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Abstrakt

W wyniku konkursu tytu³ „Maszyny Rolniczej Roku 2012” przyznano nastêpuj¹cym obiektom: w kategorii maszyna krajowa -
£adowaczowi czo³owemu £-106A produkowanemu przez Zak³ad Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz w Mr¹gowie
oraz w kategorii maszyna z importu - Robotowi udojowemu Lely Astronaut A4 produkowanemu przez Lely Industries N.V.,
Holandia. Wyró¿nienie w konkursie Maszyna Rolnicza Roku w kategorii maszyna krajowa otrzyma³a Przyczepa dwuosiowa
serii T 711 produkowana przez METAL FACH Sp. z o.o. w Sokó³ce. Wyró¿nienie w konkursie Maszyna Rolnicza Roku w kategorii
maszyna z importu otrzyma³ Ci¹gnik rolniczy New Holland T8.390 produkowany przez CNH America LLC, USA. Wyró¿nienie
Redakcji „Agro” otrzyma³ Ci¹gnik FARMTRAC 690 DT produkowany przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie.

KONKURS „MASZYNA ROLNICZA ROKU 2012”

W dniu 1 grudnia 2011 r. w Warszawie po raz siedemnasty
obradowa³a Komisja Konkursowa „Maszyna Rolnicza Roku”
(rys. 1). Uroczyste nadanie tytu³ów i wrêczenie statuetek
odbêdzie siê na spotkaniu wystawców w pierwszym dniu
wystawy AGROTECH 2012 w Kielcach, tzn. 16 marca 2012 r.
(rys. 2).

W oparciu o kryteria funkcjonalnoœci, bezpieczeñstwa w
eksploatacji, niepowtarzalnoœci konstrukcji, estetyki oraz
kosztów u¿ytkowania, Komisja nada³a dwa tytu³y „Maszyny
Rolniczej Roku 2012”: w kategorii maszyna krajowa oraz w
kategorii maszyna z importu, a tak¿e dwa wyró¿nienia, równie¿
w kategorii maszyna krajowa i maszyna z importu. Ponadto
jedno wyró¿nienie przyzna³a Redakcja „Agro”.

Rys. 1. Komisja Konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 2012” - od
lewej: dr in¿. Andrzej Seliga (ITP, Warszawa), mgr in¿. Zbi-
gniew Rapacki (KRUS, Warszawa), mgr in¿. Leon Wawreniuk
(Agro Biznes Klub), mgr Renata Kalinowska (ITP, Warszawa),
mgr Marcin Pikulski (MRiRW, Warszawa), prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Sêk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr in¿.
Wies³aw Golka (ITP, Warszawa), prof. dr hab. in¿. Czes³aw
Waszkiewicz (SGGW, Warszawa), dr hab. in¿. Zbyszek Zbytek,
prof. nadzw. (PIMR, Poznañ)
Fig. 1. „The Farm Machine of 2012” Competition Commission
- from left: Dr. A. Seliga (ITP, Warszawa), Z. Rapacki M.A.
(KRUS, Warszawa), L. Wawreniuk M.A. (AgroBiznesKlub), R.
Kalinowska M.A. (ITP, Warszawa), M. Pikulski M.A. (MRiRW,
Warszawa), Professor T. Sêk (Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu), Dr. W. Golka (ITP, Warszawa), Professor Cz.
Waszkiewicz (SGGW, Warszawa), Dr. habil. Z. Zbytek, asso-
ciate judge professor (PIMR, Poznañ)

Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2012 w kategorii maszyna
krajowa otrzyma³ £adowacz czo³owy £-106A produkowany
przez Zak³ad Metalowy AGROMASZ Gruszczeski Janusz
w Mr¹gowie (rys. 3, tab. 1).

£adowacz czo³owy £-106A przeznaczony jest do
³adowania: obornika, kiszonek, materia³ów sypkich, bel
zwijanych s³omy oraz do zgarniania obornika, ziemi i œniegu.

Jako wyposa¿enie dodatkowe ³adowacza oferuje siê: tarczê
spychaj¹c¹, chwytak do bel owijanych foli¹, czerpak do
materia³ów sypkich, wid³y do obornika i bel zwijanych s³omy,
wid³y do obornika i kiszonki „Krokodyl”.

