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ul. Poznańska 281

Druk i oprawa:
Drukarnia POZKAL
88-100 Inowrocław
ul. Cegielna 10/12

Organizator:



Józef Dworakowski

President of the
Polish Chamber
of Commerce for Agricultural
Machines and Facilities

Welcome to the AGRO SHOW 2019 International Agricultural Exhibition XXI 
in Bednary. We are pleased that it has been permanently present in your diary as 
a landmark event, and you treat your presence in Bednary near Poznań not only 
as your professional duty, but you will also enjoy its as a pleasure and attraction. 
We are satisfied, because it means that the effort and work we put into the AGRO 
SHOW organization bring good yields. 

We meet traditionally in September, when harvest, the crowning of the most 
intensive work is over in our farms, not only to become familiar with the latest offer, 
but also to exchange comments. Certainly there are many to share. Because it 
was not an easy year for agriculture. The weather was far from being satisfactory, 
and the irritating drought has been affecting nearly the whole country. It is only 
due to your perseverance and hard working, dear farmers, that no catastrophic 
damage occurred. 

We hope you will find here solutions to at least some of the problems you 
have. When the weather is not favorable, the technology often comes with help. 
Our Exhibitors, that is companies from the agricultural sector, happen to present 
every year here, in Bednary, their best products. As befits the biggest agricultural 
event in the country, AGRO SHOW is not only an ordinary exhibition, but also 
a creator of new trends and solutions ready to be applied in our farms. 

AGRO SHOW gathers exhibitors every year, amongst which, there are all the 
best and most important companies in the industry. It is not different this year. At 
the invitation of the Polish Chamber of Commerce for Agricultural Machines and 
Equipment, the participation in AGRO SHOW 2019 has been announced by several 
hundred exhibitors (over 100 companies from abroad, including Germany, France, 
Italy, Austria, the Netherlands and the Ukraine) who will present their products to 
visitors. The values of AGRO SHOW are not only the size and number of exhibitors, 
but also the formula that we have developed over the years. Our AGRO SHOW is 
not only a great exhibition of the latest agricultural technology, but also, or above 
all, it produces the opportunity to meet producers, sellers and the most outstanding 
specialists in the agricultural industry. In Bednary, the visitors are always the most 
important priority and that is why the whole event is planned so as to make it easier 
for them to get to know the widest range of exhibitors. 

The exhibition will last four days. Traditionally, there is no admission fee and 
car parks are free. The catalogue of the exhibition is also available free of charge. 

The first two days of the exhibition, i.e. Thursday and Friday, will have a busi-
ness and educational character. 

THURSDAY 19th September, 2019 is the “INDUSTRY DAY”. This is one of 
the novelties introduced last year. On this day, each member of the Chamber 
may present his offer to a large group of invited business partners, agricultural 
entrepreneurs and other people associated with the industry. Thursday is also the 
day when we organize the Forum of Agricultural Machine Dealers. 

FRIDAY 20th September 2019 – DAY FOR SCHOOLS. On that day, the Finals 
of Competitions The First-Class Mechanics and The First-Class Young Mechanic 
will take place. It is also the first day the machines are demonstrated while operating.

SATURDAY AND SUNDAY – Especially for farmers visiting the exhibition, we 
organize conferences. The first on the subject of “Agricultural and production farm 
in harmony with nature and the environment”, and the second is the conference of 
the State Plant Protection and Seed Inspection, which will take place on Saturday, 
while on Sunday we would like to offer to the audience the topic “Innovation in 
agriculture here and now.” On both of these days, we also recommend you to 
watch shows on the trial fields. 

We hope that the time spent in Bednary at this September weekend will prove 
pleasant and useful for you and then, we will be looking forward to meeting you 
again next year.



Józef Dworakowski

Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

Witamy Państwa na XXI Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW 
2019 w Bednarach. Cieszymy się, że ta największa w Polsce i jedna z najwięk-
szych w Europie branżowa impreza wystawiennicza na stałe zagościła w kalen-
darzach wielu z Państwa, a obecność w podpoznańskich Bednarach traktujecie 
nie tylko jako swój zawodowy obowiązek, ale też jako przyjemność i atrakcję. 
To cieszy, bo oznacza, że wysiłek i praca, jaką wkładamy w organizację AGRO 
SHOW przynoszą dobre plony. 

Tradycyjnie spotykamy się we wrześniu, kiedy w naszych gospodarstwach 
zakończyły się żniwa, czas najbardziej intensywnej pracy, by nie tylko zapoznać 
się z najnowszą ofertą, ale też wymienić się uwagami. Na pewno ich nie brakuje. 
Bo to nie jest łatwy rok dla rolnictwa. Pogoda nas nie rozpieszczała, a dokuczliwa 
susza dotykająca praktycznie cały kraj, tylko dzięki Waszej, drodzy Rolnicy, zapo-
biegliwości i pracowitości nie wyrządziła katastrofalnych szkód. Mamy nadzieję, 
że znajdziecie Państwo tutaj rozwiązania przynajmniej niektórych problemów. Bo 
gdy natura nie sprzyja, często z pomocą przychodzi technika. A tak się składa, że 
każdego roku właśnie tutaj, w Bednarach, nasi Wystawcy, czyli przedsiębiorstwa 
z sektora rolniczego prezentują to, co mają najlepszego. Jak przystało na naj-
większą imprezę rolniczą w kraju AGRO SHOW jest nie tylko zwykłą wystawą, ale 
też kreatorem nowych trendów i rozwiązań gotowych do zastosowania w naszych 
gospodarstwach.

AGRO SHOW co roku gromadzi wystawców, w gronie których są wszystkie 
najlepsze i najbardziej liczące się w branży firmy. Nie inaczej jest i w tej edy-
cji. Na zaproszenie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
udział w AGRO SHOW 2019 zapowiedziało kilkuset wystawców (w tym ponad 
100 firm z zagranicy m.in. z Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Holandii czy Ukrainy), 
którzy zaprezentują się zwiedzającym. Siłą i atutem AGRO SHOW jest nie tylko 
rozmach i liczba wystawców, ale też formuła, którą wypracowaliśmy przez lata. 
Nasze AGRO SHOW to nie tylko wielka ekspozycja najnowszej techniki rolniczej, 
ale także, a może nawet przede wszystkim możliwość spotkań z producentami, 
sprzedawcami oraz najwybitniejszymi specjalistami w branży rolniczej. 

W Bednarach zawsze najważniejszy jest zwiedzający i dlatego cała impreza 
jest tak pomyślana, by mu ułatwić zapoznanie się z jak najszerszą ofertą wystaw-
ców.  

Wystawa potrwa cztery dni. Tradycyjnie wstęp oraz parkingi są bezpłatne. 
Również nieodpłatnie otrzymać można katalog wystawy.

Pierwsze dwa dni wystawy, czyli czwartek i piątek będą mieć charakter biz-
nesowo-edukacyjny. 

CZWARTEK 19 września 2019 to „DZIEŃ BRANŻOWY”. To jedna z wprowa-
dzonych w zeszłym roku nowości. Tego dnia każdy z Członków Izby ma szansę 
zaprezentować swoją ofertę przed licznym gronem zaproszonych partnerów biz-
nesowych, przedsiębiorców rolnych i innych osób związanych z branżą. Czwartek 
to będzie też dzień, w którym organizujemy Forum Dealerów Maszyn Rolniczych. 

PIĄTEK 20 września 2019 – DZIEŃ DLA SZKÓŁ. Tego dnia odbędą się Finały 
Konkursów Mechanik na Medal i Młody Mechanik Na Medal. To także pierwszy 
dzień pokazów maszyn podczas pracy.

SOBOTA i NIEDZIELA – Specjalnie dla rolników odwiedzających wystawę or-
ganizujemy konferencje. Pierwsza o tematyce „Gospodarstwo rolno produkcyjne 
w zgodzie z naturą i środowiskiem”, a druga to konferencja Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które odbędą się w sobotę, natomiast w niedzielę 
chcemy Państwa zainteresować tematem „Innowacja w rolnictwie tu i teraz”. W oby-
dwa te dni również polecamy Państwa uwadze pokazy na polach pokazowych.

Mamy nadzieje, że czas spędzony w Bednarach w ten wrześniowy weekend 
będzie dla Państwa połączeniem przyjemnego z pożytecznym i spotkamy się tu 
ponownie za rok.



Jan Krzysztof Ardanowski

Minister of Agriculture
and Rural Development

Dear Ladies and Gentlemen,

The AGRO SHOW International Agricultural Exhibition has 
had a tradition reaching back 20 year. This event has already 
become a permanent item of the diary of Polish agricultural ex-
hibitions. It has been presenting a richer and richer offer of the 
most modern agricultural machinery and equipment every year 
along with innovative technical and technological solutions. The 
exhibition has been more and more popular and is perceived as 
a perfect source to deepen the knowledge in the domain of agri-
cultural production and services.

I am convinced that agriculture brings about a chance to de-
velop Polish economy. 

I assure you that it is one of the priorities of the Polish State 
and an area for which the entire government is responsible. 

The changes that were initiated after the 2015 elections are 
aimed at the uniform development of the entire State together 
with derogating from the diffusion-polarization development. The 
main objective is to improve the quality of life of the rural popula-
tion, and primarily to make these areas a great place to live, work 
and have a rest. 

We have prepared the Strategy for Sustainable Development of 
Villages, Agriculture and Fisheries 2030 and initiated extensive con-
sultations on this topic. This strategy will be one of the most important 
documents related to rural development in the following 10 years. 

We put great emphasis on the transfer of innovation and 
knowledge. The rich programme of events which accompany the 
AGRO SHOW fair, with the show of operating agricultural machin-
ery, along with workshops and seminars will certainly foster the 
achievement of this objective. 

I am convinced that during this year’s AGRO SHOW Agricultural 
Exhibition, there will be many opportunities to learn new things, to 
have professional talks and exchange of constructive views.



Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo!

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW ma już 
ponad 20-letnią tradycję. Impreza ta wpisała się już na stałe do 
kalendarza polskich wystaw rolniczych. Z roku na rok prezentuje 
coraz bogatszą ofertę najnowocześniejszych maszyn i urządzeń 
rolniczych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i tech-
nologicznych. Impreza cieszy się coraz większą popularnością 
i postrzegana jest jako doskonałe miejsce do pogłębienia wiedzy 
z zakresu produkcji i usług dla rolnictwa.

Jestem przekonany, że rolnictwo jest szansą rozwoju dla pol-
skiej gospodarki. Zapewniam, że jest ono jednym z priorytetów 
państwa polskiego i obszarem, za który odpowiedzialność ponosi 
cały rząd. 

Zmiany, które zostały zapoczątkowane po wyborach w roku 
2015, ukierunkowane są na równomierny rozwój całego kraju 
i odejście od rozwoju dyfuzyjno-polaryzacyjnego. Głównym ce-
lem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, 
służąca przede wszystkim temu, aby tereny te były wspaniałym 
miejscem do życia, pracy i odpoczynku. 

Przygotowaliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 
Rolnictwa i Rybactwa 2030 i poddaliśmy ją szerokim konsul-
tacjom. Strategia ta będzie jednym z najważniejszych doku-
mentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe  
10 lat. 

Duży nacisk kładziemy na innowacje i transfer wiedzy. Bo-
gaty program wydarzeń towarzyszących targom AGRO SHOW, 
wypełniony pokazami maszyn rolniczych w trakcie pracy, a tak-
że warsztatami i seminariami będzie na pewno temu celowi 
sprzyjał.

Jestem przekonany, że podczas tegorocznej Wystawy Rolni-
czej AGRO SHOW nie zabraknie okazji do poszerzania wiedzy, 
do fachowych rozmów i wymiany konstruktywnych poglądów. 



Ireneusz Antkowiak

The Mayor of the City and 
Municipality of Pobiedziska

On behalf of the residents of the Municipality of Pobiedziska, 
I warmly welcome all exhibitors, visitors and organizers of the AGRO 
SHOW 2019 International Agricultural Exhibition, which has been 
held for twenty-first time in Bednary. We are happy that the largest 
outdoor agricultural exhibition, which brings together great numbers 
of visitors from many places of Europe, helps us to enhance the val-
ues and attractive investment areas of our Municipality. 

Our city is located on the Piast Trail, a very ancient route, amid the 
beautiful land of the Poznańskie Lake District, in the north-eastern 
part of the Poznań District, 27 km away from Poznań and 25 km 
away from Gniezno. It is worth visiting. The City of Pobiedziska has 
preserved the medieval layout of the city centre with a square mar-
ket place of a small-town built-up, typical of the 19th century urban 
planning, amongst which the oldest residential house in the city, with 
the characteristic Polish mansard roof, can be distinguished. The 
Church of the Archangel Michael is worth visiting, as it is one of the 
oldest Gothic churches in Wielkopolska (the Great Poland), „Skans-
en Miniatur Szlaku Piastowskiego”/ the Skansen of the Piast Trail 
Miniatures together with the nearby Pobiedziska fortified settlement 
built housing an exhibition of medieval siege warfare machines and 
a wooden Church of St. Catherine in Węglewo.

 Pobiedziska is a municipality rich in tourist and recreational fea-
tures. The climate of the region is under the advantageous impact 
of forest areas and the hydrographic network formed by the Cybina 
and Główna rivers, 25 lakes and about 250 small ponds. The most 
attractive natural areas of the municipality were included into two 
landscape parks: „Puszcza Zielonka”/Zielonka Primeval Forest and 
„Promno” along with four sanctuaries of nature.  

The natural attractiveness of many places is one of the elements 
which grant the tourist character to the municipality. For those who 
prefer hiking tourism, teaching paths have been developed, bringing 
about better familiarity with the municipal area and history. A network 
of Nordic Walking routes was also set up along the most interesting 
natural areas of the Promno landscape park. We invite you to the 
„ Zielonka Primeval Forest Kayak Route” - a water tourism trail on   
lakes between Pobiedziska and Tuczno. You are welcome to sports 
grounds, numerous beaches, a modern complex of catwalks with 
swimming lanes, hiking trails, bicycle paths and a suitable accom-
modation and catering base which make Pobiedziska one of the most 
attractive municipalities in the entire Great Poland region. 

Once again, welcome to the hospitable Pobiedziska Municipal-
ity. I wish you unforgettable experience and good contracts to the 
exhibitors. Feel encouraged to explore the beauty of the nearby land 
in your free time.



Ireneusz Antkowiak

Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska

www.pobiedziska.pl 

http://www.facebook.com/GminaPobiedziska

W imieniu mieszkańców Gminy Pobiedziska serdecznie witam 
wszystkich wystawców, zwiedzających oraz organizatorów Między-
narodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2019, która już po raz 
dwudziesty pierwszy odbywa się w Bednarach. Cieszymy się, że naj-
większa plenerowa wystawa rolnicza, która gromadzi tysiące gości 
z wielu zakątków Europy, pomaga nam pokazać walory i atrakcyjne 
tereny inwestycyjne naszej Gminy.

