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Co Kubota oferuje polskim rolnikom?
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Czy praca rolnika może stać się łatwiejsza i przyjemniejsza? Czy rolnictwo
precyzyjne zrewolucjonizuje naszą pracę i maszyny? Jaki sposób ma na to
producent japońskich ciągników?
O tym porozmawiamy dziś w nowym odcinku słuchowiska z cyklu „Kubota. Poznajmy się bliżej”.

Rolnictwo precyzyjne w służbie wysokich plonów
Rolnicy nigdy nie mieli łatwej pracy, szczególnie dziś. Muszą sprostać wielu wyzwaniom jak choćby
rosnące koszty produkcji. Jednak z pomocą przychodzą nowe technologie i rolnictwo precyzyjne.
Temat doskonale znany marce Kubota, która w tym roku współorganizowała konferencje „Precyzyjna
przyszłość rolnictwa” w Centrum Rolnictwa Precyzyjnego Kubota w ZSR w Kaczkach Średnich.
Jakie rozwiązania rolnictwa precyzyjnego stosuje w swoich ciągnikach japoński producent?

fot. Kubota
Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego można zastosować m.in. w modelach Kubota MGX-III, MGX-IV

̶ W modelu Kubota M7002 jak i w innych naszych modelach ciągników rolniczych można

1/2

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

zastosować te rozwiązania. Dziś bardzo ważne w gospodarstwie rolniczym jest optymalizacja
kosztów produkcji i elementy rolnictwa precyzyjnego w prosty sposób przyczyniają się do tego.
Zastosowanie m.in. anten GPS sprawia, że tak naprawdę rolnik nie musi dziś prowadzić swojego
ciągnika. Dzięki sygnałowi GPS prowadzenie maszyny jest bardziej precyzyjne – mówi Michał
Poźniak, szef sprzedaży maszyn rolniczych Kubota, oddział w Polsce. Takie funkcje są dziś dostępne
w modelach Kubota M7002, a MGX trzeciej i czwartej generacji, M5001 oraz M4002 można w nie
doposażyć.

Maszyny stwarzają możliwości dla małych gospodarstw
W naszym kraju dominują małe gospodarstwa o areale nie przekraczającym 15 hektarów. Czy można
w nich również zastosować rozwiązania rolnictwa precyzyjnego? – Nasza oferta jest bardzo bogata.
Mamy ciągniki dedykowane małym gospodarstwom, jak i tym wymagającym, dla których oferujemy
model M7002. Małym gospodarstwom możemy zaoferować ciągnik główny w gospodarstwie,
w przedziale od 80 do 140 koni mechanicznych. Są to gamy M5001 oraz MGX-III, MGX-IV. Seria
M5001 to ciągniki, które mogą być zarówno głównym koniem pociągowym w gospodarstwie, jak
i ciągnikiem pomocniczym – mówi Michał Poźniak.
Sprawdź więcej w naszej rozmowie!

Odkrywaj więcej
Już za tydzień kolejny odcinek. Porozmawiamy w nim o możliwościach finansowania fabrycznego.
Zapraszamy!
Z poprzednimi odcinkami naszego cyklu „Kubota. Poznajmy się bliżej.” można zapoznać się tutaj:
odcinek 1: Kubota – lider w sadach
odcinek 2: M7002 – ciągnik dla wymagających
odcinek 3: W czołówce na rynku ciągników

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