Tab. 1. Charakterystyka £adowacza czo³owego £-106A
Table 1. Characteristics of £-106A Front Loader

Rys. 2. Statuetka przyznana „Maszynie
Rolniczej Roku 2012”
Fig. 2. The Statuette awarded for „The
Farm Machine of 2012”

UdŸwig
Wysokoœæ podnoszenia
Masa ³adowacza

Mocowanie osprzêtu
Multiz³¹cze hydrauliczne
Amortyzator (pojedynczy/podwójny)
Kolor na ¿yczenie

Sterowanie

Q = 1650 kg

H = 3,6 m

610 kg

- Rozdzielacz 2, 3 sekcyjny
- Joystick 2, 3 sekcyjny
Ramka SMS/Ramka EURO
Opcja
Opcja
Opcja
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Rys. 3. £adowacz czo³owy £-106A produkowany przez Zak³ad
Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz w Mr¹gowie
Fig. 2. £-106A Front Loader manufactured by Zak³ad
Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz, Mr¹gowo
(Poland)

Rys. 4. Robot udojowy Lely Astronaut A4 produkowany przez
Lely Industries N.V. (Holandia)
Fig. 4. Lely Astronaut A4 Milking Robot manufactured by Lely
Industries N.V. (Holland)

Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2012 w kategorii maszyna z
importu otrzyma³ Robot udojowy Lely Astronaut A4 produ-
kowany przez Lely Industries N.V., Holandia, zg³oszony przez
Lely East Sp. z o.o. z Bydgoszczy (rys. 4).

Robot udojowy Lely Astronaut A4 nie wymaga ci¹g³ego
nadzoru. Krowy s¹ obs³ugiwane przez robota w momencie, gdy
same tego zapragn¹. Jak zapewnia producent, po
zainstalowaniu robota produkcja mleka wzrasta o 10-15%.
Robot wyposa¿ony jest w system identyfikacji krów za pomoc¹
responderów szyjnych.

Elementem wykonawczym robota jest ramiê z os³onami.
Jego ruchami steruj¹ si³owniki pneumatyczne, zasilane przez
kompresor Atlas Coco, który dostarcza powietrze sprê¿one do

8 barów. Ramiê pozostaje pod krow¹ i kontroluje ca³y proces
doju. Jest ono bardzo wytrzyma³e. Krowa nie jest w stanie go
uszkodziæ, nawet gdy na nim stanie. W pod³odze robota zamon-
towana jest waga, która na podstawie roz³o¿enia ciê¿aru krowy
pomaga ustaliæ przód i ty³ zwierzêcia oraz kierunek ruchu
ramienia robota, gdy zwierzê poruszy siê w boksie. W ramieniu
robota, w pobli¿u wymienia, znajduje siê system kontroli
jakoœci mleka Lely MQC ( ). Podczas doju
mleko z ka¿dej æwiartki jest nieustannie kontrolowane. MQC
dostarcza podstawowe informacje o mastitis, t³uszczu, bia³ku
i laktozie. Aby zapewniæ optymalny dój, wymagane s¹ indy-
widualne ustawienia na ka¿d¹ æwiartkê wymienia. Z ka¿d¹
æwiartk¹ wymienia wspó³pracuje oddzielny pulsator,
dostosowuj¹c czêstoœæ pulsacji i podciœnienia do natê¿enia
przep³ywu mleka. Funkcjê tê spe³nia system pulsacyjny Lely
4Effect. Po³o¿enie wymienia i strzyków identyfikuje kamera
3D.

Robot Lely Astronaut wyposa¿ony jest w dwie obracaj¹ce
siê w przeciwnych kierunkach szczotki do czyszczenia i sty-
mulacji strzyków przed dojem. Maj¹ one w³osie twarde i miêk-
kie, u³o¿one spiralnie. Po spryskaniu strzyków p³ynem
dezynfekuj¹cym szczotki obracaj¹ siê z du¿¹ prêdkoœci¹,
odrzucaj¹c resztki cieczy i zanieczyszczeñ. Gdy wymiê jest
uszkodzone, szczotkowanie przed dojem mo¿na wy³¹czyæ, co
przyspiesza gojenie siê rany.

System odsuwania koryta paszy treœciwej po doju
stymuluje krowê do opuszczenia boksu udojowego. Po ka¿dym
doju kubki s¹ czyszczone za pomoc¹ pary o temperaturze
150°C. Robot Lely zu¿ywa mniej wody i energii elektrycznej
ni¿ urz¹dzenia konkurencyjnych firm, dziêki czemu znacznie
obni¿a siê koszty eksploatacji.