Na prastarym Szlaku Piastowskim wśród przepięknych terenów 
Pojezierza Poznańskiego, w północno-wschodniej części powiatu 
poznańskiego, w odległości 27 km od Poznania i 25 km od Gnie-
zna położone jest nasze miasto, które warto odwiedzić. Pobiedziska 
zachowały średniowieczny układ centrum miasta z kwadratowym 
rynkiem, o charakterystycznej dla urbanistyki XIX w. małomiastecz-
kowej zabudowie, wśród której wyróżnia się najstarszy w mieście 
XVIII w. dom mieszkalny, z łamanym dachem polskim. Warto tutaj 
zwiedzić kościół p.w. Św. Michała Archanioła, należący do najstar-
szych kościołów gotyckich w Wielkopolsce, „Skansen Miniatur Szla-
ku Piastowskiego” wraz z wybudowanym obok Grodem Pobiedziska 
z wystawą średniowiecznych maszyn oblężniczych czy drewniany 
Kościół p.w. Św. Katarzyny w Węglewie

Pobiedziska to Gmina bogata w walory turystyczno-rekreacyjne. 
Na klimat regionu pozytywnie wpływają tereny leśne oraz sieć hy-
drograficzna, którą tworzą rzeki Cybina i Główna, 25 jezior i ok. 250 
niewielkich oczek wodnych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny 
gminy, zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych: „Pusz-
cza Zielonka” i „Promno” oraz czterech rezerwatów przyrody.

Atrakcyjność przyrodnicza wielu miejsc jest jednym z elemen-
tów kształtujących turystyczny wizerunek gminy.  Dla ludzi preferu-
jących turystykę pieszą opracowane zostały ścieżki dydaktyczne, 
pozwalające lepiej poznać tereny i historię gminy. Uruchomiona 
została również sieć tras Nordic Walking po najciekawszych przy-
rodniczo zakątkach parku krajobrazowego Promno. Zapraszamy 
na „Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka” - szlak turystyki wodnej na 
obszarze jezior pomiędzy miejscowościami Pobiedziska i Tuczno. 
Możliwość skorzystania z boisk sportowych, licznych plaż, nowo-
czesnego kompleksu pomostów z torami pływackimi, pieszych 
szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz odpowiednia 
baza noclegowa i gastronomiczna sprawiają, iż Pobiedziska uwa-
żane są za jedną z najbardziej atrakcyjnych gmin w całej Wielko-
polsce. 

Jeszcze raz witam w gościnnej Gminie Pobiedziska i życzę wie-
lu niezapomnianych wrażeń, a wystawcom udanych kontraktów.  
Zachęcam Państwa do zwiedzania w wolnym czasie piękna pobie-
dziskiej ziemi.



PROGRAM WYDARZEŃ
XXI MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2019

CZWARTEk, 19 WRZEśNIA
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz. 9:00-17:00 

9:00-10:00 Akredytacja dziennikarzy Biuro Prasowe

9:00-16:00 Strefa VIP Namiot Bankietowy

9:30-13:00 Forum Dealerów Maszyn Rolniczych Namiot Bankietowy

10:00-10:30 Konferencja prasowa inaugurująca XXI Międzynarodową Wystawę 
Rolniczą AGRO SHOW 2019 Biuro Prasowe

PIąTEk, 20 WRZEśNIA
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz. 9:00-17:00 

9:00-17:00 Konkurs „Zrób Show na AGRO SHOW” Teren Wystawy

10:00-11:00 Finał konkursu Mechanik na Medal Namiot Seminaryjny

11:00-12:30 Pokazy maszyn – rolnictwo precyzyjne – opryskiwacze Pola pokazowe

11:00-12:00 Finał Konkursu Młody Mechanik na Medal Namiot Seminaryjny

12:30-14:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

12:15-12:30 Ogłoszenie laureatów w konkursach Mechanik na Medal i Młody 
Mechanik na Medal Namiot Seminaryjny

14:00-15:00 Pokazy maszyn – technika uprawy w systemie uproszczonym Pola pokazowe

SObOTA, 21 WRZEśNIA
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz. 9:00-17:00 

9:00-17:00 Konkurs „Zrób Show na AGRO SHOW” Teren Wystawy

9:30-12:30 Konferencja pt. „Gospodarstwo rolno produkcyjne w zgodzie 
z naturą i środowiskiem” Namiot Seminaryjny

11:00-12:30 Pokazy maszyn – rolnictwo precyzyjne – opryskiwacze Pola pokazowe

12:30-14:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

13:00-16:00 Konferencja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Namiot Seminaryjny

14:00-15:00 Pokazy maszyn – technika uprawy w systemie uproszczonym Pola pokazowe

NIEDZIELA, 22 WRZEśNIA
Wystawa czynna dla zwiedzających w godz. 9:00-17:00 

9:00-17:00 Konkurs „Zrób Show na AGRO SHOW” Teren Wystawy

10:00-15:00 Konferencja pt. „Innowacja w rolnictwie tu i teraz” Namiot Seminaryjny

11:00-12:30 Pokazy maszyn – rolnictwo precyzyjne – opryskiwacze Pola pokazowe

12:30-14:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

14:00-15:00 Pokazy maszyn – technika uprawy w systemie uproszczonym Pola pokazowe



EVENT PROGRAM
21th INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIbITION AGRO SHOW 2019

Czwartek, 19 September
Exhibition open to the public from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

9:00-10:00 Accreditation of journalists Press Office

9:00-16:00 VIP area Banquet hall

9:30-13:00 Forum for Agricultural Machine Dealers Banquet hall

10:00-10:30 Press conference inaugurating the XXI International Agricultural 
Exhibition AGRO SHOW 2019 Press Office

Friday, 20 September
Exhibition open to the public from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

10:00-11:00 Final of the competition: Medal-worthy Mechanic Seminar hall

11:00-12:00 Final of the competition: Medal-worthy Young Mechanic Seminar hall

11:00-12:30 Machine demonstrations – precision farming – sprayers Demonstration fields

12:30-14:00 Presentation of machines on the main road Main road

12:15-12:30 Announcement of winners in the Medal-worthy Mechanic and 
Medal-worthy Young Mechanic competitions Seminar hall

14:00-15:00 Machine shows – cultivation technique in a simplified system Demonstration fields

Saturday, 21 September
Exhibition open to the public from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

9:30-12:30 Conference “Agri-production farm in harmony with nature and 
environment” Seminar hall

11:00-12:30 Machine demonstrations – precision farming – sprayers Demonstration fields

12:30-14:00 Presentation of machines on the main road Main road

13:00-16:00 Conference of the State Plant Health and Seed Inspection Service Seminar hall

14:00-15:00 Machine shows – cultivation technique in a simplified system Demonstration fields

Niedziela, 22 September
Exhibition open to the public from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

10:00-15:00 Conference “Innovation in agriculture here and now” Seminar hall

11:00-12:30 Machine demonstrations – precision farming – sprayers Demonstration fields

12:30-14:00 Presentation of machines on the main road Main road

14:00-15:00 Machine shows – cultivation technique in a simplified system Demonstration fields



PLAN WYSTAWY AGRO SHOW 2019
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Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors

Nazwa 
sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

F 3 340 4TECH Sp. z o.o. Sp.k. 50

A 4 365 A.W. IMPEX Sp. z o.o. 50

C 1 98 A/S CIMBRIA 50

b 3 255 AB GROUP 50

C 2 Hala 16 ABAX POLAND Sp. z o.o. 50

A 5 527 ABBEY MACHINERY Ltd 51

D 2 219 AC “FAVORIT” 51

F 1 173 ADI Krzysztof Dwórznik
51

E 4 470 ADI Krzysztof Dwórznik

C 1 104 ADNAR Kołodziejczyk Daniel 51

E 3 316 ADR POLSKA S.A. 51

C 1 83 ADRAF Rafał Patyk 52

C 3 285 AD-ROL Adam Wilomski 52

b 1 50 AERO POZNAŃ Sp. z o.o. 52

D 2 222 AGCO Sp. z o.o. 52

A 1 31 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

52

C 1 78 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

E 1 151 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

b 3 267 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

b 4 392 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

E 4 476 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

b 2 200 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 53

C 1 91 AGOS GROUP Marek Zientecki 53

A 1 8 AGRAMI Sp. z .o.o. 53

E 2 227 AGRAR-bag 53

E 2 232 AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 53

E 1 144 AGREGATY PEX-POOL PLUS 54

C 1 88 AGREMO Sp. z o.o. 54

C 2 210 AGREX MO.PE.RI S.P.A. 54

D 4 457 AGRI PARTS GLOBAL 54

D 4 459 AGRICARB 54

b 5 554 AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan 55

b 5 553 AGRI-EKO Agnieszka Wójcik 55

F 2 241 AGRIO MZS s.r.o. 55

b 1 64 AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k. 55
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b 2 201 AGRISEM INTERNATIONAL SAS 55

A 3 250 AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy 56

C 2 209 AGRO CENTRUM M. Maćkowiak D. Holka Sp.j. 56

E 2 228 AGRO FACTORY II 56

C 1 76 AGRO SERWIS - DWUTYGODNIK 56

C 3 290 AGRO UBEZPIECZENIA (POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
WZAJEMNYCH) 56

b 1 34 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

57C 3 279 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 2 Hala 31 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

F 4 514 AGROAD KUŘIM, CZECH REPUBLIC 57

D 4 448 AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c. 57

A 1 5 AGROBIOS 57

D 4 447 AGROCHŁOPECKI 57

C 4 413 AGROCZAK Sp. z o.o. 58

A 3 251 AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce 58

E 4 471 AGROFARM PHU 58

A 4 362 AGROFUNKA 58

C 1 108 AGRO-INSTAL Adam Kulik 58

F 2 240 AGRO-LAND Marek Różniak 59

C 4 412 AGROLAND Sp. z o.o. 59

C 2 209 AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa 59

C 3 269 AGRO-MASZ Paweł Nowak 59

D 3 308 AGROMEHANIKA d.d. 59

E 3 327 AGROMER Jacek Marciszewski 60

E 1 140 AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski 60

A 5 538 AGROMET Sp. z o.o. 60

A 2 192 AGROMILKA Sp. z o.o. 60

A 2 195 AGROMIX Sp. z o.o. 60

b 4 384 AGRO-MIX Zofia Sobańska 60

D 3 305 AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 61

C 3 285 AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek 61

C 3 288 AGROPLAST 61

b 4 391 AGROPOLSKA.PL 61

D 4 434 AGROSPOT / AGRIPILOT - NAWIGACJE ROLNICZE 61

D 3 298 AGROTECHNIK Wojciech Dzięgielewski 62

F 4 508 AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz 62

D 4 435 AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 62

C 3 286 AGROTEX Przemysław Adamowicz 62

A 3 245 AGRO-TOM Tomasz Kaniewski 62
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C 1 93 AGROTOP 62

C 2 Hala 35 AGROTRADE Grzegorz Ostrowski 63

b 5 545 AGRO-WIKT Sp. z o.o. 63

b 1 41 AGROYOUMIS Sp. z o.o. 63

C 4 429 AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o. 63

E 1 139 AJDAR 64

C 4 395 ALBUZ 64

D 1 126 ALC LVIVAGROMASHPROEKT 64

C 4 410 ALFA Paweł Porębski 64

F 3 350 ALFAPANEL INVEST Sp. z o.o. 64

D 3 301 A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 64

D 1 111 ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 65

A 2 ALLEGRO 65

b 5 560 ALTERECO PLUS Sp. z o.o. 65

D 3 304 ALTRO PRODUCENT MASZYN I CZĘŚCI 65

C 4 416 AMA POLAND Sp. z o.o. 65

F 3 338 AMAN Janusz Młynarczyk 66

F 2 234 AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG 66

C 1 89 AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o. 66

b 3 260 AMJ-AGRO AGNIESZKA MAKOWSKA MASZYNY ROLNICZE 66

F 3 331 ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 66

D 3 310 ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o. 67

C 1 82 ANWIL S.A. 67

b 3 262 APV POLSKA 67

C 4 401 AQUA-ROL Sp. z o.o. 67

A 4 354 ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 67

D 2 223 ARGO TRACTORS SpA LANDINI, MCCORMICK 68

C 3 293 ARKMET 68

F 1 172 ASKET 68

D 2 223 ATA-TECHNIK Bartosz Gramowski 68

A 3 246 ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH 68

b 2 198 ATR EXPRESS 69

A 3 251 ATX - DYNO L.T.D. - Pobocka 69

F 4 515 AUTOPART SA 69

b 3 254 AUTO-TECH PPHU 69

A 4 360 AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY 69

D 3 306 BAG POLSKA Sp. z o.o. 70

C 4 419 BAGRAMET Sp. z o.o. 70

E 4 477 BALEX METAL Sp. z o.o. 70
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C 3 297 BANK BNP PARIBAS 70

b 5 555 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 70

A 4 366 BANROL Bania Bogdan 71

A 1 13 BARBATUS TRADE - MAXAMMON POLSKA 71

C 3 275 BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 71

C 2 Hala 18 BAYWA AG TECHNIK 71

D 4 433 BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o. 71

F 2 238 Bednar FMT 72

C 4 420 BEPCO POLSKA Sp. z o.o. 72

D 2 219 Berdyanskie Zhatki , PJSC (JOHN GREAVES TM) 72

C 2 207 BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o. 72

A 4 357 BERNARDIN POLSKA Sp. z o.o. 73

D 2 218 BERUTEX Sp. z o.o. 73

C 2 Hala 3 BEST-AGRI.COM 73

D 2 219 BIEŁOCERKOWMAZ 73

E 1 147 BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 73

C 1 109 BIN Sp. z o.o. 74

C 2 Hala 7 BIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o. 74

A 1 18 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k. 74

C 4 422 BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST 74

E 1 137 BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz 74

C 2 205 BOGBALLE A/S 74

A 5 526 BOGUSLAV Sp. z o.o. 75

E 4 466 BOHNENKAMP Sp. z o.o. 75

A 3 244 BOMET Sp. z o.o. Sp.k. 75

C 4 393 BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o 75

C 4 430 BPW POLSKA Sp. z o.o. 75

C 3 284 BRANDI Mariusz Karczmarczyk 76

b 3 263 BREDAL POLSKA - R.B. USŁUGI I HANDEL 76

F 1 187 BRIGHT BIOMETHANE B.V. 76

E 3 315 BROCHARD POLSKA Sp. z o.o. 76

A 5 534 BULMACH Sp. z o.o. 76

F 2 239 BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 76

C 1 84 BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co. 76

C 1 98 BUTTIMER ENGINEERING 77

A 1 20 CALC GROUP Sp. z o.o. 77

E 4 468 CAMSO POLSKA S.A. 77

D 4 449 CANTONI GROUP (CELMA INDUKTA, BESEL) 77

E 2 226 CARRE S.A.S. 78

b 5 547 CAST S.A. 78
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b 4 379 CELIKEL NORTH Sp. z o.o. 78

A 5 531 CENTER PLAST Sp. z o.o. 78

b 1 55 CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 78

C 2 Hala 36 CENTRALNE TARGI ROLNICZE 78

D 3 308 CERJAK d.o.o. 79

D 1 112 CHARKOWSKA WYTWÓRNIA MASZYN DO CZYSZCZENIA ZIARNA 79

C 2 Hala 40 CHINA HEBEI XIAN COUNTY HUAXING AUTO PARTS Co., Ltd. 79

D 4 450 CHS LUBAŃ Sp. z o.o. 79

A 1 30 CIECH PRODUKTY SOLNE 79

b 1 50 CIRRUS AIRCRAFT POLAND & BALTICS Sp. z o.o. 79

C 2 211 CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 80

C 3 287 CLAYDON 80

F 1 189 COLUMBUS ENERGY S.A. 80

C 1 97 CONCORDIA UBEZPIECZENIA GRUPA GENERALI 80

b 1 35 CORTEVA 80

D 3 302 CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA 80

E 2 229 CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o. 80

E 1 136 CZEKAŁA s.c. Marcin Czekała & Teresa Czekała 81

A 4 368 DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak 81

D 4 444 DAFAGRO - ANDO TECH Sp. z o.o. 81

A 3 243 DAL-BO A/S 81

C 2 205 DAMMANN 81

b 1 58 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni 82

F 1 180 DEFRO Sp. z o.o. Sp.k. 82

F 1 152 DELTAFAN 82

D 3 305 DENIS S.A. 82

E 4 475 DESO Engineering LTD 82

D 4 455 DEX-OIL Sp. z o.o. 82

A 5 537 DG CORP - OBEJMY MOCOWANIA 83

A 5 536 DIAMANTE Joanna Kosińska 83

D 2 224 DIECI S.r.l. 83

C 1 85 DITTA-SERIA 83

b 1 62 DLF SEEDS Sp. z o.o. 83

C 2 209 DLIGHT WEST Sp. z o.o. 83

b 4 549 DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o. 84

A 1 10 DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k. 84

C 1 77 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 84

F 3 332 DOMASZ Tomasz Waligóra 84

A 5 540 DOMOWE SANATORIUM Zimnoch Sp.j. 84

b 1 44 DOZAGRO Radosław Rybacki 84
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C 1 103 DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k. 85

