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TARGI

MASZYNOWY

ZAWRÓT GŁOWY

Chiñczycy dogl¹daj¹
fabryki XCMGEuropa AGRO-TECH W MINIKOWIE
MIĘDZYNARODOWE
TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE
Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH w Minikowie
(Kujawsko-Pomorskie), które w tym roku odbyły się w dniach 2-3 lipca,
jak zwykle były areną prezentacji m.in. wiodących producentów
maszyn rolniczych.
największe targi rolnicze północnej
Polski organizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pod patronatem ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Deszczowa pogoda nie zniechęciła producentów rolnych, ekspertów
i rolników zainteresowanych aktualną ofertą branżową, którzy tłumnie odwiedzali
ekspozycje w ciągu obu targowych dni.
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POMOT na wielu stoiskach
Naturalnie w Minikowie nie mogło zabraknąć Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT z Chojny, które było reprezentowane przez swoich dilerów.
Najwięcej produktów POMOT-u było
na stoisku Hurtowni Rolnik ze Strzelna.
Można było tu obejrzeć m.in. wyprodukowany przez POMOT wóz o pojemności 25.000 litrów. Jest to kolejny wóz, który
został sprzedany do jednego z krajowych liderów produkcji mięsnej – Spółdzielczej
Agrofirmy Witkowo (Zachodniopomorskie).
Rolnicy mogli również zobaczyć wozy asenizacyjne o pojemnościach od 5.000
do 18.000 litrów. Na stoisku hurtowni ze
Strzelna pokazywano również najnowszy
produkt POMOT-u – rozsiewacz wapna, nawozów, piasku i soli, o ładowności 6 ton,
wykonany na licencji nowozelandzkiej firmy
TRANSPREAD Ltd. W jego konstrukcji zastosowano specjalną stal Optim i Raex firmy Ruukki – ścianka tej stali o grubości 3 mm, wytrzymałościowo jest porównywalna do ścianki zwykłej stali o grubości
nawet 8 mm.
Wozy asenizacyjne
z Chojny można było
znaleźć również w in-

nych punktach wystawy u dilerów współpracujących z przedsiębiorstwem. Na stoisku
firmy AGROPOL Zakrzewo był pokazywany
wóz o pojemności 8.000 l, na dużych kołach 23.1x26. Firma Inter-Vax ze Żnina prezentowała wóz asenizacyjny o pojemności 5.000 l z agregatem doglebowym oraz
wóz o pojemności 10.000 l. Kolejne wyroby
firmy POMOT można było znaleźć na stoisku
firmy Zip Agro Kurzejewo – wóz o pojemności 6.700 l wyposażony w specjalne ogumienie ciągnikowe 18,4x80 R34 oraz działko wyrzucające zawartość zbiornika na odległość
nawet do 60 m oraz wóz o pojemności 10.000 l z resorowanym dyszlem, z kolei
Agroma Sępólno pokazywała wóz asenizacyjny o pojemności 5.000 l.
Największy wóz asenizacyjny, obecny
na wystawie, miał brać udział w pokazach
polowych, zagregowany został ze znanym
ciągnikiem Fastrac marki JBC. Niestety
z powodu intensywnych opadów deszczu
pokazy odwołano. Wóz o pojemności 25.000 l wyposażony jest w resorowany
dyszel i zawieszenie hydrauliczne typu SIDRA z tylną i przednią osią skrętną, dzięki
czemu pojazd idzie idealnie w ślad za ciągnikiem. Z tyłu wóz wyposażony został
w rozlewacz szerokokątny, który umożliwia
rozlewanie gnojownicy na szerokość nawet
do 20 m! Ponadto w wozie zainstalowano
pompę typ DK31 firmy EISELE o wydajności 4.000 l na minutę.
Produkty P. U. P. Pomot są widoczne
na wystawach, co świadczy o mocnej pozycji firmy na rynku.

Nowa prasa Welger RPC
445 Tornado firmy Lely

W ubiegłym roku podczas targów Agro
Show w Bednarach, firma z Chojny prezentowała dwa wozy asenizacyjne o pojemności 25.000 l, które zostały sprzedane
na Białoruś. W tym roku firma znów zaskoczy w Bednarach…

Starzy i nowi znajomi
Jedną z największych ekspozycji przygotowała firma Agro-Land ze Śmielina, diler
marki Claas. Główną nowością tutaj był ciągnik Xerion 5000, z czterema kołami skrętnymi, w najmocniejszej wersji napędzany
silnikiem o mocy 500 KM.
Oprócz znanych od lat w Polsce marek pojawiają się nowe, które korzystają z koniunktury panującej na naszym rynku. Przykładem jest holenderska firma Lely, produkująca m.in. maszyny do zbioru zielonek,
która otworzyła przedstawiciel-

stwo w naszym kraju pod koniec 2009 r. Jak
powiedział nam Piotr Nawrocki z tej firmy,
w bieżącym roku Lely notuje w Polsce 400procentowy wzrost sprzedaży! W Minikowie
firma pokazała m.in. nową prasę rolującą
Welger RPC 445 Tornado. Holenderska firma
oferuje też maszyny używane, pozyskiwane
z własnej sieci z krajów zachodnich, m.in.
z Niemiec, Anglii i Holandii, gdzie są odkupywane od klientów nabywających nowe maszyny.
Targi w Minikowie są okazją do prezentacji maszyn i urządzeń nie tylko z branży
rolniczej. Dla przykładu Pronar, znany producent maszyn rolniczych i komunalnych,
wykorzystał tę okazję do promowania tych
drugich. Na stoisku dilera Pronaru, firmy
Agroma z Sępólna Krajeńskiego mogliśmy
obejrzeć m.in. ciągniki z osprzętem do wykaszania poboczy, także z pługiem oraz
z posypywarką piasku.

Traktorzysta może czytać gazetę

Najnowszy produkt POMOT-u - rozsiewacz wapna,
nawozów, piasku i soli, o ładowności 6 t, wykonany
na licencji nowozelandzkiej firmy TRANSPREAD Ltd.

Atrakcją targów był pokaz najnowszych
osiągnięć techniki i elektroniki. Ciągnik Claas poruszał się po wytyczonej trasie bez...
kierowcy. Jego prowadzenie powierzono systemowi CAM PILOT (oferowanemu przez firmę agrocom. Polska). System ten, przy pomocy kamery 3-D sprawdza przestrzenną
strukturę połaci przed maszyną i automatycznie i z dokładnością od 2 do 3 cm prowadzi ją przez rzędy roślin, ścieżki technologiczne, pokosy lub redliny. Traktorzysta jest
tu potrzebny tylko na nawrotach. Dokładniej nie poprowadzi ciągnika.
Oprócz nowych maszyn i urządzeń można było oglądać na wystawie maszyny używane. To istotne uzupełnienie oferty, bowiem, mimo dopłat unijnych, nie jest w tej
branży aż tak różowo i wielu rolników wybiera tańszy sprzęt używany.
Adam Wasielewski
redakcja@ct.com.pl

