agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Którzy producenci ciągników byliby najlepszymi
budowlańcami?
Autor: Agata Piechota
Data: 8 września 2019

Każda branża potrzebuje własnych ekspertów. My postanowiliśmy jednak
sprawdzić, co stałoby się, gdyby producenci ciągników rolniczych postanowili
przekwalifikować się na… budowlańców. Wiemy już, jak wyglądałby traktorowy
dom.
Podczas dożynek mieliśmy okazję obserwować imponujące ciągniki i budowle ze słomy. Trudno
wyobrazić sobie jednak, aby to z traktorów powstał dom. Okazuje się, że dla chcącego nic trudnego!
Do przygotowania materiału tradycyjnie wykorzystaliśmy twarde dane AgriTrac. Tym razem
odnoszą się one do rejestracji ciągników rolniczych, odnotowanych w Polsce w okresie od
stycznia 2016 r. do sierpnia 2019 r. Każdorazowo, gdy wspominamy o konkretnej miejscowości,
mamy na myśli całą gminę, do której przynależy.

Producenci ciągników i… cegieł
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zaopatrzyć się w potrzebne materiały. Wygląda na
to, że nie bez przyczyny cegły mają właśnie pomarańczowy kolor. Okazuje się bowiem, że
w miejscowości Ściany (gm. Ślesin) królują traktory marki Zetor. Rejestrowane tam „nówki” kryją
pod maską średnio 118 KM. Co ciekawe, w mazowieckim Cegłowie wartość ta wynosi zaledwie 65
KM. Można więc uznać, że do stworzenia ciągnikowej ściany potrzeba co najmniej dwóch takich
maszyn.
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Najlepsza inspiracja dla dachu traktorowego domu to Deutz-Fahr 5110 G.
fot. agrofoto_filip3512

Deutz-Fahr na dachu
Wybudowane ściany należy następnie przykryć dachem. W traktorowym domu pomarańczowym
murom towarzyszyłby zielony strop. Rolnicy ze wsi Dachowa (gm. Kórnik) najczęściej wybierają
bowiem nowe ciągniki marki Deutz-Fahr. Ich ulubioną konstrukcją w ostatnich latach jest ta
o oznaczeniu 5110 G. Dla porównania, z zagranicy najchętniej sprowadzają „jelonki” z napisem 6230
na masce. Nie ulega więc wątpliwości, że w tym przypadku zielony dach byłby najlepszym wyborem!

Zetor w oknie
Gdy nadejdzie czas montażu okien, warto ponownie zwrócić się do marki Zetor. Inni
producenci ciągników muszą jej bowiem ustąpić w Oknach (gm. Baruchowo) – zarówno na rynku
„nówek”, jak i „używek”. Wśród fabrycznie nowych modeli największym zainteresowaniem cieszy się
tam Forterra 130 HSX. Najczęściej przywożoną z zagranicy konstrukcją jest z kolei 5211. Wygląda
więc na to, że w traktorowym domu obok nowoczesnych, dachowych mogłyby pojawić się również
klasyczne okna.

Do zbudowania płotu warto wykorzystać m.in. podzespoły maszyny Kubota.

Międzynarodowe ogrodzenie
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Ważnym elementem budowy jest także jej ogrodzenie. Z jednej strony zapewnia ono prywatność,
z drugiej – bezpieczeństwo. Gdyby producenci ciągników postanowili stworzyć płot,
w przetargu rywalizowałyby ze sobą marki Kubota i John Deere. To właśnie one znajdują się
na szczycie podium sprzedaży w zachodniopomorskich Płotach odpowiednio na rynku nowych
i importowanych traktorów.
Mogłoby się zatem okazać, że co druga sztacheta wyprodukowana zostałaby w Japonii i USA.
W takim traktorowym domu mile widziani byliby z pewnością goście z całego świata!
*Każdorazowo, gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż
mierzoną liczbą rejestracji.
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