C 2 Hala 26 DRAMIŃSKI S.A. 85

C 4 403 drenowanie.pl - INWESTMEL Sp. z o.o. 85

D 1 123 DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Sp. z o.o. Sp.k. 85

F 3 334 DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o. 85

D 4 437 EAGRONOM Sp. z o.o. 86

A 5 521 ECO-TECH-LAS A.Z. 86

b 4 378 EDDI COMPLEX Sp. z o.o. Sp.k. 86

A 4 356 E-FARM.COM 86

F 4 492 EHRLE Sp. z o.o. 86

D 1 116 EKO PARTNER Kazimierz Janiak 86

C 1 548 EKOCHEM Sp. z o.o. Sp.k. 87

F 3 337 EKOPIAN 87

E 3 329 EKOPOM 87

F 1 185 EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. 87

C 2 206 EKOTRONIC Marek Janus 88

C 1 79 ELWA Sp.j. A. Pałczyński, D. Frelak 88

E 4 478 EMILIANA SERBATOI 88

E 4 473 EMMAROL Sp. z o.o. 88

F 4 494 EN-TRUCK Piotr Niemiałkowski 88

A 5 524 ERG BIERUŃ FOLIE Sp. z o.o. 88

D 1 132 ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 89

b 1 36 EURALIS NASIONA Sp. z o.o. 89

C 2 Hala 29 EUROAGRICOLA Juan Jose Andres Martinez 89

D 2 218 EUROMILK 89

b 1 48 EVPLUS Sp. z o.o. 89

C 4 414 EXPARTO s.c. 89

C 2 212 EXPOM Sp. z o.o. 90

F 1 188 EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny 90

D 1 110 F.H.U UNIFARM Daniel Skowroński 90

C 2 210 F.H.U. JOANNA BOJANOWSKA 90

D 4 441 F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik 90

F 4 498 FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A. 90

E 1 141 FABRYKA WAG KALISTO Sp. z o.o. 91

C 4 424 FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek 91

F 3 332 FAMAG E.M. Krzyżaniak Sp.j. 91

C 2 205 FARESIN INDUSTRIES S.P.A. 91

E 3 322 FARMER 91

E 3 322 FARMER.PL 92

F 2 241 FARMET a.s. 92
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D 3 307 FARM-MPARTNER Sp. z o.o. 92

E 1 136 FARM-POL WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH 92

E 1 138 FARMTEC a.s. 92

C 3 270 FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 92

E 2 228 FARMTRADE Paweł Kryjom 93

D 4 443 FEBER Sp. z o.o. 93

C 1 92 FEERUM S.A. 93

F 3 351 FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz 93

b 3 254 FHU ELROL 93

b 3 260 FHUP BRASTAL Janusz Makowski 94

D 1 133 FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 94

b 1 38 FIRMA NASIENNA GRANUM 94

F 1 157 FIRMA ROLAND PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg 94

A 1 25 FIRMA ROZALCZYK 94

D 3 303 FIRMA STALTECH Sp. z o.o. 94

b 5 541 FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 95

D 3 299 FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH 95

b 4 385 FMR LISICKI Janusz Lisicki 95

D 1 117 FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o. 95

A 5 539 FOL-GOS Sp. z o.o. 95

C 1 86 FPHU AGRA Grzegorz Kapała 96

D 3 305 FRACOP Sp. z o.o. 96

E 3 328 FRANKOWSKI COATING Sp. z o.o. Sp.k. 96

D 3 305 FRANQUET 96

F 4 481 FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k. 96

C 4 418 FUCHS OIL CORPORATION (PL) Spółka z o.o. 96

D 4 445 FUCON Dariusz Szczekocki 97

F 1 179 GALMET Sp. z o.o. Sp.k. 97

D 1 124 GASPOL S.A. 97

E 4 469 GĄSKA Sp.j. 97

D 1 119 GENEU Beata Jerczyńska 97

E 3 324 GLINKOWSKI Sp. z o.o. 98

A 1 27 GOLPASZ S.A. 98

F 4 501 GOOD-BELTS Sp. z o.o. 98

D 4 457 GORENC-IGOR STARE S.P/ PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:  
ACS Q-SYSTEM Sp. z o.o. 98

C 3 296 GOSPODARZ.PL 98

D 2 220 GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 98

D 1 125 GRAINTEC Mariusz Piecuch 98

A 4 358 GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k. 99
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E 4 460 GRASDORF KOŁA POLSKA 99

b 1 50 GREEN HOUSE DEVELOPMENT 99

E 2 230 GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 99

C 1 91 GREMUR AGRO 99

C 2 204 GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG 99

A 2 190 GRUPA MULARSKI 100

C 2 Hala 42 GUANGZHOU HUIGUANG INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. 100

D 4 451 GUMSTAL Stanisława Lubiszewska 100

b 4 388 GÜTTLER GmbH 100

F 4 484 HAERING POLSKA Sp. z o.o. 100

F 3 339 HALE NA BALE -ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 101

E 4 461 HANDLOPEX S.A. 101

D 3 314 HANS BRANTNER & SOHN 101

D 3 312 HANS SAUTER GmbH 101

E 2 229 HARDI POLSKA 101

C 2 Hala 12 HCS EUROPE Sp. z o.o. 101

b 5 542 HEALTHY LIFE Przemysław Martyniuk 102

C 2 Hala 41 HEBEI AIYANG AUTO PARTS Co., Ltd. 102

E 4 474 HEKTOS 102

A 4 363 HEMPOL Sp. z o.o. 102

A 3 249 HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE 102

D 3 313 HE-VA ApS 102

C 2 Hala 34 HIFI FILTER POLSKA Sp. z o.o. 103

b 1 57 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. grupa IHAR 103

b 1 54 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 103

b 1 37 HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR 103

D 1 120 HOG SLAT Sp. z o.o. 103

A 1 25 HOHBURG MINERALFUTTER GmbH 104

b 4 383 HOMBURG MACHINEHANDELB.V. 104

F 4 497 HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j 104

F 2 237 HORSCH MASCHINEN GmbH 104

C 1 81 HORTPRESS Sp. z o.o. 104

F 1 187 HOST POLSKA 104

F 3 353 HUPRO SYSTEMS SE 105

b 1 61 HURTOWNIA OGRODNICZA Bogdan Królik 105

D 4 439 HUZHOU DURA MACHINERY SPROCKETS 105

A 5 530 HYDROFAST Sp .z o.o. 105

F 4 490 HYDRO-FLEX Cezary Mazur 105

F 2 239 HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k. 105

b 3 254 HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk 106
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b 3 254 HYDROMETAL Tomasz Kowalewski 106

F 4 505 HYLMET- hydraulika siłowa, produkcja pomp hydraulicznych i olejowych 106

F 1 156 IBF POLSKA Sp. z o.o. 106

C 2 Hala 24 ICT - INTERNATIONAL CONSULTING & TRADING 106

C 3 280 IDEA GETIN LEASING S.A. 106

F 1 161 IDEAPV 107

F 3 348 IMIZUNI PRODUCENT MASZYN DO OBIERANIA CEBULI 107

C 4 421 INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 107

C 2 Hala 1 INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Sp.j. 107

D 1 118 INOFAMA S.A. 107

C 1 82 INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A. 108

C 2 213 INTERHANDLER Sp. z o.o. 108

A 1 11 ITPHOTONICS SRL 108

F 4 488 IVENTEC Szymon Nadolski 108

C 2 Hala 20 IZOPANEL-PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH 108

b 4 387 JANPOL Krzysztof Jankowski 108

E 3 326 JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 109

A 3 244 JAR-MET Sp.j. 109

E 3 325 JASTECH P.P.H.U. Paweł Jasiński 109

A 5 520 JATZNICKER HANDEL & SERVICE GmbH 109

E 1 142 JFC POLSKA Sp.z o.o. 109

b 2 197 JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 109

D 2 216 JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 110

E 4 463 KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j. 110

F 4 516 KABER Grzegorz Schienke 110

D 3 300 KAGRO Krzysztof Pankowski 110

A 1 16 KANTERS NAWÓZ NATURALNY 110

b 4 388 KARCHEX 111

b 1 66 KARMATECH Sp. z o.o. 111

D 1 113 KAROL Sp. z o.o. 111

b 2 200 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 111

F 4 483 KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 111

F 4 495 KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 111

D 1 114 KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG 112

C 4 431 KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o. 112

F 1 174 KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o. 112

F 1 163 KLIMERGY Sp. z o.o. 112

F 1 164 KLIMOSZ Sp. z o.o. 112

F 2 239 KMK AGRO D. Każmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Spółka Jawna 112

F 1 177 KOD-MET Zofia Kodym 113
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b 3 264 KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. 113

D 4 446 KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k. 113

b 3 268 KOMISJA EUROPEJSKA 113

F 4 496 KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A. 114

C 2 Hala 10 KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A. 114

b 2 201 KORBANEK Sp. z o.o. 114

C 2 Hala 21 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH 114

b 2 200 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 114

A 2 562 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 115

C 1 84 KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH 115

F 4 485 KRM-TRADE Sp. z o.o. 115

C 1 91 KROPA FARM Dariusz Kroplewski 116

D 4 432 KST KONSULTING Sp. z o.o. 116

A 2 193 KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 116

b 2 196 KUHN - MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 116

C 2 214 KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 116

E 2 229 KUNERT Sp.j. 117

b 2 202 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. 117

E 1 148 KVK HYDRA KLOV 117

b 1 72 KWS LOCHOW POLSKA 117

F 2 242 LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG 117

C 3 292 LANDSTAL Sp.j. 117

A 5 551 LANGREN s.c. M. Woźniak M. Woźniak 118

b 3 257 LASERTECHNIKA Sp. z o.o. Sp.k. 118

C 2 206 LECHLER GmbH 118

F 2 236 LEMKEN POLSKA Sp. z o.o. 118

A 4 355 LEMTECH PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH  
Sylwester Hajduk 118

A 1 3 LIEDMANN Sp. z o.o. 118

F 4 517 LIFEWELLNESS Sp. z o.o. 119

F 1 159 LITEX ZPH Stanisław Litwin 119

C 1 100 LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 119

A 3 248 ŁADOWARKI KMM - P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz 119

C 3 282 ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 119

A 5 525 MAB TRADE TECNOMAIS POLSKA 119

F 3 345 MACHINES PIÓRO Artur Pióro 119

b 1 39 MAD-BOX Andrzej Madejczyk 120

F 4 486 MADEJSKI Sp.j. 120

A 1 32 MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA 120

D 1 130 MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 120
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F 3 344 MAKITA Sp. z o.o. 120

F 4 489 MALINMAR Janina Malinowska 120

b 1 53 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 121

b 3 252 MANDAM Sp. z o.o. 121

A 2 195 MANITOU POLSKA Sp. z o.o. 121

F 4 511 MANN + HUMMEL GmbH 121

A 4 364 MARTIN - AGRO 121

F 1 176 MASA Zenon Kolankowski 122

D 2 224 MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o. 122

b 1 50 MASTERCRAFT 122

F 4 493 MB PNEUMATYKA Sp. z o.o. 122

C 2 208 MCHALE ENGINEERING LTD. 122

F 4 482 M-CLUB Maciej Małecki 123

D 4 442 MCMS WARKA Sp. z o.o. 123

E 2 232 MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o. 123

b 2 201 MEPROZET KOŚCIAN S.A. 123

C 1 87 MEPU OY 123

F 1 170 METALERG Sp. z o.o. Sp.k. 123

E 2 231 METAL-FACH Sp. z o.o. 124

F 4 509 METALMEX-INSTAL Marcin Majorek 124

C 4 415 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 124

b 3 256 METAL-TECHNIK s.c. 124

F 4 480 METRIA Yuriy Ardashev 124

b 1 63 MIARY I WAGI
124

D 1 122 MIARY I WAGI

C 1 102 MICHAŁ ZPUH Krzysztof Targoński 125

b 2 199 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o. 125

D 4 456 MILWAUKEE 125

b 2 200 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 125

C 3 294 MINOS AGRI POLSKA 125

C 4 396 MMAT Wojciech Mikołajczak Agro Technology 126

b 4 377 MODERNTECH Sp. z o.o. 126

C 2 210 MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE 126

D 4 452 MORPAK WYTWÓRNIA USZCZELEK Paweł Jaworski 126

E 4 465 MOTO BUDREX Sp. z o.o. 126

D 1 134 M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 127

b 5 543 MTM BEARINGS 127

E 1 146 MTM Dariusz Seferyński 127

C 2 206 MUELLER-ELEKTRONIK GmbH 127

b 3 254 MULTITECH Radosław Górski 127
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Alfabetyczny spis wystawców
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Nazwa 
sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

C 1 74 MURATOR PROJEKTY 127

C 2 205 MÜTHING GmbH & Co. KG Soest 128

C 2 Hala 19 MYCARE HR LTD Sp.k. 128

b 3 261 NAGLAK - P.P.U.H. Feliks Naglak 128

b 4 374 NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER 128

b 4 372 NDS Grzegorz Michałek 128

A 1 24 NEOROL Sp. z o.o. 129

b 4 382 NEST BANK S.A. 129

D 4 458 NEW TRAILERS 129

b 1 49 NISSAN SALES CENTRAL & EASTERN EUROPE KFT. Sp. z o.o. 129

E 4 464 NOKIAN TYRES s.r.o. 129

A 1 1 NORDKALK Sp. z o.o. 129

C 2 Hala 39 ODLEWNIA ŻELIWA TERIEL Sp. z o.o. 130

F 4 500 OLIS Ltd 130

F 4 512 ONDO - IMPORTER PETRO-CANADA LUBRICANTS 130

C 2 Hala 14 OPTOELECTRONIC PHUP Paweł Katolik 130

A 1 22 ORCAL® - EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. 
130

b 4 390 ORCAL® - EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. 

