, marketing specialist
Massey Ferguson.

Szeroka oferta Deutz-Fahr
Na stoisku Same Deutz Fahr można było zapoznać się z pełną ofertą marki Deutz-Fahr. Zwiedzający
oglądali z bliska m.in. ciągniki z przedziału 35–340 KM oraz kombajny o mocy od 175 do 400
KM.
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fot. Mariusz Drożdż
Dyrektor handlowy Same Deutz-Fahr Polska przybliżył nam szczegóły kompleksowej oferty marki.

W przypadku ciągników oferujemy w tej chwili trzy typy maszyn – mianowicie ciągniki stricte
mechaniczne, ciągniki z pełną automatyką, z elektroniką, wyposażane w skrzynie
zautomatyzowane, są to wersje RC Shift, i już ta najwyższa półka, okręty flagowe, jest to
technologia skrzyni bezstopniowych, seria TTV – precyzuje Stanisław Gozdek, dyr. handlowy
Same Deutz Fahr Polska.
Nie zabrakło pełnej linii do zbioru zielonek, czyli przetrząsaczy, zgrabiarek i pras marki Deutz-Fahr.
Wystartowano również z nową kampanią pod hasłem „Pora na wygraną”.
W puli aż 7 modeli, które są oferowane w wyjątkowo korzystnych warunkach, czyli mówimy tu
o dodatkowych, powiększonych rabatach cenowych i finansowaniu fabrycznym 5 lat 0%.
Oczywiście jest to pula ograniczona, należy się spieszyć – dodaje Stanisław Gozdek.

Nowy kombajn New Holland

fot. Mariusz Drożdż
Nowością na stoisku New Holland był m.in. kolejny kombajn z rodziny CR.

Nowości nie zabrakło również na stoisku New Holland. Podczas tegorocznej, 20. już edycji
Agro Show włoska marka zaprezentowała m.in. nowe, lekkie maszyny budowlane oraz nowy
kombajn CR 980. Sprzężono go z hederem typu Varifeed o szerokości 10,7 metra oraz wyposażono
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w silnik o mocy maksymalnej 571 KM i system automatyzacji pracy Intellisence.
Jest to pierwszy na świecie proaktywny system automatyzacji, kontrolujący i nadzorujący parametry
pracy maszyny i oferujący użytkownikowi zmniejszone zużycie paliwa na hektar lub tonę –
wyjaśnia Artur Bednarczuk, specjalista ds. produktu New Holland Polska.
Oprócz tego prezentujemy po raz pierwszy przed szeroką publicznością nasz nowy ciągnik z serii
T6, z przekładnią napędową Dynamic Command, 24 przełożenia, trzy zakresy po osiem biegów –
dodaje Łukasz Chęciński, kierownik marketingu New Holland Polska.

Kompleksowa wystawa
Oglądam maszyny rolnicze, jakie prezentują firmy, i cały czas jestem zachwycony
nowościami. Próbuję wdrażać do swojego gospodarstwa ile mogę i na ile koszty pozwolą
Rafał Zaremba (zwiedzający wystawę)

Przez 4 dni wystawy prezentowany sprzęt oglądało około 150 tysięcy zwiedzających. Ich
wrażenia były bardzo pozytywne.
Oglądam maszyny rolnicze, jakie prezentują firmy, i cały czas jestem zachwycony nowościami.
Próbuję wdrażać do swojego gospodarstwa ile mogę i na ile koszty pozwolą – komentuje Rafał
Zaremba, zwiedzający z województwa mazowieckiego.
Ci, którzy nie posiadali gotówki, mogli skorzystać z szerokiej oferty firm z sektora
finansowego, na przykład Banku BGŻ PNB Paribas. Kilka tygodni temu ruszył on z nową ofertą,
bardzo dobrze wkomponowującą się w potrzeby rolników. To reakcja na wzmożone
zainteresowanie finansowaniem nie tylko nowych, ale również używanych maszyn, które
nadal świetnie się sprawują.

fot. Mariusz Drożdż
Bank BGŻ PNB Paribas przybliżył rolnikom szczegóły nowego sposobu finansowania zakupu
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maszyn.

W przypadku maszyn rolniczych wartość użytkowa spada dużo wolniej niż na przykład
standardowych samochodów, więc przez dłuższy czas mogą one bardzo dobrze służyć. Mamy
optymalną ofertę dla każdego rolnika, każdego gospodarstwa rolnego, które będzie chciało
odświeżyć park maszynowy – mówi Maciej Piskorski, dyr. Departamentu Produktów Agro
w Banku BGŻ PNB Paribas.
Nie bez wpływu na ofertę banku pozostała również tegoroczna susza. Obszar, na którym działam,
jest mocno obarczony suszą i nasi klienci już pytają o kredyty klęskowe. Całe szczęście w tym roku
pomoc jest na tyle duża, że oprocentowanie zostało obniżone do 0,5% dla rolników, którzy są
ubezpieczeni od tych strat w minimum 50% swoich upraw, tak że zapraszamy serdecznie po
finansowanie w tym zakresie – dodaje Paweł Waraczyński, ekspert ds. Agro w Banku BGŻ PNB
Paribas.
Zobacz więcej zdjęć z Agro Show 2018!
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