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Nowości Agro Show 2019. Opryskiwacze, siewniki, prasy...
[WIDEO]
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Podczas tegorocznych targów można było zobaczyć sporą ilość maszyn
rolniczych, nie tylko zagranicznych, ale także polskich producentów. Sprawdź
nowości Agro Show 2019!
Wśród prezentowanych maszyn pojawił się najnowszy opryskiwacz przyczepiany od Unia Grup,
Heron 5027. Nie zabrakło nowości od firm Metal Fach czy SaMasz. Warty uwagi był także najnowszy
siewnik od francuskiej firmy Kuhn – Aurock 6000 R. Z resztą zobaczcie sami!
Więcej w materiale wideo:

Opryskiwacz polowy ciągany – nowość od Unia Group
Podczas targów Agro Show 2019 firma Unia Group miała premierę najnowszego opryskiwacza
polowego, ciąganego. – Na Bednarach 2019 mamy premierę nowego opryskiwacza, jest to
nowy model Heron 5027. Zbiornik główny 5 tys. litrów, belka o szerokości 27 m. Jest to
konstrukcja na którą pomysł zrodził się 2 lata temu, przez ten czas badaliśmy rynek. Sprawdzaliśmy
tendencje, w którym kierunku idą zmiany i tak powstał nowy model. – mówił Krzysztof Meusz, z Unia
Group.

Wóz paszowy, prasa zmiennokomorowa i rozrzutnik obornika
Firma Metal Fach z Sokółki podczas wystawy zaprezentowała swoje nowe maszyny. Wśród nich
pojawiła się prasa Z 514. – Z 514 to prasa zmiennokomorowa z nowym podbieraczem. Jest to
odpowiedź na działania konkurencji, która w tej chwili mówi, że prasy zmiennokomorowe
wchodzą w mode, wchodzą w produkcję. Nasza odpowiedz to właśnie Z 514. – mówił Paweł
Waleryś, Metal-Fach. Wśród nowości pojawił się także wóz paszowy T 705, adapter z wirującymi
łopatkami oraz 42 tonowy, 3 osiowy rozrzutnik obornika.

Siewnik Aurock 6000 R i opryskiwacze polowe od Kuhn
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Kunh jest producentem między innymi opryskiwaczy polowych. – Posiadamy w swojej ofercie pełną
gamę opryskiwaczy, zarówno zawieszanych jak i ciągnionych, od małych pojemności do bardzo
dużych maszyn 7700 litrów i belkach nawet do 50 metrów. – mówił Ireneusz Dobrowslki, Kuhn. Dużą
nowością, jaka była prezentowana na targach Agro Show, to system auto-spray. – Dzięki
systemowu auto-sprawy możemy płynnie, dowolnie sterować dawką oraz wielkością kropli
cieczy roboczej. – dodał.
Drugą dużą nowością w ofercie był siewnik Aurock, po raz pierwszy prezentowany w Polsce. – Jest
to maszyna, która jest przeznaczona typowo do uprawy uproszczonej, albo nawet, można
powiedzieć, minimalnej. Dlatego że nie wymaga żadnej kultywacji, to jest ciężka maszyna
o wadze 8 ton przy 6 metrach szerokości roboczej.- podsumował Ireneusz Dobrowolski, Kuhn.

Nowości Agro Show 2019 od SaMasz
– Na tegorocznym Agro Show Bednary 2019 prezentujemy trzy nowości. Między innymi klasę
lekką zgrabiarkę Z351 Slim oraz przetrząsacz 8-wirnikowy o szerokości roboczej 8,60.
Wychodzimy również z nowym produktem do zagęszczania i kiszenia kukurydzy i trawy. Jest to wał
dogniatający Impact 300H. – mówił Janusz Ferenc, SaMasz.
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