C 1 82 ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 130

C 1 82 ORLEN OIL Sp. z o.o. 131

C 1 82 ORLEN PALIWA Sp. z o.o. 131

A 1 14 OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 131

b 5 561 OTOMOTO 131

F 1 166 OZE PROJEKT FOTOWOLTAIKA Paweł Zabielski 132

C 2 Hala 9 P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH 132

A 1 21 P.H.U. AGROIMPEX Sp. z o.o. 132

E 1 145 P.H.U. ANNOPOL Anna Kaźmierczak 132

F 1 159 P.H.U. FARM-SERVICE 132

F 1 162 P.H.U. KONAR s.c. 132

E 3 323 P.H.U.P. ROLTRANS Waldemar Kobyliński 132

C 1 109 P.O.R. KONSIL 133

C 3 295 P.P.H.U. HYDRAMET Sp. z o.o. 133

C 4 397 P.P.H.U. RENAL 133

E 4 479 P.P.H.U. WODZIŃSKI Tadeusz Wodziński 133

C 2 Hala 4 P.P.U.H. DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. 133

C 3 272 P.P.U.H. MOSKIT Marek Strzyż 133

C 3 274 P.P.U.H. WOPROL 134

F 3 335 P.W. ARIKON-AGRO 134

C 2 Hala 6 PACK LEADER Sp. z o.o. 134

b 1 69 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 134
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Nazwa 
sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

b 1 68 PAT CHOMUTOW Sp.j. 134

b 1 65 PEDROTTI POLSKA Spółka z o.o. 135

F 1 158 PELLON Sp. z o.o. 135

E 3 330 PETER KRŐGER GmbH 135

C 2 Hala 11 PFLEGEHELDEN POLSKA 135

F 4 510 PHPU EXAR 135

A 1 12 PIAST PASZE Sp. z o.o. 136

C 4 407 PIMA-AGRO s.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki 136

F 1 171 PITERN 136

C 1 94 PKO LEASING S.A. 136

C 2 Hala 13 PLANETFAN Sp. z o.o. Sp.k. 136

b 1 40 PLANTICO-HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o. 137

C 1 73 PLANTPRESS Sp. z o.o. 137

A 5 528 PLAZMAR METANGA Mariusz Janiec 137

C 1 84 PLOTTNIK AGROCONSULTING 137

A 4 361 PMR i CZ KOWALSCY Sp.j. 137

b 4 386 PNEUSEJ 138

A 1 23 POLCALC PRODUCENT NAWOZÓW WAPNIOWYCH 138

b 1 70 POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j. 138

D 1 121 POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. 138

F 4 482 POLPROTEX s.c. 138

b 1 51 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

138
F 1 153 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

D 3 311 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C 4 417 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

E 3 318 POL-STRAUTMANN Sp. z o.o. 139

C 1 75 POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o. - WIEŚCI ROLNICZE 139

C 2 214 POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 139

C 1 91 POM KALISZ Sp. z o.o. 139

C 2 Hala 22 PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. 140

C 2 206 PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH 140

F 3 341 POZ BRUK Sp. z o.o. Sp.j. 140

b 1 52 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 140

A 1 17 PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala 140

E 3 317 PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski 140

F 4 506 PPHU TABO KUŹNIA Tomasz Janicki 140

A 4 369 PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak 141

C 4 428 PPHU VOLANT D. Grabowski U. Grabowska s.c. 141

C 2 212 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 141

F 1 154 PREFA POLSKA Sp. z o.o. 141
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Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors

Nazwa 
sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

D 3 305 PRIVE SA 141

F 1 169 PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce 142

A 1 28 PROBIOTICS POLSKA Sp. z o.o. 142

A 5 532 PRO-CHEM 142

E 3 320 PRODUCENT PRZYCZEP WIOLA 142

F 4 491 PROFIX Bogusław Pabirowski 142

D 1 128 PROMINSTRUMENT WEST Ltd. 143

F 1 165 PROTECH Sp. z o.o. 143

A 4 370 PROTYL-AGRO Sp. z o.o. 143

C 1 96 PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.j. 143

F 4 513 PROXY TRADE Sp. z o.o. 143

F 3 342 PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. 144

A 1 4 PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o. 144

A 1 7 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Siewielec Tadeusz 144

C 3 283 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HA-DWA-O Paweł Filipiak 144

C 4 399 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HYDRO Dariusz Patrzykąt 144

D 4 454 PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. 145

A 5 535 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE  
DEFALIN GROUP S.A. 145

C 4 402 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE  
HORUS Mróz Ireneusz 145

A 1 19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POLGER-KIDO  
Róża Kido, Maciej Krawczewski s.c. 145

D 1 135 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika 145

C 2 212 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o. 145

C 4 423 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI  
Raniś i Wspólnicy s.c. 146

E 1 143 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c.  
Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos 146

D 1 131 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE AGROUNIMA Cezary Sztuder 146

E 4 467 PUH Tomasz Borowczyk / Opony 146

b 4 375 PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński 146

E 4 472 PW GROUP GmbH / PW LOGISTICS Sp. z o.o. 146

D 4 453 PZL SĘDZISZÓW S.A. 147

b 4 381 PZU S.A. 147

A 4 371 Q-TECH GROUP Janusz Branach 147

F 4 501 QUAY BHU Sp. z o.o. 147

E 2 230 RABE POLSKA 147

D 3 557 RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 147

C 2 205 RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o. 148

b 1 43 RAPOOL POLSKA Sp. z o.o. 148
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Nazwa 
sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

F 1 167 RAWICOM Sp. z o.o. Sp.k. 148

F 3 349 RECTICEL IZOLACJE 148

C 3 291 REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o. 148

F 3 343 REMPRODEX Sp. z o.o. 149

C 4 398 REMSZ Klimczak Sp.j. 149

F 3 352 RICHEL GROUP 149

D 2 217 RIELA POLSKA Sp. z o.o. 149

F 4 485 RING GROUP 149

b 3 265 ROL/EX 149

b 5 556 ROLMASZ-POL / SUDNIK GROUP 150

C 4 406 ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 150

F 1 175 ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o. 150

E 4 462 ROSAVA AGROS 150

E 3 322 SADYOGRODY.PL 150

b 2 201 SAMASZ Sp. z o.o. 150

C 2 209 SAME DEUTZ FAHR POLSKA Sp. z o.o. 151

E 2 226 SAMSON AGRO SASU 151

b 3 258 SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o. 151

A 2 193 SANTANDER LEASING S.A. 151

C 1 93 SATOR 151

C 4 426 SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o. 152

A 1 15 SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o. 152

A 3 247 SCHMiDT Renata Schmidt 152

A 5 518 SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o. 152

C 2 Hala 25 SEASTAR INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED 152

b 1 71 SEMINA - CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE BUGAJ Tomasz Bugaj 153

C 3 278 SGB LEASING Sp. z o.o. 153

F 4 504 SH HYBSZ Sp. z o.o. 153

D 1 116 SHIJIAZHUANG JULITE MACHINERY Co. Ltd. 153

A 4 367 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT 
MOTORYZACJI 153

C 4 405 SIMENA SPÓŁDZIELNIA - Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim 153

D 2 220 SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D. 154

C 2 203 SIPMA S.A. 154

C 4 404 SKAVSKA HALE POLSKA 154

C 2 Hala 8 SKOTAN S.A. 154

C 3 276 SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI 155

b 1 67 SMARTSORT COMPANY Sp. z o.o. Sp.k. 155

E 1 136 SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY 155

F 3 347 SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 155
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Nazwa 
sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

b 4 389 SOLIS POLSKA Sp. z o.o. 155

b 3 253 SONAROL Sp.j. Najda 156

F 3 333 SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 156

b 3 259 SPAWEX 156

C 2 Hala 23 SPAW-PROJEKT HALE STALOWE 156

F 4 499 SPE TECHMACH (PE) 156

F 1 178 SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU 156

C 4 400 S-S ENGINERING B.V. 157

F 3 336 STALMACH Marek Machowski 157

F 1 161 STALMET 157

C 3 273 STANIMPEX Maciej Packiewicz 157

C 4 394 STAR POWER TRANSMISSION 157

E 3 319 STEELPRESS Sp. z o.o. 157

C 4 427 STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 158

F 1 183 SUN FOR YOU Sp. z o.o. 158

D 2 219 SUNFLOROMASH 158

A 5 529 SVD GROUP Sp. z o.o. 158

D 2 221 SWIMER Łukasz Otremba 158

C 2 Hala 5 ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 158

C 3 277 Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN 159

A 5 533 TABO - 2 - Tadeusz Janicki i Spółka - Sp.j. 159

b 3 257 TALEX Sp. z o.o. Sp.k. 159

C 3 271 TANCO AUTOWRAP Ltd 159

A 5 523 TARET Sp. z o.o. Sp.k. 159

C 2 Hala 32 TARGI KIELCE Sp. z o.o. 159

C 2 Hala 28 TARGOWE ABC - TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA 160

F 2 234 TECH-KOM Przemysław Laskowski 160

C 4 409 TECHMOT Sp. z o.o. 160

b 5 558 TECHNODVARAS UAB 160

D 3 308 TEHNOS d.o.o. 160

F 1 181 TEKLA 160

F 1 161 TERMSTAL 160

b 4 383 TERRA Sp. z o.o. 161

E 1 149 TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o. 161

C 2 Hala 38 THE OHIO PROGRAM 161

E 1 150 THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 161

b 3 266 TK BATO Sp. z o.o. 162

b 4 373 TOLMET Piotr Wawrzyniak 162

E 3 321 TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. 162

C 2 Hala 17 TORMEC REDUKTOR P. Mariański, D. Tromicki, Z. Wiśniewski Sp.j. 162
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sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

C 1 90 TORNUM POLSKA Sp. z o.o. 162

C 1 91 TOTAL FARM Szymczak Józef 162

D 3 305 TOUT POUR LE GRAIN 163

D 4 436 TPI Sp. z o.o. 163

D 4 440 TRAILERTEC POLSKA Sp. z o.o. 163

E 3 330 TRAILER-TECH Sp. z o.o. 163

A 2 191 TRAKTOR OF THE YEAR 163

D 1 129 TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k. 163

D 4 438 TRIMBLE 164

C 2 Hala 15 TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA 164

F 4 502 TT TECHNOLOGY 164

A 1 33 TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o. 164

C 1 105 TURBAŃSCY Sp. z o.o. 164

D 3 309 UAB AGROTEKAS 165

C 2 215 UNIA ARAJ REALIZACJE Sp. z o.o. 165

C 2 215 UNIA Sp. z o.o. 165

D 1 115 UNIMETAL Sp. z o.o. 165

C 4 425 UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 165

C 2 Hala 30 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 166

b 4 380 URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 166

A 5 522 USARYA POLSKA Sp. z o.o. 166

C 4 411 V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k. 166

F 2 235 VÄDERSTAD Sp. z o.o. 166

D 1 127 VBET 166

F 1 155 VERKAP PLUS Sp. z o.o. 167

b 5 543 Vervo Sp. z o.o. 167

F 1 182 VIADRUS 167

D 1 129 VIZEN Andrzej Kałuziński 167

C 3 275 VOGELSANG Sp. z o.o. 167

F 4 487 VSTEEL 167

b 4 552 V-TUNING 168

b 5 544 WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o. 168

A 5 519 WALD-GOLD Sp. z o.o. 168

b 5 546 WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 168

C 2 Hala 27 WASAT Sp. z o.o. 168

D 2 225 WEIDEMANN POLSKA 168

E 1 139 WESSTRON 169

D 2 219 WEST – PROM, LLC 169

C 1 95 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 169
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Nazwa 
sektora

Nr drogi 
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY Strona

A 1 29 WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT 
W POZNANIU Z/S W TULCACH Sp. z o.o. 169

C 2 Hala 2 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW - GAZETA SOŁECKA 170

E 2 229 WIELTON S.A. 170

b 1 47 WILLY NIKLAS GmbH 170

b 1 59 WIMAR WM Sp. z o.o. 170

b 1 42 WINTERSTEIGER A.G. 171

C 3 281 WISTRAL Tomasz Wiśniewski 171

F 1 186 WOLF SYSTEM Sp. z o.o. 171

F 4 503 WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. 171

C 2 Hala 37 WTÓRPLAST S.A. 171

C 1 80 WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW 172

A 1 9 WYTWÓRNIA PASZ LIRA Sp. z o.o. 172

C 1 99 WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski 172

C 2 Hala 33 XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o. 172

A 1 6 Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk 172

b 1 45 Z.P.H.U. AGRO MET s.c. 173

A 1 2 Z.P.U.H. BEST-PEST M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp.j. 173

b 1 56 ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO 173

C 2 212 ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o. 173

b 4 376 ZAKŁAD METALOWY AGROMASZ Gruszczewski Janusz 173

C 1 101 ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU AGROPART s.c. Kilian Wiesław, Kilian Rafał 174

b 5 559 ZAKŁAD PRODUKCJI LEMIESZY STANKIEWICZ Sp.j. 174

A 1 26 ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A. 174

F 3 346 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY FRISMA  
Mariusz Daroszewski 174

F 1 160 ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o. 174

A 4 359 ZAMET Zabielski Sp.j. 175

E 2 233 ZETOR POLSKA Sp. z o.o. 175

F 1 184 ZĘBIEC S.A. 175

b 5 550 ZIEGLER GmbH 175

F 1 168 ZIELONA-ENERGIA.COM Klimczuk Fonfara Sp.j. 176

C 4 408 ZŁOTECKI Sp. z o.o. 176

b 4 383 ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V. 176

C 1 107 ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla 176

C 1 106 ZUPTOR Sp. z o.o. 176

b 1 60 ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG 177

F 4 507 ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o. 177

C 3 289 ŻYCIE ROLNIKA MAGAZYN POLSKI 177

C 3 289 ŻYCIEROLNIKA.PL 177
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sektora

Nr drogi
zwiedzania

Nr 
stoiska NAZWA WYSTAWCY

A 1 1 NORDKALK Sp. z o.o.

A 1 2 Z.P.U.H. BEST-PEST M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp.j.

A 1 3 LIEDMANN Sp. z o.o.

A 1 4 PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o. 

A 1 5 AGROBIOS 

A 1 6 Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk

A 1 7 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Siewielec Tadeusz 

A 1 8 AGRAMI Sp. z .o.o. 

A 1 9 WYTWÓRNIA PASZ LIRA Sp. z o.o. 

A 1 10 DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k. 

A 1 11 ITPHOTONICS SRL

A 1 12 PIAST PASZE Sp. z o.o. 

A 1 13 BARBATUS TRADE - MAXAMMON POLSKA 

A 1 14 OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 

A 1 15 SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.

A 1 16 KANTERS NAWÓZ NATURALNY

A 1 17 PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala 

A 1 18 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k. 

A 1 19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POLGER-KIDO  
Róża Kido, Maciej Krawczewski s.c. 

A 1 20 CALC GROUP Sp. z o.o. 

A 1 21 P.H.U. AGROIMPEX Sp. z o.o. 

A 1 22 ORCAL® - EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. 

A 1 23 POLCALC PRODUCENT NAWOZÓW WAPNIOWYCH 

A 1 24 NEOROL Sp. z o.o.

A 1 25 HOHBURG MINERALFUTTER GmbH

A 1 25 FIRMA ROZALCZYK 

A 1 26 ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A. 

A 1 27 GOLPASZ S.A.

A 1 28 PROBIOTICS POLSKA Sp. z o.o. 

A 1 29 WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU 
Z/S W TULCACH Sp. z o.o. 

