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Ciągniki na Agro Show 2019 – nowości i nie tylko! [WIDEO]
Autor: Małgorzata Srebro
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Ciągniki niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej
było i w tym roku na targach Agro Show 2019. Dlatego postanowiliśmy
sprawdzić, co ciekawego w ofercie na ten sezon mają firmy!
Prezentowaliśmy już modele kombajnów, które można było zobaczyć na Agro Show 2019. Kolejnymi
maszynami, które wzbudzały ogromne zainteresowanie były ciągniki. Sprawdź przegląd ciągników!
Więcej w materiale wideo:

Jaki jest największy ciągnik od Deutz-Fahr
Podczas tegorocznych targów Agro Show 2019 producent maszyn Deutz Fahr zaprezentował m.in.
ciągniki o mocy od 35 do 330 koni. Aktualnie największym modelem w ofercie jest ciągnik 9340
o mocy 320 koni. – Ten ciągnik prezentowany jest w wersji limitowanej, w wersji Warrior. Dzięki
temu klienci nasi dostają dodatkowe wyposażenie, pakiety oświetlenia LED, lepszy fotel,
wentylowany, klimatyzowany, rurę chromowaną i jeszcze inne dodatkowe atrakcje. – mówił Miłosz
Wilim, SDF, Polska.

Jaki jest najnowszy ciągnik od Fendta
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Ciągnik Fendt 942 podczas tegorocznych targów Agro Show 2019
fot. Daniel Biernat

Fendt 942, o mocy 420 koni mechanicznych to najnowszy produkt z fabryki Marktoberdorf, w pełni
dostępny dla każdego naszego rolnika. – Nowoczesne rozwiązania przekładni, osobno napędzana
przednia i tylna oś, po to, aby poprawić efektywność jazdy, aby zwiększyć możliwości
manewrowania tym ciągnikiem. Wykorzystujemy efekt wciągania w zakręt po to, żeby
zmniejszyć promień zawracania.Wszystko to, aby pracować efektywniej na polu.
Mamy nowy silnik 9-litrowy firmy MAN, który wykorzystuje technologię niskich obrotów po to, aby
zmniejszyć zużycie paliwa. Jak wszyscy wiemy, nasi rolnicy są zainteresowani niskimi kosztami
eksploatacji tych maszyn. Dlatego myślimy o nich i proponujemy im tego typu rozwiązanie. – mówił
Rafał Mikołajczak, Fendt Polska.

Zetor Proxima na Agro Show 2019
Na stoisku Zetor Polska zaprezentowano kilka nowości. Główną z nich był podstawowy ciągnik
w ofercie firmy, Zetor Proxima w nowym designie. – Ciągnik Zetor Proxima Z-Line oprócz nowej
maski i innych podzespołów, które znajdują się wewnątrz, dostał również nowy dach,
a wnętrze kabiny uległo modyfikacjom. Poza tym na stoisku prezentujemy nową gamę ciągników
małych, komunalnych, służących dla utrzymania czystości, utrzymania ogrodów, parków,
w miastach, w spółdzielniach mieszkaniowych. Jest to seria Primo i Compax. – mówił Robert
Szewczyk, Zetor Polska.

Massey Ferguson 7715S w nowej ofercie cenowej
Ciągnik Massey Ferguson 7715S będzie dostępny w specjalnej ofercie cenowej dla klientów firmy. –
MF 7715S to 155 koni, przekładnia dyna-6, 24 biegi do jazdy w przód i 24 biegi do jazdy w tył.
Ciągnik ten spełnia najnowsze normy emisji STAGE V. To jest właśnie to, co chcemy wprowadzić
w nadchodzącym roku. Nowy rok wymusza u wszystkich producentów wprowadzenie najnowszej
normy emisji STAGE V. Massey Ferguson wykonuje to dzięki systemowi Soot Catalyst, czyli
systemowi, który czyści spaliny dzięki systemowi All-In-One. Dzięki temu mamy wszystkie filtry
oczyszczające spaliny umieszczone tylko i wyłącznie w jednym systemie, w tym przypadku pod
kabiną. Wpływa to na bardzo dobrą widoczność i bardzo wysoką moc na silniku. – tłumaczył
podczas tagów Agro Show 2019 Artur Kabza, Massey Ferguson.
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Przegląd ciągników od Kuboty

Ciągniki Kubota prezentowane podczas Agro Show 2019
fot. Daniel Biernat

Kubota w tym roku zaprezentowała sporo modeli ciągników. Można było obejrzeć zarówno mniejsze,
jak i największe modele w ofercie firmy. – W gamie rolniczej prezentujemy ciągniki już znane
i cenione polskim rynku, począwszy od serii M4002, poprzez serię M5001, a skończywszy na
serii MGX czwartej generacji oraz M7 generacji drugiej. – mówił Andrzej Sosiński, Kubota.

Czy artykuł był przydatny?
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