MASZYNY
Kolejny Zetor Crystal 160

podbija podlaskie pola

Moc kryształu

Wybór i zakup ciągnika nie jest rzeczą ani trudną ani pracochłonną. Jednakże nabycie maszyny, która spełni nasze
oczekiwania i potrzeby, będzie służyła nam latami i nie zrujnuje nas finansowo to już nie lada wyzwanie. Dlatego
warto korzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców – jedną z takich firm jest Max-Rol z Jeżewa Starego, diler
czeskich traktorów Zetor.
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Silnik o dużej mocy, przestrzenna i wygodna kabina z niskim poziomem hałasu, niewielkie koszty utrzymania i eksploatacji – to najważniejsze atrybuty Zetora

z serii kryształów.

stado, które na początku liczyło 10 sztuk bydła, po pewnym czasie postawiliśmy budynki
inwentarskie, później dom – wspomina Tomasz Dąbrowski.
Obecnie rolnicy posiadają ponad 100 sztuk
bydła, z czego 70 to krowy dojne. Średnia wydajność w stadzie to ponad 7 tys. litrów. Natomiast areał gospodarstwa to 40 ha własnych
plus dzierżawy – łącznie ok. 90 ha.
– Posiadamy kukurydzę, trawy i zboża, czyli
to co głównie uprawia się przy hodowli bydła. W tym roku na naszym areale będzie
rosło 15 ha kukurydzy, 20 ha traw, natomiast na pozostałych ziemiach będą
zboża – mówi dwudziestoletni Daniel
Dąbrowski.
Przy takim areale
potrzebny jest odpowiednio duży ciągnik,
przynajmniej o mocy
powyżej 140 KM, wyposażony w przedni
Bardzo ważną rzeczą w dzisiejszych czasach jest zapewnienie przez producenta TUZ i WOM. Najleodpowiednio łatwego poziomu obsługi podstawowych czynności technicznych. piej z komfor tową

Anna i Tomasz Dąbrowscy wraz z dziećmi –
Danielem, Joanną, Adamem i Kamilą, to mieszkańcy wsi Szepietowo-Żaki, którzy prowadzą
gospodarstwo ukierunkowane na produkcję
mleka. Wszystko zaczęło się 20 lat temu, kiedy
Pan Tomasz przejął po rodzicach gospodarstwo liczące 14 ha oraz niewielki inwentarz
– krowy mleczne, opasy i trzodę.
– Po przejęciu majątku powoli rozpocząłem
rozwijać gospodarstwo. Oczywiście wszystko
w ramach możliwości. Zacząłem powiększać
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i przestrzenną kabiną oraz w przystępnej
cenie.
– Zakup nowego ciągnika rozważaliśmy
już od pewnego czasu. Przeglądając prasę
rolniczą natrafiliśmy w gazecie na atrakcyjną
ofertę traktorów Zetor. Skontaktowaliśmy się
z zaprzyjaźnioną firmą Max-Rol, przedstawiliśmy nasze potrzeby i dostaliśmy maszynę
na testy – opowiada młody rolnik.
Zator Crystal 160 trafił do państwa Dąbrowskich w ubiegłym sezonie na testy. Po sprawdzeniu maszyny w pracach polowych rodzina
zdecydowała się na jej zakup. Niesamowicie
niskie spalanie, odpowiednia moc, wysoki
komfort jazdy oraz prosta obsługa to główne
powody, które przekonały gospodarzy do zakupu ciągnika. Mieszkańcy wsi Szepietowo-Żaki traktor kupili przy wykorzystaniu jedynie
własnych środków.
– Rewelacyjnie niskie zużycie paliwa w porównaniu do konkurencyjnych traktorów. Przy
typowych pracach w polu jest na poziomie
10-12 litrów ropy na motogodzinę pracy.
Na początku nie do końca wierzyliśmy w te
wyniki, ale sami tankowaliśmy sprzęt do pełna
i te niskie spalanie się potwierdziło – mówi
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z zadowoleniem młody gospodarz. – Oprócz
tego ciągnik w wyposażeniu standardowym
ma praktycznie wszelkie udogodnienia jakie były nam potrzebne. Moc 160 KM jest
w zupełności wystarczająca dla naszych potrzeb. Oprócz tego prosta i łatwa w obsłudze
konstrukcja, która gwarantuje niezawodność.
Do tego dochodzi też komfort jazdy oraz
wygodne i przestronne wnętrze. Natomiast
od siebie „dołożyliśmy” jeszcze amortyzację
kabiny, dzięki czemu jazda po równościach
oraz nierównościach jest naprawdę przyjemna.
Czas na trochę informacji technicznych.
Crystal 160 to flagowy model ze stajni Zetora.
Opisywany przez nas model ma sześciocylindrowy silnik o pojemności 6,1 litra i mocy 163
KM, który charakteryzuje się bardzo wysoką
wydajnością. Jest to sprawdzona jednostka
wysokoprężna z 24-zaworową głowicą i wtryskiem paliwa Common Rail. Ciągnik wyposażony został w prostą w obsłudze skrzynię
przekładniową, w której mamy logiczny oraz
intuicyjny schemat włączania biegów. Rozwiązanie to ma niskie straty przy transmisji
wysokiej mocy oraz zapewnia znakomitą żywotność. Skrzynia przekładniowa dysponuje
zakresem 30 prędkości do przodu i 30 prędkości do tyłu. Jeżeli chodzi o hydraulikę, to mamy
dwa pomocnicze cylindry, które gwarantują
nie tylko równomierne obciążenie ciągnika,
ale także maksymalną siłę podnoszenia 85
kN. Natomiast trzysekcyjny dodatkowy
rozdzielacz, ze zwrotnym szybkozłączem do swobodnego spływu
oleju, umożliwia wykorzystanie
różnych typów agregacji.