A 1 30 CIECH PRODUKTY SOLNE

A 1 31 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

A 1 32 MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA 
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Nr 
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A 1 33 TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.

b 1 34 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

b 1 35 CORTEVA 

b 1 36 EURALIS NASIONA Sp. z o.o. 

b 1 37 HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR 

b 1 38 FIRMA NASIENNA GRANUM 

b 1 39 MAD-BOX Andrzej Madejczyk

b 1 40 PLANTICO-HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

b 1 41 AGROYOUMIS Sp. z o.o. 

b 1 42 WINTERSTEIGER A.G.

b 1 43 RAPOOL POLSKA Sp. z o.o. 

b 1 44 DOZAGRO Radosław Rybacki 

b 1 45 Z.P.H.U. AGRO MET s.c. 

b 1 47 WILLY NIKLAS GmbH 

b 1 48 EVPLUS Sp. z o.o. 

b 1 49 NISSAN SALES CENTRAL & EASTERN EUROPE KFT. Sp. z o.o. 

b 1 50 AERO POZNAŃ Sp. z o.o. 

b 1 50 CIRRUS AIRCRAFT POLAND & BALTICS Sp. z o.o. 

b 1 50 GREEN HOUSE DEVELOPMENT 

b 1 50 MASTERCRAFT 

b 1 51 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

b 1 52 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

b 1 53 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

b 1 54 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR

b 1 55 CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 

b 1 56 ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO

b 1 57 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. grupa IHAR

b 1 58 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni 

b 1 59 WIMAR WM Sp. z o.o. 

b 1 60 ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

b 1 61 HURTOWNIA OGRODNICZA Bogdan Królik

b 1 62 DLF SEEDS Sp. z o.o. 

b 1 63 MIARY I WAGI

b 1 64 AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k. 

b 1 65 PEDROTTI POLSKA Spółka z o.o. 

b 1 66 KARMATECH Sp. z o.o.

b 1 67 SMARTSORT COMPANY Sp. z o.o. Sp.k.

b 1 68 PAT CHOMUTOW Sp.j. 

b 1 69 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

b 1 70 POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j. 
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b 1 71 SEMINA - CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE BUGAJ Tomasz Bugaj 

b 1 72 KWS LOCHOW POLSKA 

C 1 73 PLANTPRESS Sp. z o.o.

C 1 74 MURATOR PROJEKTY 

C 1 75 POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o. - WIEŚCI ROLNICZE

C 1 76 AGRO SERWIS - DWUTYGODNIK

C 1 77 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 

C 1 78 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C 1 79 ELWA Sp.j. A. Pałczyński, D. Frelak 

C 1 80 WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW 

C 1 81 HORTPRESS Sp. z o.o. 

C 1 82 ORLEN OIL Sp. z o.o.

C 1 82 ORLEN PALIWA Sp. z o.o. 

C 1 82 ANWIL S.A. 

C 1 82 INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A.

C 1 82 ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 

C 1 83 ADRAF Rafał Patyk 

C 1 84 BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.

C 1 84 KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH

C 1 84 PLOTTNIK AGROCONSULTING

C 1 85 DITTA-SERIA 

C 1 86 FPHU AGRA Grzegorz Kapała 

C 1 87 MEPU OY

C 1 88 AGREMO Sp. z o.o.

C 1 89 AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o. 

C 1 90 TORNUM POLSKA Sp. z o.o.

C 1 91 AGOS GROUP Marek Zientecki

C 1 91 GREMUR AGRO

C 1 91 KROPA FARM Dariusz Kroplewski

C 1 91 TOTAL FARM Szymczak Józef 

C 1 91 POM KALISZ Sp. z o.o. 

C 1 92 FEERUM S.A.

C 1 93 AGROTOP

C 1 93 SATOR 

C 1 94 PKO LEASING S.A. 

C 1 95 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 

C 1 96 PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.j. 

C 1 97 CONCORDIA UBEZPIECZENIA GRUPA GENERALI 

C 1 98 BUTTIMER ENGINEERING 

C 1 98 A/S CIMBRIA 
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C 1 99 WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

C 1 100 LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 

C 1 101 ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU AGROPART s.c. Kilian Wiesław, Kilian Rafał 

C 1 102 MICHAŁ ZPUH Krzysztof Targoński 

C 1 103 DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k. 

C 1 104 ADNAR Kołodziejczyk Daniel 

C 1 105 TURBAŃSCY Sp. z o.o. 

C 1 106 ZUPTOR Sp. z o.o. 

C 1 107 ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla

C 1 108 AGRO-INSTAL Adam Kulik 

C 1 109 BIN Sp. z o.o.

C 1 109 P.O.R. KONSIL 

D 1 110 F.H.U UNIFARM Daniel Skowroński

D 1 111 ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 

D 1 112 CHARKOWSKA WYTWÓRNIA MASZYN DO CZYSZCZENIA ZIARNA 

D 1 113 KAROL Sp. z o.o. 

D 1 114 KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG

D 1 115 UNIMETAL Sp. z o.o. 

D 1 116 EKO PARTNER Kazimierz Janiak 

D 1 116 SHIJIAZHUANG JULITE MACHINERY Co. Ltd. 

D 1 117 FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o. 

D 1 118 INOFAMA S.A.

D 1 119 GENEU Beata Jerczyńska

D 1 120 HOG SLAT Sp. z o.o. 

D 1 121 POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

D 1 122 MIARY I WAGI

D 1 123 DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Sp. z o.o. Sp.k. 

D 1 124 GASPOL S.A.

D 1 125 GRAINTEC Mariusz Piecuch 

D 1 126 ALC LVIVAGROMASHPROEKT

D 1 127 VBET

D 1 128 PROMINSTRUMENT WEST Ltd. 

D 1 129 TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k. 

D 1 129 VIZEN Andrzej Kałuziński

D 1 130 MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 

D 1 131 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE AGROUNIMA Cezary Sztuder

D 1 132 ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 

D 1 133 FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 

D 1 134 M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 

D 1 135 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika 
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E 1 136 CZEKAŁA s.c. Marcin Czekała & Teresa Czekała 

E 1 136 SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY

E 1 136 FARM-POL WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH

E 1 137 BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz 

E 1 138 FARMTEC a.s.

E 1 139 WESSTRON 

E 1 139 AJDAR 

E 1 140 AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski

E 1 141 FABRYKA WAG KALISTO Sp. z o.o. 

E 1 142 JFC POLSKA Sp.z o.o. 

E 1 143 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, 
Patryk Latos

E 1 144 AGREGATY PEX-POOL PLUS 

E 1 145 P.H.U. ANNOPOL Anna Kaźmierczak 

E 1 146 MTM Dariusz Seferyński

E 1 147 BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 

E 1 148 KVK HYDRA KLOV

E 1 149 TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.

E 1 150 THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 

E 1 151 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

F 1 152 DELTAFAN 

F 1 153 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

F 1 154 PREFA POLSKA Sp. z o.o.

F 1 155 VERKAP PLUS Sp. z o.o.

F 1 156 IBF POLSKA Sp. z o.o. 

F 1 157 FIRMA ROLAND PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg 

F 1 158 PELLON Sp. z o.o. 

F 1 159 P.H.U. FARM-SERVICE 

F 1 159 LITEX ZPH Stanisław Litwin 

F 1 160 ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o. 

F 1 161 TERMSTAL 

F 1 161 IDEAPV 

F 1 161 STALMET 

F 1 162 P.H.U. KONAR s.c. 

F 1 163 KLIMERGY Sp. z o.o. 

F 1 164 KLIMOSZ Sp. z o.o. 

F 1 165 PROTECH Sp. z o.o. 

F 1 166 OZE PROJEKT FOTOWOLTAIKA Paweł Zabielski 

F 1 167 RAWICOM Sp. z o.o. Sp.k. 

F 1 168 ZIELONA-ENERGIA.COM Klimczuk Fonfara Sp.j. 
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F 1 169 PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce 

F 1 170 METALERG Sp. z o.o. Sp.k. 

F 1 171 PITERN 

F 1 172 ASKET

F 1 173 ADI Krzysztof Dwórznik

F 1 174 KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o. 

F 1 175 ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o. 

F 1 176 MASA Zenon Kolankowski

F 1 177 KOD-MET Zofia Kodym 

F 1 178 SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU

F 1 179 GALMET Sp. z o.o. Sp.k. 

F 1 180 DEFRO Sp. z o.o. Sp.k. 

F 1 181 TEKLA 

F 1 182 VIADRUS

F 1 183 SUN FOR YOU Sp. z o.o. 

F 1 184 ZĘBIEC S.A.

F 1 185 EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. 

F 1 186 WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

F 1 187 HOST POLSKA

F 1 187 BRIGHT BIOMETHANE B.V. 

F 1 188 EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny

F 1 189 COLUMBUS ENERGY S.A. 

A 2 190 GRUPA MULARSKI

A 2 191 TRAKTOR OF THE YEAR 

A 2 192 AGROMILKA Sp. z o.o. 

A 2 193 KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

A 2 193 SANTANDER LEASING S.A.

A 2 195 AGROMIX Sp. z o.o. 

A 2 195 MANITOU POLSKA Sp. z o.o.

b 2 196 KUHN - MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

b 2 197 JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 

b 2 198 ATR EXPRESS

b 2 199 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o.

b 2 200 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

b 2 200 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

b 2 200 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

b 2 200 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

b 2 201 KORBANEK Sp. z o.o.

b 2 201 SAMASZ Sp. z o.o.

b 2 201 MEPROZET KOŚCIAN S.A.
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b 2 201 AGRISEM INTERNATIONAL SAS

b 2 202 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.

C 2 203 SIPMA S.A.

C 2 204 GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG

C 2 205 RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.

C 2 205 FARESIN INDUSTRIES S.P.A.

C 2 205 BOGBALLE A/S

C 2 205 MÜTHING GmbH & Co. KG Soest

C 2 205 DAMMANN 

C 2 206 EKOTRONIC Marek Janus

C 2 206 LECHLER GmbH

C 2 206 MUELLER-ELEKTRONIK GmbH

C 2 206 PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH 

C 2 207 BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o. 

C 2 208 MCHALE ENGINEERING LTD.

C 2 209 AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa

C 2 209 SAME DEUTZ FAHR POLSKA Sp. z o.o. 

C 2 209 AGRO CENTRUM M. Maćkowiak D. Holka Sp.j.

C 2 209 DLIGHT WEST Sp. z o.o. 

C 2 210 F.H.U. JOANNA BOJANOWSKA

C 2 210 MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE

C 2 210 AGREX MO.PE.RI S.P.A. 

C 2 211 CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 

C 2 212 EXPOM Sp. z o.o.

C 2 212 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.

C 2 212 ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

C 2 212 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.

C 2 213 INTERHANDLER Sp. z o.o.

C 2 214 KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 

C 2 214 POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 

C 2 215 UNIA Sp. z o.o. 

C 2 215 UNIA ARAJ REALIZACJE Sp. z o.o. 

D 2 216 JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 

D 2 217 RIELA POLSKA Sp. z o.o.

D 2 218 BERUTEX Sp. z o.o.

D 2 218 EUROMILK

D 2 219 BIEŁOCERKOWMAZ

D 2 219 Berdyanskie Zhatki , PJSC (JOHN GREAVES TM)

D 2 219 AC “FAVORIT”

D 2 219 SUNFLOROMASH
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D 2 219 WEST – PROM, LLC

D 2 220 SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.

D 2 220 GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH

D 2 221 SWIMER Łukasz Otremba

D 2 222 AGCO Sp. z o.o.

D 2 223 ARGO TRACTORS SpA LANDINI, MCCORMICK

D 2 223 ATA-TECHNIK Bartosz Gramowski 

D 2 224 MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.

D 2 224 DIECI S.r.l. 

D 2 225 WEIDEMANN POLSKA 

E 2 226 SAMSON AGRO SASU

E 2 226 CARRE S.A.S.

E 2 227 AGRAR-bag

E 2 228 FARMTRADE Paweł Kryjom 

E 2 228 AGRO FACTORY II 

E 2 229 HARDI POLSKA 

E 2 229 CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

E 2 229 KUNERT Sp.j. 

E 2 229 WIELTON S.A.

E 2 230 GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 

E 2 230 RABE POLSKA 

E 2 231 METAL-FACH Sp. z o.o. 

E 2 232 MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o. 

E 2 232 AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 

E 2 233 ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

F 2 234 AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG

F 2 234 TECH-KOM Przemysław Laskowski 

F 2 235 VÄDERSTAD Sp. z o.o. 

F 2 236 LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.

F 2 237 HORSCH MASCHINEN GmbH

F 2 238 Bednar FMT 

F 2 239 BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 

F 2 239 KMK AGRO D. Każmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Spółka Jawna 

F 2 239 HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k. 

F 2 240 AGRO-LAND Marek Różniak

F 2 241 FARMET a.s.

F 2 241 AGRIO MZS s.r.o.

F 2 242 LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG 

A 3 243 DAL-BO A/S

A 3 244 BOMET Sp. z o.o. Sp.k. 
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A 3 244 JAR-MET Sp.j. 

A 3 245 AGRO-TOM Tomasz Kaniewski

A 3 246 ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH 

A 3 247 SCHMiDT Renata Schmidt

A 3 248 ŁADOWARKI KMM - P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz

A 3 249 HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE

A 3 250 AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy 

A 3 251 AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce

A 3 251 ATX - DYNO L.T.D. - Pobocka 

b 3 252 MANDAM Sp. z o.o. 

b 3 253 SONAROL Sp.j. Najda 

b 3 254 HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

b 3 254 FHU ELROL 

b 3 254 AUTO-TECH PPHU

b 3 254 HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk 

b 3 254 MULTITECH Radosław Górski

b 3 255 AB GROUP 

b 3 256 METAL-TECHNIK s.c. 

b 3 257 TALEX Sp. z o.o. Sp.k. 

b 3 257 LASERTECHNIKA Sp. z o.o. Sp.k.

b 3 258 SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o.

b 3 259 SPAWEX 

b 3 260 AMJ-AGRO AGNIESZKA MAKOWSKA MASZYNY ROLNICZE 

b 3 260 FHUP BRASTAL Janusz Makowski 

b 3 261 NAGLAK - P.P.U.H. Feliks Naglak 

b 3 262 APV POLSKA 

b 3 263 BREDAL POLSKA - R.B. USŁUGI I HANDEL

b 3 264 KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.

b 3 265 ROL/EX

b 3 266 TK BATO Sp. z o.o. 

b 3 267 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

b 3 268 KOMISJA EUROPEJSKA 

C 3 269 AGRO-MASZ Paweł Nowak

C 3 270 FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 

C 3 271 TANCO AUTOWRAP Ltd 

C 3 272 P.P.U.H. MOSKIT Marek Strzyż

C 3 273 STANIMPEX Maciej Packiewicz

C 3 274 P.P.U.H. WOPROL 

C 3 275 BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 

C 3 275 VOGELSANG Sp. z o.o. 
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C 3 276 SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI 

C 3 277 Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN

C 3 278 SGB LEASING Sp. z o.o. 

C 3 279 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 3 280 IDEA GETIN LEASING S.A.

C 3 281 WISTRAL Tomasz Wiśniewski

C 3 282 ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 

C 3 283 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HA-DWA-O Paweł Filipiak 

C 3 284 BRANDI Mariusz Karczmarczyk

C 3 285 AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek 

C 3 285 AD-ROL Adam Wilomski

C 3 286 AGROTEX Przemysław Adamowicz

C 3 287 CLAYDON

C 3 288 AGROPLAST 

C 3 289 ŻYCIE ROLNIKA MAGAZYN POLSKI 

C 3 289 ŻYCIEROLNIKA.PL

C 3 290 AGRO UBEZPIECZENIA (POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
WZAJEMNYCH)

C 3 291 REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.

C 3 292 LANDSTAL Sp.j.

C 3 293 ARKMET 

C 3 294 MINOS AGRI POLSKA 

C 3 295 P.P.H.U. HYDRAMET Sp. z o.o. 

C 3 296 GOSPODARZ.PL

C 3 297 BANK BNP PARIBAS

D 3 298 AGROTECHNIK Wojciech Dzięgielewski 

D 3 299 FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH

D 3 300 KAGRO Krzysztof Pankowski

D 3 301 A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 

D 3 302 CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA 

D 3 303 FIRMA STALTECH Sp. z o.o. 

