agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Agrotech 2017: nie byłeś? - zobacz, co się działo!
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Data: 21 marca 2017

Kielecki Agrotech to dla wielu rolników najważniejsze wydarzenie branżowe
w roku. Na tegorocznej wystawie zaprezentowało się ponad 700 firm
z różnych krajów, a ekspozycję o łącznej powierzchni 63 tys. m2 zajmowały
w większości ciągniki i inne maszyny rolnicze przeznaczone do gospodarstw
o zróżnicowanym profilu produkcji. Zobaczcie wideorelację z Tagrów
Agrotech 2017!
– Na tegorocznych targach Agrotech prezentujemy 3 nowości, miniciągnik KL1362, dwa ciągniki
z zupełnie nowej serii rolniczej o oznaczeniu M5001, którą dostosowano do najbardziej
wymagających norm czystości spalin EURO4, wprowadzono w tych ciągnikach kilka zmian, na
przykład zupełnie zmieniono kabinę. Kabina w ciągnikach M5001 jest dużo bardziej przestronna,
dużo szersza, oferująca miejsce dla pasażera – mówi Andrzej Sosiński, Manager ds. Marketingu,
Kubota Polska.
Choć ciągniki niewątpliwie należą do najbardziej atrakcyjnych eksponatów, na wystawie
zaprezentowana została pełna oferta maszyn. Wśród nich nie zabrakło opryskiwaczy, narzędzi
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uprawowych czy maszyn zielonkowych.
Na tegorocznych targach Agrotech prezentujemy 3 nowości, miniciągnik KL1362, dwa
ciągniki z zupełnie nowej serii rolniczej o oznaczeniu M5001, którą dostosowano do
najbardziej wymagających norm czystości spalin EURO4.
Andrzej Sosiński, Manager ds. Marketingu, Kubota Polska.

– Tym razem również mamy bogatą ofertę nowych maszyn na targach Kielcach, są to nowe modele
siewników do uprawy uproszczonej SPro6000R, agregat uprawowo-siewny z siewnikiem
pneumatycznym Wenta, oparty na bronie talerzowej, opryskiwacz rolniczy Lexis3000, maszyna
praktycznie zbudowana od nowa oraz dwa nowe modele opryskiwaczy dedykowane dla
sadowników – wymienia Ireneusz Dobrowolski, Kierownik Sprzedaży KUHN.
– Na targach kieleckich prezentujemy nowy ciągnik sadowniczy o marce Deutz-Fahr, model 5090.4
ds, ciągnik, na który czekają sadownicy z naszego kraju – dodaje Jarosław Figurski, Specjalista
ds. Produktu Seme Deutz-Fahr. – Wielu uwarunkowało udział w tych targach właśnie od obecności
tego ciągnika, to jest ciągnik pierwszy w kraju, numer seryjny 01, ciekawe rozwiązanie, nowa norma
emisji spalin, norma EURO3B, skrzynie biegów bez półbiegów albo z półbiegami, wydajna
hydraulika z podwójną pompą, to jest to wyposażenie, które sprawia, że prace w sadzie nie będą
żadnym problemem.

2/4

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Niebywałą atrakcją targów Agrotech 2017 był czarny ciągnik Case IH Optum oraz jego odpowiednik
marki Steyr – Terrus.

Agrotech 2017: coś dla hodowców!
Producenci trzody wykazywali spore zainteresowanie komponentami paszowymi, niewątpliwie
przykładają oni coraz większą wagę do zdrowotności stada.
– Mamy kilka nowych produktów, mamy świeże badania odnośnie naszego takiego topowego
produktu Immunoferkel, są immunoglobuliny dla prosiąt, które podajemy im zaraz po urodzeniu na
drugi dzień. Bardzo ciekawe wyniki nam wyszły, na jednej z ferm, które dają większe nadzieje na
odchów lepszych, zdrowszych prosiąt – komentuje Artur Turek, Dyrektor Działu Żywienia Trzody
Chlewnej Mamy, Blattin Polska.
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Producenci trzody wykazywali spore zainteresowanie komponentami paszowymi.

Coś do obejścia!
Codzienna praca rolnika związana jest nie tylko z produkcją roślinną czy zwierzęcą, lecz także
z utrzymaniem obejścia. Prace w ogrodzie również można sobie ułatwić korzystając z najnowszych
osiągnięć techniki.
– Ofertą firmy Stihl na bieżący sezon jest gama produktów akumulatorowych skierowanych głównie
do użytkowników hobbystycznych tak, aby każdy kto ma mały ogródek nie musiał od razu kupować
nie wiadomo jak dużych maszyn spalinowych, które, wiadomo, niosą z sobą pewne komplikacje.
Każde z tych urządzeń, kompletując po kolei, jest oczywiście ono kompatybilne, jeden akumulator
obsłuży każde jedno z tych urządzeń, zarówno zetniemy gałęzie, zetniemy trawę, później to
wszystko oczyścimy dmuchawą, przytniemy również żywopłot – mówi przedstawiciel firmy Stihl.
Jak widać Agrotech 2017, to nie tylko ciągniki i maszyny, to pełna oferta produktów
i rozwiązań skierowanych do gospodarstw o zróżnicowanym profilu. Nie dziwi więc
ogromna liczba zwiedzających, którzy przybyli do Kielc od 17 do 19 marca.

Obejrzyj także zdjęcia: Agrotech 2017: fotorelacja z wystawy

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

