
      16 marca 2018 roku odbyła się szkolna wycieczka na targi maszyn rolniczych „Agro-tech”
 w Kielcach. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas : I,II,III TMR, a także klas I i II TS, 
opiekunami byli: Adam Dulewski, Krzysztof Roch i Robert Wołowiec.
      W jedenastu halach wystawowych, wystawiało się kilkaset różnych marek z całego świata.
 Nie zabrakło wiodących producentów takich jak grupa CNH, która wystawiła  większość swoich 
modeli, jednak w centrum stał najnowszy Case Optum w kolorze czarnym, wokół którego zebrało 
się wiele osób gdyż to właśnie tuż obok niego stał Ireneusz Bielenik, prowadząc liczne konkursy. 
Kolejną z nowości był pług tegoż samego koncernu jednak w barwach firmy New Holland, 
która jak dotąd nie zajmowała się produkcją maszyn uprawowych. 
Firmą która najbardziej mnie zainteresowała była marka Zetor. Ten czeski producent ciągników 
rolniczych w ostatnim czasie coraz prężniej się rozwija i stawia na nowoczesne rozwiązania, 
kilka lat temu wprowadziła do dwóch swoich modeli (Major i Crystal) silniki firmy Deutz 
chłodzone powietrzem z wtryskiem common rail. Niedawno weszła we współpracę z południowo-
koreańską firmą Tym, która będzie produkowała dla niej ciągniki Hortus i Utilix o mocy 43-67, 
dzięki temu wypełnia oni swoją lukę w ofercie ciągników komunalnych i małych. 
Jednakże co najważniejsze firma Pinifiarina stworzyła projekty nowych Zetorów, pragnę dodać
 że Firma Pinifiarina jest światowej klasy włoskim biurem projektowym specjalizującym 
się w tworzeniu samochodów koncepcyjnych a także prototypów (głównie sportowych, to spod ich 
ręki wyszły takie dzieła sztuki jak: Ferrari 250 GT, Alfa Romeo Gulietta, Ferrari Enzo czy bardziej 
współczesne Ferrari 458 Italia). Zetor wystawił na targach nietuzinkowy model Major HS 
wykonany właśnie przez turyńskich projektantów. I według mnie jest on poza świetną 
funkcjonalnością i ergonomia po prostu bardzo ładny. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wszystkie 
modele tej firmy będą miały taki niebywały wygląd. 
Na ciekawy i nietypowy pomysł wpadła firma Massey Ferguson, która to rozdawała jabłka
 z własnym logiem. Kreatywności nie brakowało także producentowi części do maszyn rolniczych
 i ciągników Jackowi Mocnemu, gdyż na jego stanowisku stał kilkumetrowy rycerz stworzony
 na wzór polskiego husarza, złożony z części które produkuje. Na tegorocznych targach
 nie zabrakło także znanych YouTube-rów można było spotkać twórcę kanału AgroMaxxx 
YouTube, jaki i piękne dziewczyny prowadzące kanał GreenLand.  
         Z targów wyjechaliśmy o godzinie 14 i w niespełna dwie godziny byliśmy z powrotem
 w Miechowie. Myślę że na tegorocznych targach każdy znalazł coś co go zaciekawiło,
 bo naprawdę było co podziwiać.
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