D 3 304 ALTRO PRODUCENT MASZYN I CZĘŚCI

D 3 305 AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 

D 3 305 FRACOP Sp. z o.o. 

D 3 305 FRANQUET 

D 3 305 DENIS S.A.

D 3 305 PRIVE SA 

D 3 305 TOUT POUR LE GRAIN

D 3 306 BAG POLSKA Sp. z o.o. 

D 3 307 FARM-MPARTNER Sp. z o.o. 
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D 3 308 AGROMEHANIKA d.d.

D 3 308 CERJAK d.o.o.

D 3 308 TEHNOS d.o.o.

D 3 309 UAB AGROTEKAS

D 3 310 ANNABURGER POLSKA Sp. z o.o.

D 3 311 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

D 3 312 HANS SAUTER GmbH 

D 3 313 HE-VA ApS

D 3 314 HANS BRANTNER & SOHN

E 3 315 BROCHARD POLSKA Sp. z o.o. 

E 3 316 ADR POLSKA S.A.

E 3 317 PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski 

E 3 318 POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.

E 3 319 STEELPRESS Sp. z o.o.

E 3 320 PRODUCENT PRZYCZEP WIOLA 

E 3 321 TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.

E 3 322 FARMER

E 3 322 FARMER.PL

E 3 322 SADYOGRODY.PL

E 3 323 P.H.U.P. ROLTRANS Waldemar Kobyliński

E 3 324 GLINKOWSKI Sp. z o.o. 

E 3 325 JASTECH P.P.H.U. Paweł Jasiński

E 3 326 JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 

E 3 327 AGROMER Jacek Marciszewski

E 3 328 FRANKOWSKI COATING Sp. z o.o. Sp.k. 

E 3 329 EKOPOM

E 3 330 PETER KRŐGER GmbH

E 3 330 TRAILER-TECH Sp. z o.o. 

F 3 331 ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 

F 3 332 DOMASZ Tomasz Waligóra

F 3 332 FAMAG E.M. Krzyżaniak Sp.j. 

F 3 333 SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 

F 3 334 DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o. 

F 3 335 P.W. ARIKON-AGRO 

F 3 336 STALMACH Marek Machowski

F 3 337 EKOPIAN 

F 3 338 AMAN Janusz Młynarczyk

F 3 339 HALE NA BALE -ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 

F 3 340 4TECH Sp. z o.o. Sp.k. 

F 3 341 POZ BRUK Sp. z o.o. Sp.j. 
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F 3 342 PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

F 3 343 REMPRODEX Sp. z o.o.

F 3 344 MAKITA Sp. z o.o. 

F 3 345 MACHINES PIÓRO Artur Pióro

F 3 346 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY FRISMA Mariusz 
Daroszewski 

F 3 347 SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 

F 3 348 IMIZUNI PRODUCENT MASZYN DO OBIERANIA CEBULI

F 3 349 RECTICEL IZOLACJE

F 3 350 ALFAPANEL INVEST Sp. z o.o. 

F 3 351 FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz

F 3 352 RICHEL GROUP

F 3 353 HUPRO SYSTEMS SE 

A 4 354 ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 

A 4 355 LEMTECH PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH Sylwester Hajduk 

A 4 356 E-FARM.COM 

A 4 357 BERNARDIN POLSKA Sp. z o.o. 

A 4 358 GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.

A 4 359 ZAMET Zabielski Sp.j. 

A 4 360 AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY 

A 4 361 PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.

A 4 362 AGROFUNKA

A 4 363 HEMPOL Sp. z o.o.

A 4 364 MARTIN - AGRO 

A 4 365 A.W. IMPEX Sp. z o.o. 

A 4 366 BANROL Bania Bogdan 

A 4 367 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI 

A 4 368 DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak

A 4 369 PPHU TRAKTOMIX Wojciech Siepak

A 4 370 PROTYL-AGRO Sp. z o.o. 

A 4 371 Q-TECH GROUP Janusz Branach

b 4 372 NDS Grzegorz Michałek

b 4 373 TOLMET Piotr Wawrzyniak 

b 4 374 NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER

b 4 375 PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński 

b 4 376 ZAKŁAD METALOWY AGROMASZ Gruszczewski Janusz

b 4 377 MODERNTECH Sp. z o.o. 

b 4 378 EDDI COMPLEX Sp. z o.o. Sp.k. 

b 4 379 CELIKEL NORTH Sp. z o.o. 
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b 4 380 URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 

b 4 381 PZU S.A.

b 4 382 NEST BANK S.A.

b 4 383 TERRA Sp. z o.o. 

b 4 383 ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

b 4 383 HOMBURG MACHINEHANDELB.V. 

b 4 384 AGRO-MIX Zofia Sobańska 

b 4 385 FMR LISICKI Janusz Lisicki 

b 4 386 PNEUSEJ

b 4 387 JANPOL Krzysztof Jankowski

b 4 388 GÜTTLER GmbH

b 4 388 KARCHEX 

b 4 389 SOLIS POLSKA Sp. z o.o. 

b 4 390 ORCAL® - EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. 

b 4 391 AGROPOLSKA.PL

b 4 392 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C 4 393 BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o

C 4 394 STAR POWER TRANSMISSION

C 4 395 ALBUZ 

C 4 396 MMAT Wojciech Mikołajczak Agro Technology 

C 4 397 P.P.H.U. RENAL 

C 4 398 REMSZ Klimczak Sp.j. 

C 4 399 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HYDRO Dariusz Patrzykąt 

C 4 400 S-S ENGINERING B.V. 

C 4 401 AQUA-ROL Sp. z o.o.

C 4 402 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HORUS 
Mróz Ireneusz 

C 4 403 drenowanie.pl - INWESTMEL Sp. z o.o. 

C 4 404 SKAVSKA HALE POLSKA

C 4 405 SIMENA SPÓŁDZIELNIA - Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim 

C 4 406 ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 

C 4 407 PIMA-AGRO s.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki 

C 4 408 ZŁOTECKI Sp. z o.o.

C 4 409 TECHMOT Sp. z o.o. 

C 4 410 ALFA Paweł Porębski

C 4 411 V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.

C 4 412 AGROLAND Sp. z o.o. 

C 4 413 AGROCZAK Sp. z o.o. 

C 4 414 EXPARTO s.c.
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C 4 415 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 

C 4 416 AMA POLAND Sp. z o.o. 

C 4 417 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

C 4 418 FUCHS OIL CORPORATION (PL) Spółka z o.o. 

C 4 419 BAGRAMET Sp. z o.o. 

C 4 420 BEPCO POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 421 INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 

C 4 422 BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST 

C 4 423 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c. 

C 4 424 FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek 

C 4 425 UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 

C 4 426 SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 427 STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

C 4 428 PPHU VOLANT D. Grabowski U. Grabowska s.c. 

C 4 429 AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 430 BPW POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 431 KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o.

D 4 432 KST KONSULTING Sp. z o.o. 

D 4 433 BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o. 

D 4 434 AGROSPOT / AGRIPILOT - NAWIGACJE ROLNICZE 

D 4 435 AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 

D 4 436 TPI Sp. z o.o. 

D 4 437 EAGRONOM Sp. z o.o. 

D 4 438 TRIMBLE

D 4 439 HUZHOU DURA MACHINERY SPROCKETS 

D 4 440 TRAILERTEC POLSKA Sp. z o.o. 

D 4 441 F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik 

D 4 442 MCMS WARKA Sp. z o.o. 

D 4 443 FEBER Sp. z o.o. 

D 4 444 DAFAGRO - ANDO TECH Sp. z o.o. 

D 4 445 FUCON Dariusz Szczekocki 

D 4 446 KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.

D 4 447 AGROCHŁOPECKI

D 4 448 AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.

D 4 449 CANTONI GROUP (CELMA INDUKTA, BESEL)

D 4 450 CHS LUBAŃ Sp. z o.o. 

D 4 451 GUMSTAL Stanisława Lubiszewska

D 4 452 MORPAK WYTWÓRNIA USZCZELEK Paweł Jaworski

D 4 453 PZL SĘDZISZÓW S.A. 
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D 4 454 PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.

D 4 455 DEX-OIL Sp. z o.o. 

D 4 456 MILWAUKEE

D 4 457 AGRI PARTS GLOBAL 

D 4 457 GORENC-IGOR STARE S.P/ PRZEDSTAWICIEL W POLSCE: ACS Q-SYSTEM 
Sp. z o.o. 

D 4 458 NEW TRAILERS 

D 4 459 AGRICARB 

E 4 460 GRASDORF KOŁA POLSKA 

E 4 461 HANDLOPEX S.A.

E 4 462 ROSAVA AGROS

E 4 463 KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j. 

E 4 464 NOKIAN TYRES s.r.o.

E 4 465 MOTO BUDREX Sp. z o.o. 

E 4 466 BOHNENKAMP Sp. z o.o. 

E 4 467 PUH Tomasz Borowczyk / Opony 

E 4 468 CAMSO POLSKA S.A.

E 4 469 GĄSKA Sp.j. 

E 4 470 ADI Krzysztof Dwórznik

E 4 471 AGROFARM PHU

E 4 472 PW GROUP GmbH / PW LOGISTICS Sp. z o.o. 

E 4 473 EMMAROL Sp. z o.o. 

E 4 474 HEKTOS 

E 4 475 DESO Engineering LTD

E 4 476 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

E 4 477 BALEX METAL Sp. z o.o. 

E 4 478 EMILIANA SERBATOI 

E 4 479 P.P.H.U. WODZIŃSKI Tadeusz Wodziński 

F 4 480 METRIA Yuriy Ardashev

F 4 481 FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k. 

F 4 482 POLPROTEX s.c. 

F 4 482 M-CLUB Maciej Małecki 

F 4 483 KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH 

F 4 484 HAERING POLSKA Sp. z o.o.

F 4 485 KRM-TRADE Sp. z o.o. 

F 4 485 RING GROUP 

F 4 486 MADEJSKI Sp.j.

F 4 487 VSTEEL 

F 4 488 IVENTEC Szymon Nadolski 
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F 4 489 MALINMAR Janina Malinowska 

F 4 490 HYDRO-FLEX Cezary Mazur 

F 4 491 PROFIX Bogusław Pabirowski 

F 4 492 EHRLE Sp. z o.o. 

F 4 493 MB PNEUMATYKA Sp. z o.o. 

F 4 494 EN-TRUCK Piotr Niemiałkowski

F 4 495 KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 

F 4 496 KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.

F 4 497 HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j 

F 4 498 FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A.

F 4 499 SPE TECHMACH (PE)

F 4 500 OLIS Ltd 

F 4 501 QUAY BHU Sp. z o.o. 

F 4 501 GOOD-BELTS Sp. z o.o. 

F 4 502 TT TECHNOLOGY

F 4 503 WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. 

F 4 504 SH HYBSZ Sp. z o.o. 

F 4 505 HYLMET- hydraulika siłowa, produkcja pomp hydraulicznych i olejowych

F 4 506 PPHU TABO KUŹNIA Tomasz Janicki 

F 4 507 ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o. 

F 4 508 AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz 

F 4 509 METALMEX-INSTAL Marcin Majorek 

F 4 510 PHPU EXAR 

F 4 511 MANN + HUMMEL GmbH 

F 4 512 ONDO - IMPORTER PETRO-CANADA LUBRICANTS 

F 4 513 PROXY TRADE Sp. z o.o. 

F 4 514 AGROAD KUŘIM, CZECH REPUBLIC

F 4 515 AUTOPART SA

F 4 516 KABER Grzegorz Schienke 

F 4 517 LIFEWELLNESS Sp. z o.o. 

A 5 518 SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o. 

A 5 519 WALD-GOLD Sp. z o.o.

A 5 520 JATZNICKER HANDEL & SERVICE GmbH

A 5 521 ECO-TECH-LAS A.Z. 

A 5 522 USARYA POLSKA Sp. z o.o. 

A 5 523 TARET Sp. z o.o. Sp.k.

A 5 524 ERG BIERUŃ FOLIE Sp. z o.o. 

A 5 525 MAB TRADE TECNOMAIS POLSKA 

A 5 526 BOGUSLAV Sp. z o.o. 

A 5 527 ABBEY MACHINERY Ltd 
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A 5 528 PLAZMAR METANGA Mariusz Janiec 

A 5 529 SVD GROUP Sp. z o.o. 

A 5 530 HYDROFAST Sp .z o.o. 

A 5 531 CENTER PLAST Sp. z o.o. 

A 5 532 PRO-CHEM

A 5 533 TABO - 2 - Tadeusz Janicki i Spółka - Sp.j.

A 5 534 BULMACH Sp. z o.o. 

A 5 535 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DEFALIN 
GROUP S.A. 

A 5 536 DIAMANTE Joanna Kosińska 

A 5 537 DG CORP - OBEJMY MOCOWANIA 

A 5 538 AGROMET Sp. z o.o. 

A 5 539 FOL-GOS Sp. z o.o. 

A 5 540 DOMOWE SANATORIUM Zimnoch Sp.j. 

b 5 541 FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 

b 5 542 HEALTHY LIFE Przemysław Martyniuk

b 5 543 Vervo Sp. z o.o. 

b 5 543 MTM BEARINGS 

b 5 544 WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o. 

b 5 545 AGRO-WIKT Sp. z o.o. 

b 5 546 WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

b 5 547 CAST S.A. 

C 1 548 EKOCHEM Sp. z o.o. Sp.k. 

b 4 549 DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o. 

b 5 550 ZIEGLER GmbH

A 5 551 LANGREN s.c. M. Woźniak M. Woźniak 

b 4 552 V-TUNING 

b 5 553 AGRI-EKO Agnieszka Wójcik

b 5 554 AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan 

b 5 555 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 

b 5 556 ROLMASZ-POL / SUDNIK GROUP

D 3 557 RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 

b 5 558 TECHNODVARAS UAB 

b 5 559 ZAKŁAD PRODUKCJI LEMIESZY STANKIEWICZ Sp.j. 

b 5 560 ALTERECO PLUS Sp. z o.o. 

b 5 561 OTOMOTO

A 2 562 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

A 2 ALLEGRO 

C 2 Hala 1 INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Sp.j. 

C 2 Hala 2 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW - GAZETA SOŁECKA
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C 2 Hala 3 BEST-AGRI.COM 

C 2 Hala 4 P.P.U.H. DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.

C 2 Hala 5 ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 

C 2 Hala 6 PACK LEADER Sp. z o.o. 

C 2 Hala 7 BIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o.

C 2 Hala 8 SKOTAN S.A. 

C 2 Hala  9 P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH

C 2 Hala 10 KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A.

C 2 Hala 11 PFLEGEHELDEN POLSKA 

C 2 Hala 12 HCS EUROPE Sp. z o.o. 

C 2 Hala 13 PLANETFAN Sp. z o.o. Sp.k. 

C 2 Hala 14 OPTOELECTRONIC PHUP Paweł Katolik

C 2 Hala 15 TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA 

C 2 Hala 16 ABAX POLAND Sp. z o.o. 

C 2 Hala 17 TORMEC REDUKTOR P. Mariański, D. Tromicki, Z. Wiśniewski Sp.j. 

C 2 Hala 18 BAYWA AG TECHNIK

C 2 Hala 19 MYCARE HR LTD Sp.k.

C 2 Hala 20 IZOPANEL-PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

C 2 Hala 21 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

C 2 Hala 22 PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. 