– Ciągnik Crystal 160 charakteryzuje się bardzo prostą budową. Ilość
elektroniki została zmniejszona do absolutnego minimum. Po za sterownikiem pracy silnika, praktycznie cały
sprzęt jest mechaniczny – wyjaśnia
Tomasz Pogorzelski, współwłaściciel
firmy Max-Rol. – Traktor ma bardzo
dobrą i trwałą skrzynię przełożeniową.
Posiada też tryb pracy automatycznej,
w której sam dobiera półbiegi, dostosowując je do obciążenia spowodowanego przez zagregowaną maszynę. Do tego wygodna kabina
i zawieszenie z miękką osią
zapewniająca przyczepność i komfort pracy
na nierównościach.
No i oczywiście bardzo niskie spalanie
w granicach 10-12 l.
Zapytaliśmy również gospodarzy jak
o ce n ia ją w sp ó ł p r a cę
z dilerem Zetora z Jeżewa.
Chyba nikogo nie zaskoczę tym, że ocenili ją bardzo wysoko. Rodzina Dąbrowskich
podkreślała, że to świetni doradcy, którzy
znają się na rzeczy, potrafią podpowiedzieć
w jaką maszynę warto zainwestować swoje
oszczędności, a przy tym nie próbują naciągnąć rolników na niepotrzebne
wydatki. Okazało się także,
że z firmą z Jeżewa Starego współpracowali już
wcześniej. Gospodarze
zakupili w Max-Rolu
wóz paszowy, z którego byli bardzo zadowoleni i dlatego dalej kontynuowali zakupy
w zaprzyjaźnionej firmie.
Na ko nie c w y py t aliśmy
o bliższe i dalsze plany mieszkańców wsi Szepietowo-Żaki.
– Właśnie kończę szkołę. Udało
mi się zdać pozytywnie egzamin
techniczny, co mnie bardzo cieszy
i powoli przymierzam się do przejęcia gospodarstwa od rodziców.
Będę chciał w dalszym ciągu inwestować w nasze gospodarstwo.
Planuję rozwinąć hodowlę, tak aby
stado liczyło ok. 100 krów dojnych. Natomiast w najbliższym
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Tomasz Pogorzelski z firmy

Max-Rol wyjaśnia zalety zastosowania
amortyzacji, która zapewnia wygodną jazdę
nawet po nierównościach. Amortyzowana kabina
wraz z cichym silnikiem tworzy dwa podstawowe
elementy komfortowej pracy w Zetorze Crystal.

czasie chcę kupić agregat ścierniskowy (gruber) – oczywiście znowu z firmy Max-Rol z Jeżewa – mówi z dumą Pan Daniel.
Tekst i Fot. Szymon Martysz

Jeżewo Stare 5
16-080 Tykocin
tel. 85 718 17 69
kom 510 276 904
www.max-rol.pl
e-mail: tpogorzelski@max-rol.pl
Oddział Bielsk Podlaski
ul. Żwirki i Wigury 80
tel.85 730 92 07
kom. 517 077 828
Odział Augustów
ul. Wojska Polskiego 72 A
tel:87 87 643 53 44
kom 519 142 913

Zetor ma proste i wygodne

wnętrze oraz przejrzystą deskę
rozdzielczą.
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