Wyró¿nienie w konkursie Maszyna Rolnicza Roku w kate-
gorii maszyna krajowa otrzyma³a Przyczepa dwuosiowa serii
T 711 produkowana przez METAL FACH Sp. z o.o. w Sokó³ce
(rys. 5, tab. 2).

Przyczepa dwuosiowa T 711, o ³adownoœci 12 ton, przezna-
czona jest do przewo¿enia materia³ów sypkich oraz produktów
rolniczych. Charakteryzuje siê ona niskim poziomem pod³ogi
wzglêdem gruntu, co znacznie u³atwia za³adunek.

Œciany skrzyni ³adunkowej wykonano z najwy¿szej jakoœci
profili burtowych Fuhrmann. Ramy doln¹ i górn¹ wykonano ze
stali S355 (18G2A). Maj¹ one du¿¹ sztywnoœæ oraz szczelnoœæ
konstrukcji. Skrzynia ³adunkowa jest trójstronn¹ wywrotk¹.
W œcianie tylnej znajduje siê zamykany klap¹ otwór oraz rynna,
przeznaczona do roz³adunku materia³ów sypkich.

Milk Quality Control

Rys. 5. Przyczepa dwuosiowa serii T 711 produkowana przez
METAL FACH Sp. z o.o. w Sokó³ce
Fig. 5. T 711 Two-axle Trailer manufactured by METAL FACH
Sp. z o.o., Sokó³ka (Poland)
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Na ¿yczenie klienta wywrotkê mo¿na wyposa¿yæ w ko³o zapa-
sowe mocowane pod ram¹ doln¹, sprzêg tylny oraz stela¿
z plandek¹. Po demonta¿u œcian i s³upków przyczepa staje siê
platform¹. Nadaje siê ona do przewozu niewielkich iloœci bel
s³omy, skrzyñ lub palet. Pod³oga przyczepy T 711 jest wyko-
nana ze stali S355 o gruboœci 4 mm pokrytej wysokiej jakoœci
pow³ok¹ lakiernicz¹, co daje gwarancjê odpornoœci na od-
kszta³cenia i korozjê. Przyczepa wykonana jest zgodnie z dyre-
ktywami UE i posiada certyfikat CE. Standardowo wypo-
sa¿ona jest ona w hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy.
Przyczepa wyposa¿ona jest w centralny system ryglowania
œcian przy krawêdzi pod³ogi.

Wyró¿nienie w konkursie w kategorii maszyna z importu
otrzyma³ Ci¹gnik rolniczy New Holland T8.390 produkowany
przez CNHAmerica LLC, USA(rys. 6, tab. 3).

Tab. 2. Charakterystyka techniczna przyczepy dwuosiowej T 711
Table 2. Technical characteristics of T 711 Two-axle Trailer

Rys. 6. Ci¹gnik rolniczy New Holland T8.390 produkowany
przez CNH America LLC (USA)
Fig. 6. New Holland T8.390 Farm Tractor manufactured by
CNH America LLC (USA)
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385/65R22,5

pod³u¿nicowa z
profili zamkniêtych

trójk¹tny z regu-
lacj¹ wysokoœci

Ø40
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Ci¹gnik New Holland T8.390 wyposa¿ony jest w silnik
o mocy 389 KM. Jest to moc maksymalna z tzw. EPM. Wpro-
wadzony przez firmê New Holland System Zarz¹dzania Moc¹
Silnika (EPM) jest standardem. Niewymagaj¹cy ¿adnych
interwencji operatora, w³¹czaj¹cy siê samoczynnie system
EPM dostarcza w sposób p³ynny dodatkowej mocy w utru-
dnionych warunkach i powraca do mocy standardowej, gdy
takie warunki ustaj¹. T¹ dodatkow¹ moc¹ ci¹gnik dysponuje
podczas prac z wykorzystaniem wa³u odbioru mocy lub z na-
rzêdziami o napêdzie hydraulicznym ju¿ przy prêdkoœci
0,5 km/h. Natomiast podczas transportu dodatkowa moc
dostêpna jest pocz¹wszy od 14 biegu. Operator nie musi
niczego za³¹czaæ, uwalnianiem dodatkowej mocy automa-
tycznie steruje komputer pok³adowy.