C 2 Hala 23 SPAW-PROJEKT HALE STALOWE

C 2 Hala 24 ICT - INTERNATIONAL CONSULTING & TRADING 

C 2 Hala 25 SEASTAR INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED

C 2 Hala 26 DRAMIŃSKI S.A.

C 2 Hala 27 WASAT Sp. z o.o.

C 2 Hala 28 TARGOWE ABC - TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA

C 2 Hala 29 EUROAGRICOLA Juan Jose Andres Martinez 

C 2 Hala 30 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

C 2 Hala 31 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 2 Hala 32 TARGI KIELCE Sp. z o.o.

C 2 Hala 33 XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o. 

C 2 Hala 34 HIFI FILTER POLSKA Sp. z o.o.

C 2 Hala 35 AGROTRADE Grzegorz Ostrowski 

C 2 Hala 36 CENTRALNE TARGI ROLNICZE 

C 2 Hala 37 WTÓRPLAST S.A.

C 2 Hala 38 THE OHIO PROGRAM

C 2 Hala 39 ODLEWNIA ŻELIWA TERIEL Sp. z o.o. 

C 2 Hala 40 CHINA HEBEI XIAN COUNTY HUAXING AUTO PARTS Co., Ltd. 

C 2 Hala 41 HEBEI AIYANG AUTO PARTS Co., Ltd. 

C 2 Hala 42 GUANGZHOU HUIGUANG INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. 
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4Tech Sp. z o.o. S.k. 
ul. Szczecińska 44 
75-137 koszalin 
tel. +48668412122
e-mail: marcin@fourtech.pl
www.fourtech.pl
Fb: 4Tech - Hale namiotowe i stalowe

Firma 4Tech oferuje swoim klientom najwyższej jakości hale 
namiotowe i stalowe. Produkowane konstrukcje mogą być wy-
korzystywane w rolnictwie oraz przemyśle, jako magazyny, sor-
townie, przechowalnie owoców i warzyw, budynki inwentarskie, 
oraz ujeżdżalnie. Nasze hale produkowane są z zachowaniem 
najwyższych standardów wykonania, bezpieczeństwa i funk-
cjonalności. Odpowiadamy za fachowy projekt, produkcję oraz 
montaż.

4Tech offers its clients highest quality tent buildings and steel 
halls. Such structures can be used in agriculture and industry as 
storage and sorting facilities, fruit and vegetable storage facili-
ties, farm buildings and horse riding maneges. Our tent buildings 
and halls are manufactured in compliance with the highest stan-
dards of construction, safety and functionality. We are responsi-
ble for professional design, production and assembly.

A.W. IMPEX Sp. z o.o.
Stasin 67,  konopnica
21-030 Motycz
Tel.: 667 906 550
e-mail: a.w.impex@wp.pl
www.aw-impex.com

A/S CIMbRIA HOUSE
Faartoftvej 22
Dk-7700 Thisted DANIA
tel. 45/ 961 790 00
e-mail: holding@cimbria.com

Cimbria A/S, CIMBRIA HEID słynie ze swoich kompetencji w do-
starczaniu urządzeń i maszyn do wszystkich typow zboż i na-
sion. Grupa obejmuje firmy produkujące maszyny i biura sprze-
daży w 15 krajach. Oferowane są kompletne serie maszyn do 
suszenia rożnego rodzaju ziaren, urządzenia do oczyszczania 
i segregacji nasion, maszyny do wytłaczania nasion oleistych itp.

CIMBRIA A/S, CIMBRIA HEID is internationally renowned for its 
ability to deliver equipment and processing plants for all types of 

grain and seed. The group covers manufacturing companies and 
sales offices in 15 countries. Offering a complete series of grain 
and seed drying plants, seed cleaning and sorting equipment 
and oil seed extraction plants, etc.

Ab GROUP
Porosły 94
16-070 Porosły
tel. +48 606 320 720
e-mail: office@abgroup.global
www.abgroup.global 

AB GROUP to wyłączny Importer i Dystrybutor maszyn marek 
OZDOKEN, FIMAKS, WIZARD, TUTKUN, UNLU, HISARLAR 
na rynek polski. Oferta firmy to przede wszystkim pneumatyczne 
siewniki punktowe, pługi dłutowe i orne, zbieracze kamieni. W na-
szej ofercie znajdują się również produkty marki FIMAKS: łado-
warki teleskopowe, sieczkarnie do kukurydzy, wozy paszowe.

AB GROUP is the Exclusive Importer and Distributor of the 
OZDOKEN, FIMAKS, WIZARD, TUTKUN, UNLU, HISARLAR 
brands on the Polish market. The company’s offer is primarily 
pneumatic precision planters, deep chisels, stone pickers, plo-
ughs. Our offer also includes FIMAKS brand products: loaders, 
maize choppers, feed mixers.

AbAX Poland Sp. z o.o.
ul. Jerzego Waszyngtona 34-36
81-342 Gdynia, Polska  
e-mail: kontakt@abax.net.pl
tel. (+48) 58 742 06 88 
www: http://abax.com/pl
Facebook: https://www.facebook.com/AbAXPL/
 
ABAX Poland to polski oddział norweskiego producenta i do-
stawcy najwyższej jakości systemów do monitorowania GPS. 
Rozwiązania pozwalają na sprawne zarządzanie pojazdami, 
sprzętem, kontenerami i innymi zasobami. Monitoruj kluczowe 
elementy, w tym lokalizację i czas użytkowania. Otrzymuj po-
wiadomienia o nadużyciach i nadchodzących przeglądach. Na 
wszystkie produkty obowiązuje dożywotnia gwarancja.

ABAX Poland is the Polish branch of a Norwegian manufactu-
rer and supplier of high quality GPS monitoring systems. ABAX 
solutions allow for efficient management of vehicles, equipment, 
containers and other resources. Monitor key elements including 
location and usage, and receive notifications of malpractice and 
upcoming maintenance. All ABAX hardware is robust and cove-
red by a lifetime warranty.
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AbbEY MACHINERY LTD
Clonalea, Toomevara
E45 kX78 Nenagh, Co. Tipperary
Irlandia
tel. 353/ 67 26677
e-mail: info@abbeymachinery.com

Abbey Machinery jest rodzinną irlandzką firmą zajmującą się 
od 70 lat konstruowaniem i produkcją wysokiej jakości sprzętu 
rolniczego dla hodowców.Dewiza „TOTAL COW” odniosi się da 
pełnego spektrum maszyn używanych w hodowli. Przyjazne dla 
środowiska wozy asenizacyjne z aplikatorami,dokładne wozy 
paszowe, rozrzutniki obornika, pompy do gnojowicy i inne są 
produkowane z myślą o jak najdłuższej żywotności, łatwości 
użytkowania i wydajności.

Abbey Machinery Over 70 year history producing machines to 
cater for the ‘Total Cow’. These include environmentally friendly 
Slurry Tanks and Applicators; Precision Diet Feeders; Manure 
Spreaders; Slurry Pupms and more. New Stater of the art ma-
nufacturing facilities. Machines build for longevity, ease of use, 
high output and low maintenance.

AC “FAVORIT” 
27613 S. PIDHAITSI vul. Polova 1V  
Director - Victoria  
e-mail: office@favorit.ltd    
https://favorit.ltd                                   
tel. +38067520-44-48  

High-quality seed drill and tillage machinery from the company 
„Favorit” is intended for works of various levels of complexity. 
For more than 11 years, the „Favorit” technique embodies the 
combination of quality and reliability

ADI krzysztof Dwórznik
ul. Wrzosowa 16
Sząbruk
11-036 Gietrzwałd
e-mail: biuro@tangozbiorniki.pl

Jesteśmy w branży od 2008 roku. Firma zajmuje się produkcją 
zbiornikow Tango Oil z tworzywa sztucznego, służących do prze-
chowywania oleju napędowego, opałowego, AdBlue, Biodiesel 
i innych substancji żrących/chemicznych. Połączenie doświad-
czenia z silnym zapleczem technicznym i logistycznym, pozwala 
nam zdobywać i utrzymywać pozycję lidera na rynku. Wiele lat 
zebranych doświadczeń, znajomość rynku pozwalają utrzymać 
najwyższą jakość usług, ale rownież kształtują nowoczesny de-
sign produktow, kreują innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych 
oraz umożliwiają ciągłe poszerzanie oferty i odpowiadanie na 

oczekiwania klientow co do funkcjonalności produktu. Wysoka 
jakość naszych wyrobow poparta certyfikatami oraz wyróżnienia 
przyznawane naszym produktom dają gwarancje najwyższej ob-
sługi i jakości ktorą przekazujemy naszym klientom.

ADNAR kOŁODZIEJCZYk DANIEL
ul. Grabiszyńska 241 pok. 202
53-234 Wrocław
tel. 71/ 723 46 38
e-mail: adnar@adnar.pl

ADNAR – Kołodziejczyk Daniel producent wysokiej jakości si-
losów lejowych i płaskodennych wykonanych z blachy falistej, 
suszarń stacjonarnych pracujących na podciśnieniu, podnośni-
ków kubełkowych, przenośników taśmowych oraz przenośników 
łańcuchowych (redlerów). Oferujemy również czyszczalnie zbo-
żowe, wialnie, konstrukcje wsporcze, rury, kolana, rozdzielacze, 
sterowanie obiektów. Firma nasza zapewnia serwis na terenie 
całego kraju oraz doradztwo techniczne przy projektowaniu 
obiektów magazynowo-suszarniczych.

ADNAR – Kołodziejczyk Daniel, a producer of high-quality funnel 
flow and flat bottom silos of corrugated steel, stationary vacuum 
dryers, bucket, belt and chain (redler) conveyors. We also offer 
grain cleaners, winnowers, supporting structures, pipes, elbows, 
separators, and control of facilities. Our company offers mainte-
nance servicing throughout Poland and technical counselling for 
designing storage and drying facilities.

ADR POLSkA S.A.
ul. bieszczadzka 5
38-540 Zagórz
tel.: +48 13 46 89 333
e-mail:  atw@atwsystem.pl
www.adrosie.pl
       
ADR POLSKA S.A. jest producentem osi i półosi (z hamulcem 
lub bez), jak również najnowocześniejszych w Europie- osi 
skrętnych. Nasza oferta jest oczywiście szersza i zadowala 
absolutnie wszystkie wymogi rynku europejskiego i pozaeuro-
pejskiego. Oprócz osi, mamy w swojej ofercie całą gamę zawie-
szeń jednoosiowych, dwuosiowych , trzyosiowych – resorowych 
i pneumatycznych. 

ADR POLSKA S.A. is a leading manufacturer of the axles and 
stub-axles as well as the most innovative self-steering and po-
wer steering axles. Our offer is obviously wider and satisfies all 
the requirements of both European and non-European markets. 
We also offer a large variety of single-axle, tandem and tridem 
suspensions – spring and pneumatic.  
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ADRAF Rafał Patyk
Fabryczna 2D
88-210 Dobre
tel. 793-206-014
email: biuro@adraf.pl
www.adraf.pl

Od 2010 r. zajmujemy się produkcją wysokiej jakości maszyn 
rolniczych tj.: mieszalniki do pasz, rozdrabniacze bijakowe 
ssąco-tłoczące, zgniatacze walcowe, kompletne linie do przy-
gotowywania pasz dla zwierząt, przenośniki ślimakowe skośne 
i pionowe, wagi inwentarzowe. Zapraszamy do zakupu naszych 
produktów.

Since 2010 We have been manufacturing agricultural machin-
ery such as: Feed mixers, Suction hammer mills, Full lines for 
prepare feed for farm animals, Screw conveyors Vertical screw 
conveyors, Electronic scales for pigs and cows, and other equip-
ment needed in the farm. Furthermore, we provide the following 
services: Machining - turning, milling, chiselling, drilling; Cutting, 
bending and rolling metal sheets; Cutting tubes and profiles; 
Welding services; Steel structures. We invite You to purchase 
products and using our services.

AD-ROL Adam Wilomski
Niepiekła 15
09-142 Załuski (woj. mazowieckie)
tel.: 507-106-286, 503-400-893
email: biuro@ad-rol.pl
www.ad-rol.pl

AD-ROL – maszyny do międzyrzędzi. Zajmujemy się produkcją 
pielników z aplikatorami nawozów.

AERO POZNAń sp. z o.o.
ul. bukowska 285
60-189 Poznań
GA Terminal, EPPO
e-mail: recepcja@poznan.aero
tel: 61 847 47 73
web: www.poznan.aero

Certyfikowane centrum szkoleniowe dla pilotów wyróżnione 
tytułem Cirrus Platinum przyznawane przez amerykańskie-
go producenta samolotów Cirrus Aircraft. Cieszy się renomą 
i uznaniem wśród adeptów lotnictwa na całym świecie z uwagi 
na różnorodność i zaawansowanie programów szkoleniowych 
oraz jakość szkolenia i obsługi klienta. Instruktorzy Aero Poznań 
szkolą przyszłych i obecnych pilotów przy wykorzystaniu inno-

wacyjnych symulatorów full-motion unikalnych na skalę świato-
wą oraz nowoczesnych samolotów Cirrus Aircraft.

Certified pilot training center awarded by the American aircraft 
manufacturer Cirrus Aircraft with the highest Cirrus Platinum title. 
The company owes its great reputation and recognition among 
aviation lovers around the world thanks to the diversity and 
sophistication of training programs as well as the highest qual-
ity of training and customer service. Aero Poznań instructors 
train future and current pilots using innovative and unique on 
a global scale full-motion simulators and top-notch Cirrus aircraft.

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo, Polska/Poland
tel. +48 61 662 90 50
e-mail: biuro@agcocorp.com
www.fendt.com/pl/
www.masseyferguson.pl
www.valtra.pl

AGCO Sp. z o.o. zrzesza trzy wiodące marki maszyn rolniczych: 
FENDT, MASSEY FERGUSON i VALTRA. Fendt oferuje ciągni-
ki o mocy od 70 do 500 KM, ciągniki gąsienicowe, opryskiwacze, 
kombajny, prasy, sieczkarnie oraz  maszyny zielonkowe. Mas-
sey Ferguson – ciągniki o mocy od 19 do 405 KM, kombajny, 
prasy, ładowarki oraz  maszyny zielonkowe. Valtra – ciągniki 
o mocy od 75 do 405 KM oraz agregaty prądotwórcze o mocy od 
60 do 250 kVa. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. 

AGCO Sp. z o.o. unites three leading brands of agricultural 
machines: FENDT, MASSEY FERGUSON and VALTRA. Fendt 
brand offers tractors with power from 70 to 500 hp, tracked trac-
tors, sprayers, combines, balers, forage harvesters and hay 
tools. Massey Ferguson- tractors with power from 19 to 405 hp, 
combines, balers, loaders and hay tools. Valtra - tractors from 
75 to 405 hp and generators in the power range 60-250 kVa. We 
encourage you to familiarize with the offer.

Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu
APRA Sp. z o.o.
ul. bażancia 1
Myślęcinek
86-031 Osielsko
tel. 52 584 17 40
e-mail: apra@apra.pl
www.apra.pl

APRA – wydawca ogólnopolskiej prasy rolniczej, czasopism: 
„Nowoczesna Uprawa”, „Rolniczy Przegląd Techniczny”, 
„Przedsiębiorca Rolny”, „Hoduj z głową bydło”, „Hoduj z głową 
świnie” oraz miesięcznika „Ciężarówki”. Ma nowoczesne studio 
graficzne i drukarnię – jej innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne były współfinansowane przez Unię Europejską. Wydaw-
nictwo drukuje własne czasopisma i realizuje zlecenia
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul.Poleczki 33
02-822 Warszawa
tel. (22) 595 02 247 / IP: 11247
www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest najwięk-
szą agencją rolniczą w Unii Europejskiej. Jest także  jedyną in-
stytucją w Polsce, która rozdysponowuje krajowe i europejskie 
środki na rozwój rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, 
obszarów wiejskich oraz rybactwa. ARiMR powstała w 1994 r. 
i przez 25 lat swojej działalności przekazała na polską wieś po-
nad 323 mld zł.   

