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Gospodarstwo rodzinne Zetorami silne [REPORTAŻ]
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Tym razem z kamerą agroFaktu zagościliśmy w Baszkowie, w powiecie
sieradzkim. To właśnie tu uprawowo-hodowlane gospodarstwo rodzinne
prowadzi, przy nieocenionym wsparciu bliskich i dwóch Zetorów Proxima, Pan
Bartłomiej Janczak.
30 hektarów ziemi ornej. Ok. 25 hektarów użytków zielonych. 60 sztuk bydła opasowego. Dwa Zetory
Proxima bez wątpienia mają co robić w gospodarstwie Pana Bartłomieja. Co szczególnie cieszy
młodego gospodarza, traktory czeskiej marki ze swoich zadań wywiązują się bez zarzutu, mimo że
nikt ich nie oszczędza. Niewykluczone nawet, że wkrótce dołączy do nich kolejny model z logo Zetor
na masce.
Więcej w materiale wideo:

Zdany test Zetora Proxima
Gospodarstwo rodzinne Pana Bartłomieja wzbogaciło się o pierwszy traktor Zetor Proxima w 2015
roku. Zakup ciągnika nie nastąpił rzecz jasna na chybił-trafił. Wręcz przeciwnie, była to gruntownie
przemyślana decyzja, którą ułatwiły i poprzedziły testy polowe.
– Na jednych z targów rolniczych, gdy wdaliśmy się w dyskusje z przedstawicielem handlowym
o wadach i zaletach tych modeli, przedstawiciel zaproponował nam, że możemy wziąć taki ciągnik
na testy, na pokazy do swojego gospodarstwa. Testy wypadły na tyle pomyślnie, spodobał nam się
ten model, że pół roku później stanął u nas na podwórku 110-konny Zetor. Pracujemy nim od 4 lat.
Ciągnik sprawdza się bez zarzutu. Gospodarstwo się cały czas powiększa i potrzebowaliśmy
kolejny ciągnik podobnej klasy, więc dwa lata później, w 2017 roku, zdecydowaliśmy się na kolejny
model Zetora, również Proxima Power. Tym razem 80-konny – mówi Pan Bartłomiej.

Traktor główny i pomocniczy
Dwie Proximy w maszynowym stadzie Pana Bartłomieja doskonale się uzupełniają. Mocniejsza
wersja, jak podkreśla gospodarz, to typowy „wół pociągowy”. Współpracuje bez problemu
z szeregiem maszyn zagregowanych – pługiem obrotowym czy agregatem uprawowym. Ponadto
110-konna Proxima jest wykorzystywana do wszelkich czynności transportowych. Mniejszy,
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80-konny traktor, to z kolei klasyczny pomocnik.
– Wykonuje on wszelkie prace pomocnicze w gospodarstwie, takie jak siew nawozów, rozrzucanie
obornika, prasowanie słomy oraz prace z kosiarką dyskową. Ciągnik ma już nabite 1000 godzin,
więc jak na użytkowanie przez dwa lata jest to dużo – podkreśla zadowolony z nabytku Pan
Bartłomiej.
W Twoim gospodarstwie rodzinnym też przydałby się tak niezawodny i wszechstronny pomocnik jak
Zetor Proxima? Już dziś możesz go mieć z rabatem aż do 9100 zł netto. Skorzystaj z wyprzedaży
„Tysiące argumentów za…”. Sprawdź szczegóły na stronie zetor.pl
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