Tab. 3. Charakterystyka techniczna ci¹gnika rolniczego New
Holland T8.390
Table 3. Technical characteristics of T8.390 Farm Tractor

Ci¹gnik T8.390 napêdzany jest przez nowoczesny, zgodny
z norm¹ Tier 4A, silnik z rodziny Cursor o pojemnoœci 8,7
litrów. W celu ochrony œrodowiska naturalnego zastosowano
katalizator SCR (ang. ), który
wykorzystuje wysokiej czystoœci wodny roztwór mocznika
AdBlue® do przetwarzania szkodliwych tlenków azotu, za-
wartych w spalinach, w nieszkodliw¹ wodê i azot. Sadza i tlenki
azotu redukowane s¹ przez wy¿sz¹ temperaturê spalania
i wtrysk AdBlue do wylotu spalin. Zbiornik AdBlue ma poje-
mnoœæ 90 litrów. Zbiornik na olej napêdowy ma pojemnoœæ 650
litrów. Uzupe³nianie roztworu mocznika konieczne jest przy co
drugim tankowaniu. Obydwa wlewy znajduj¹ siê obok siebie.

Wyprodukowany zgodnie z normami ISO 22241 AdBlue
nie jest substancj¹ zaliczan¹ do niebezpiecznych, ani groŸnych
dla œrodowiska. Nie jest te¿ palny, wybuchowy, ani szkodliwy
dla zdrowia. Zu¿ycie AdBlue wynosi równowartoœæ ok. 4-5%
iloœci zu¿ytego oleju napêdowego.

Selective Catalytic Reduction

1671
przy 1500 obr/min

Silnik

Liczba cylindrów/Uk³ad dolotowy/Liczba zaworów
/Poziom emisji

Uk³ad paliwowy  wysokociœnieniowy zasobnikowy
uk³ad wtryskowy Common Rail

Pojemnoœæ skokowa [cm ]3

Œrednica cylindra i skok t³oka [mm]

Moc maksymalna EPM wg ISO TR14396  ECE R120
[kW/KM]

Moc maksymalna wg ISO TR14396  ECE R120
[kW/KM]

Moc znamionowa EPM wg ISO TR14396  ECE R120
[kW/KM]

Moc znamionowa wg ISO TR14396  ECE R120
[kW/KM]

Znamionowa prêdkoœæ obrotowa silnika [obr/min]

Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 [Nm]

Standardowy przyrost momentu obrotowego/EPM [%]

Pojemnoœæ zbiornika oleju napêdowego [l]

Pojemnoœæ zbiornika na p³yn DEF/AdBlue® [l]

Okres pracy miêdzyobs³ugowej [godziny]

Prêdkoœæ min. [km/h]

K¹t skrêtu kó³ osi standardowej/Terraglide™ [°]

Promieñ skrêtu z osi¹ przedni¹ o zawieszeniu
standardowym/Terraglide™ [mm]

UdŸwig przedniego uk³adu zawieszenia narzêdzi na
koñcówkach kulowych (w ca³ym zakresie) [kg]

Optymalny poziom ha³asu w kabinie wg 77/311 EEC
[dB(A)]

40/27

651

89

600

3.34

55/55

4970/4970

5810

69

FPT Cursor 9

6/WT/4/Tier 4A

•

8700

117x135

286/389

275/373

276/375

250/340

2000
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System uzdatniania spalin jest oddzielony od g³ównych
podzespo³ów silnika, co powoduje, ¿e do silnika doprowadzane
jest wy³¹cznie czyste powietrze. Oznacza to lepsze osi¹gi
silnika i zwiêkszon¹ oszczêdnoœæ paliwa.

Wyró¿nienie Redakcji „AGRO” otrzyma³ Ci¹gnik
FARMTRAC 690DT produkowany przez Farmtrac Tractors
Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie (rys. 7, tab. 4).

Ci¹gnik Farmtrac 690 DT przeznaczony jest do ró¿no-
rodnych prac: orka, siew, nawo¿enie, prace gospodarcze, zbiór,
transport. Wyposa¿ono go w 4-cylindrowy silnik Perkins
1104D-44T, spe³niaj¹cy normy emisji spalin Euro IIIA, o mocy
88 KM. Skrzynia biegów mechaniczna, z ko³ami o sta³ym
zazêbieniu, zsynchronizowana jest z rewersem i reduktorem
24+24. Ci¹gnik wyposa¿ono w komfortow¹ ogrzewan¹ kabinê
KOJA. Na ¿¹danie ci¹gnik mo¿e byæ wyposa¿ony w klimaty-
zacjê, przedni TUZ lub WOM i TUZARMTRAC.

Ci¹gnik ma napêd na 4 ko³a, hamulce tarczowe mokre,
uk³ad przeniesienia napêdu konstrukcji w³oskiej firmy
CARRARO oraz podnoœnik hydrauliczny MITA.

Wyposa¿enie dodatkowe ci¹gnika to: kabina, klimatyzacja,
radio, wyjœcia hydrauliczne, instalacja hamulców
pneumatycznych, uk³ad hamulcowy do przyczep, TUZ
(trzypunktowy uk³ad zawieszenia), siedzenie pneumatyczne.

Rys. 7. Ci¹gnik rolniczy FARMTRAC 690 DT produkowany
przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mr¹gowie
Fig. 7. FARMTRAC 690 DT Farm Tractor manufactured by
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., Mr¹gowo (Poland)

Tab. 4. Charakterystyka techniczna ci¹gnika rolniczego
Farmtrac 690 DT
Table 4. Technical characteristics of Farmtrac 690 DT

Artyku³ opracowano na postawie literatury firmowej.

CARRARO, ze zwolnicami planetarnymi
i automatyczn¹ blokad¹ mech. ró¿nicowego

CHARAKTERYSTYKA MOCY

Moc znamionowa
Maks. moment obrotowy

65,5 kW (87,8 KM) przy 2200 obr/min

368 Nm przy 1400 obr/min

SILNIK

Typ
Iloœæ cyl./poj. skokowa

UK£AD NAPÊDOWY

Typ CARRARO

Sprzêg³o g³ówne /WOM Dwutarczowe, suche, z niezale¿nym
sterowaniem sprzêg³a WOM

Iloœæ biegów przód/ty³ 24+24

min. 1,51 - maks. 40 km/h
Prêdkoœæ jazdy do przodu
w km/h przy znamionowej
prêdkoœci silnika

WA£ ODBIORU MOCY

Typ
Prêdkoœæ obrotowa WOM

Niezale¿ny i zale¿ny
540/1938, 540E/1648 obr/min

UK£AD HYDRAULICZNY

Funkcje podnoœnika

Wydatek pompy

Ciœnienie nominalne

Maks. udŸwig podnoœnika

Regulacja pozycyjna i si³owa

50 l/min

18 MPa

3100 kg

UK£AD HAMULCOWY

Hamulce robocze
Hamulec postojowy

Tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Sterowany rêcznie

OŒ PRZEDNIA

Typ

OGUMIENIE
Przód
Ty³

12,4-24

18,4-30

ZESPO£Y PRZY£¥CZENIOWO-ZACZEPOWE
Zaczep przedni, górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy

WYMIARY i MASY

D³ugoœæ /wys./szer. 4280/2560/1970 mm

Rozstaw kó³ przednich
i tylnych

1497-1897/1511-1585 mm

Przeœwit
(pod zaczepem rolniczym)

378 mm

Masa ci¹gnika gotowego
do pracy
(bez obci¹¿ników

3980 kg

POJEMNOŒCI
Zbiornik paliwa 84 litry

Uk³ad smarowania silnika min. 6 - maks. 8,5 litrów

„THE FARM MACHINE OF 2012” COMPETITION

Abstract

Title of „The Farm Machine of 2012” was awarded to following objects: in category „home machine” - £-106A Front Loader
manufactured by Zak³ad Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz, Mr¹gowo (Poland) and in category “import machine” -
Lely Astronaut A4 Milking Robot manufactured by Lely Industries N.V. (Holland). Distinction in category „home machine” was
awarded to T 711 Two-axle Trailer manufactured by METAL FACH Sp. z o.o., Sokó³ka (Poland). Distinction in category „import
machine” was awarded to T8.390 Farm Tractor manufactured by CNH America LLC (USA). Distinction of Editorial Board of
“AGRO” Journal was awarded to FARMTRAC 690 DT Farm Tractor manufactured by Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.,
Mr¹gowo (Poland).

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/2012