AGOS  GROUP 
ul. Rzemieślnicza 10 
66-300 Międzyrzecz
tel./fax 957411627
e-mail: biuro@silosypaszowe.pl 
www.silosypaszowe.pl
www.silosyzbozowe.pl
www.turbozmijki.pl

Firma AGOS produkuje  silosy zbożowe 20 t – 300 t z najtań-
szym systemem załadunku / rozładunku silosów. Turbożmijka 
17 t/h 3400 zł. Jesteśmy największym producentem silosów 
paszowych w Polsce. Zrealizowaliśmy ponad 11 000 inwestycji. 

AGRAMI sp. z o.o.
śmielin
ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
tel. +48 695 711 123
biuro@agrami.pl
www.agrami.pl
https://www.facebook.com/agramipolska/

Firma Agrami to producent jedno- i wieloskładnikowych nawo-
zów dolistnych. Dostarcza na rynek kondycjonery wody, nawozy 
mikro- i makroelementowe oraz nawozy z nanocząsteczkami 
srebra i miedzi. Zaawansowane właściwości oraz skład pro-
duktów wyróżnia Agrami spośród innych producentów tej gamy 
preparatów. Agrami kształtuje nowoczesne polskie rolnictwo.

Agrami is a producer of single- and multicomponent foliar fertiliz-
ers. It supplies water conditioners and micro- and macronutrient 
fertilizers and fertilizers with silver and copper nanoparticles. Ad-
vanced properties and composition of products sets apart from 
other manufacturers producing a similar range of formulations. 
Agrami is shaping the modern Polish agriculture.

AGRAR-bag
Gewerbepark 10 Radibor Ot Schwarzadler
DE-02627 Radibor Ot Schwarzadler
tel.: +49 0 359 352 13 39
e-mail: kontakt@agrar-bag.de
www.agrar-bag.de

AGRAVIS Technik Polska Sp. z o.o.
Plathnerstraße 4 A
D-30175 Hannover
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049 / 172 586 568 9
e-mail: info@agravistechnik-polska.pl
www.agravistechnik-polska.pl

Maszyny nowe. Nasz asortyment obejmuje wszystko, co 
AGCO ma do zaoferowania jeżeli chodzi o marki Fendt i Valtra. 
Marka Fendt obejmuje pełną paletę produktów: ciągniki, kom-
bajny, sieczkarnie, prasy kostkujące i zwijające, technologie 
zbioru pasz i ochronę upraw. Marka Valtra obejmuje przede 
wszystkim sektor ciągników. Ponadto oferujemy Państwu 
markę Väderstad w naszym asortymencie! Maszyny używane. 
Oprócz nowych maszyn oferujemy także duży wybór maszyn 
używanych w dobrym stanie. Serwis i części. Za pośrednic-
twem naszego otwartego warsztatu, oferujemy Państwu tak-
że kompleksową obsługę maszyn rolniczych. Nasza oferta 
obejmuje szeroką skalę usług takich jak: obsługa zbiorów na 
miejscu, odbiór i zrzut, a także usługi w zakresie gruntów i la-
sów. Jako eksperci w dziedzinie inżynierii rolniczej zapewnia-
my ciągłe serwisowanie sprzętu rolniczego. Naszym klientom 
zapewniamy pełny serwis. Dowiedz się o naszych ofertach 
używanych maszyn na: https://www.atc-trader.com/pl/ oraz 
https://www.ab-auction.com/pl

New machines. Our range includes everything that AGCO has 
to offer in connection with Fendt and Valtra brands. The Fendt 
brand covers a full range of products: tractors, combine harvest-
ers, forage harvesters, square balers and round balers, forage 
harvesting technologies and crop treatment. The Valtra brand 
mainly covers the tractor sector. Furthermore, we can offer you 
the Väderstad brand in our assortment! Used machines. Besides 
new machines, we can also offer a large selection of used ma-
chines in good working condition. Service and parts. With the 
use of our open workshop, we can also offer you comprehensive 
servicing of agricultural machinery. Our offer includes a wide 
range of services such as on-site harvest services, pickup and 
drop-off, as well as land and forest services. Acting as experts 
in the agricultural engineering, we provide continuous servicing 
of agricultural equipment. We ensure full servicing to our clients. 
Find out about our offers for used machines on: https://www.atc-
trader.com/pl/ and https://www.ab-auction.com/pl
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AGREGATY PEX-POOL PLUS
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica
tel. 14/ 681 18 37
e-mail: sekretariat@generatory.pl
www:generatory.pl

AGREMO Sp. z o.o.
ul. Parkowa 7
49-318 Skarbimierz
tel. 77/ 402 94 60
e-mail: agremo@agremo.pl

Głownym kierunkiem działalności firmy jest produkcja urządzeń 
magazynow zbożowych. W oparciu o własne produkty AGRE-
MO projektuje i kompletuje magazyny zbożowe, realizując „pod 
klucz” zarowno małe obiekty farmerskie dla rolnikow indywidu-
alnych i firm, jak i duże bazy magazynowe. W ofercie AGREMO 
SP Z O.O. znajdują się: silosy z lejem zsypowym V=30 – 800 
m3; silosy płaskodenne V=60 – 6000 m3, suszarne zbożowe 
o wydajnościach od 3 t/h do 30 t/h; podnośniki kubełkowe, prze-
nośniki łańcuchowe, ślimakowe i taśmowe; mieszalnie pasz 
o wydajnościach: 1 t/h – 20 t/h.

AGREX MO.PE.RI S.P.A. 
Wyłączny przedstawiciel w Polsce /  
An exclusive representative in Poland: 
FHU Joanna bojanowska 
Warszawska 47
05-119 Michałów-Reginów 
tel. +48 604 306 444 
e-mail: biuro@wstodole.eu 
www.agrex.com 

AGREX to włoska firma, która od 1968 r. projektuje i produ-
kuje maszyny dla rolnictwa i zakładów przemysłowych, takie 
jak rozsiewacze nawozów, rozsiewacze wapna, rozsiewacze 
soli i piasku, suszarnie do ziarna, młyny paszowe i systemy 
do przechowywania ziarna. W ciągu prawie 50 lat działalności 
AGREX stał się wiodącą marką zarówno na rynku krajowym, jak 
i międzynarodowym.Polityka ciągłych inwestycji w technologię 
i zasoby ludzkie, aby zapewnić klientom najnowsze usługi, czyni 
Agrex firmą nastawioną na przyszłość. 

AGREX is an Italian company that has been designing and 
manufacturing machines for agriculture and industrial plants 

since 1968, such as fertilizer spreaders, lime spreaders, salt 
and sand spreaders, grain dryers, feed mills and grain storage 
systems. Over the past 50 years, AGREX has become a leading 
brand in both the domestic and international market. The policy 
of continuous investment in technology and human resources 
to provide clients with the latest services makes Agrex a future-
oriented company.

AGRI PARTS GLObAL  
ul. kolejowa 291A
05-092 Łomianki k/Warszawy
tel./fax +48 22 751 13 24 
kom. 602 731 747
info@agripartsglobal.com

Wały przegubowo-teleskopowe standardowe oraz szerokokąt-
ne, marki AgriPartsGlobal to gwarancja jakości i długiej nieza-
wodności.  Nasze wały składamy w Polsce, posiadamy bardzo 
duże zaplecze magazynowe. APG to nowoczesna marka na-
stawiona na potrzeby rynku. Naszym celem jest dostarczenie 
Klientom produktów o najwyższej jakości. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom naszych Klientów stale poszerzamy naszą 
ofertę i wprowadzamy nowe produkty. Naszym Klientom oferu-
jemy: Wałki przegubowo-teleskopowe; Sprzęgła cierne, jedno-
kierunkowe, przeciążeniowe oraz na kołek ścinany; Przeguby 
szerokokątne; Adaptery; Widłaki rurowe z frezem oraz na klin; 
Rury profilowe typ gwiazda, cytryna oraz trójkąt.

PTO drive shafts basic and wide angle, AgriPartsGlobal brand is 
a guarantee of quality and long reliability. We make our shafts in 
Poland, we have a very large warehouse base. APG is a modern 
brand focused on the needs of the market. Our goal is to provide 
customers with products of the highest quality. In order to meet 
the expectations of our clients, we are constantly expanding our 
offer and introducing new products. We offer our clients: PTO 
drive shafts; Friction torgue limiter, overrunning clutch, ratchet 
torgue limiter and shear bolt torgue limiter; Wide angle joint; PTO 
Adaptor; Tube yoke and spline yoke; Star, lemon and triangle 
profile tubes.

AGRICARb
8 Rue Jean Mace
FR-69330 Meyzieu
FRANCJA
tel. 33(0)/ 4780 42847
e-mail: contact@agricarb.com
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Od 1987 roku, Agricarb projektuje i produkuje części zużywające 
się z węglikow wolframu dla rolnictwa przeznaczone do uprawy 
gleby. W oparciu o skutecznie działający dział Badawczo-Roz-
wojowy, elastyczną linię produkcyjną i gwarantowane zasoby 
magazynowe, firma sprzedaje swoje produkty w całej Europie.

AGRICOLA-FINANCE katarzyna Szatan 
Mroczków Duży 43
26-300 Opoczno 
tel.kom.: (0048) 500 600 106 
tel./fax.: + 48 44 754 13 71 
www.specagro.pl
e-mail: handel@specagro.pl
www.facebook.com/specagropl
 
Firma Agricola-Finance jest producentem wysokiej jakości 
maszyn dla rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa oraz przedsię-
biorstw komunalnych. Produktem flagowym jest opryskiwacz 
wysokociśnieniowy wykorzystywany w tunelach foliowych (min.
do papryki), a także chwytaki do bel, szufle, widły do palet, za-
miatarki,skrzynie ładunkowe, kosiarki sadownicze, kosiarki bija-
kowe. Prowadzi również hurtową sprzedaż maszyn rolniczych 
renomowanych polskich firm. 
 
Agricola-Finance is a producer of high quality machines for 
agriculture, fruit-growing, forestry and municipal enterprises. 
The flagship product is a high-pressure sprayer used in foil tun-
nels (min. Paprika), as well as bale grabs, shovels, pallet forks, 
sweepers, load platforms, orchard mowers, flail mowers. It also 
runs a wholesale sale of agricultural machinery from renowned 
Polish companies.

AGRI-EkO Agnieszka Wójcik
Chełsty 45
26-330 Żarnów
tel. +48 500 800 106
www: [agrieko.pl]

AGRIO MZS s.r.o.
ul. Mric 66
kremze
CZ-382 03 kremze
CZECHY / CZECH REPUbLIC
tel. 420 380 721 117
e-mail: info@agrio.cz

Firma AGRIO założona w 1993 roku oferuje szeroką gamę pro-
duktów do ochrony roślin. Poprzez rozwinięty system dystrybucji 
jesteśmy obecni w 5 krajach Europy. AGRIO specjalizuje się 
w produkcji profesjonalnych opryskiwaczy do ochrony roślin. 
Nasze opryskiwacze należą do czołówki światowej. Często 
byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem, które stosowało naj-
nowocześniejsze technologie aplikacji pestycydów w Europie 
Środkowej. Oferta produkcyjna zawiera opryskiwacze ciągane 
i samojezdne o zasięgu ramion do 36 m i pojemności zbiornika 
od 2000 do 8000 litrów.

AGRIPAk Sp. z o.o. Sp.k.
Stary Drzewicz 3
96-315 Wiskitki
tel. 46/ 856 70 73

Firma Agripak zajmuje się technologią magazynowania 
i zakiszania płodów rolnych w rękawach foliowych, a także 
sprzedażą nowoczesnych maszyn rolniczych, w tym mobil-
nych mieszalni pasz, suszarni przewoźnych, gniotowników, 
śrutowników, pakowaczek i pras silosujących. Jesteśmy lide-
rem sprzedaży i wynajmu suszarń przewoźnych, rękawów fo-
liowych oraz wiodącą firmą w zakresie technologii pakowania 
w rękawy foliowe.

AGRISEM INTERNATIONAL 
ul. 535 rue Pierre Levasseur
F-44158 Ancenis-Cedex
FRANCJA / FRANCE
TEL. 33/ 251 14 1440
e-mail: agrisem@agrisem.com

AGRISEM International jest francuskim leaderem w konstruk-
cji, budowie i sprzedaży maszyn „TCS” do uprawy i siewu. 
Proponujemy 3 głowne gamy produktow: PLOW spulchniacze 
– pracujące na głębokości od 15 do 50 cm, MULCH agregaty 
talerzowe lub zębowe, SEM – siewniki oraz dystrybutory na-
wozow do siewu mechanicznego, pneumatycznego lub przez 
przykrycie.

AGRISEM International is a French company, leader in the de-
sign, manufacture and sales of „TCS” implements for tillage and 
sowing. We offer 3 main product lines: PLOW – soil looseners 
working between 15 and 50 cm depth, MULCH – Stubble break-
ers with discs or tines, SEM – solutions of sowing and fertiliza-
tion, mechanical, pneumatical or by covering over.
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AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
Ramutówko 15
09-470 bodzanów 
tel. 24/ 260 63 39
e-mail: biuro@agristal.pl

AGRISTAL to firma, która specjalizuje się głównie w produkcji 
maszyn rolniczych stosowanych do uprawy ziemi. W naszej 
ofercie znajdą Państwo szeroką gamą agregatów, bron oraz 
wałów uprawnych. Stosujemy takie rozwiązania konstrukcyjne 
i technologiczne, które zapewniają efektywną pracę maszyn. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, gwa-
rantujemy krótkie terminy realizacji oraz najwyższą jakość 
świadczonych usług. Zapewniamy, że produkowane maszyny 
są gwarantem długotrwałego i komfortowego użytkowania. Wy-
konywanie zleceń na specjalne, indywidualne zamówienia spra-
wia, że jesteśmy firmą elastyczną, otwartą na nowe wyzwania 
w branży.

AGRO CENTRUM Spółka Jawna
ul. Wolsztyńska 29 
krężoły
66-100 Sulechów
tel. 683529347
e-mail: biuro@agro-centrum.pl

Sprzedajemy ciągniki rolnicze marki DEUTZ-FAHR, SAME oraz 
kombajny DEUTZ-FAHR. W ofercie posiadamy maszyny wiodą-
cych europejskich producentów: KVERNELAND, VADERSTAD, 
MCHALE, KONGSKILDE, FELLA, STOLL, STRAUTMANN, 
MUTHING, MATERMAC, WEIDEMANN, JOSKIN, DIECI, SAU-
TER oraz producentów krajowych: KRUKOWIAK, AGROMASZ, 
SIPMA, BRODNICA, METAL-FACH, ZASŁAW, WOPROL, 
MEPROZET, POM AUGUSTÓW, ROLEX, SWIMMER. Przy 
sprzedaży oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc. Zapew-
niamy szeroką gamę sposobów finansowania. Przygotowujemy 
wnioski w ramach programów dofinansowanych z funduszy UE. 
Prowadzimy dystrybucję części zamiennych do ciągników rolni-
czych, kombajnów, ładowarek teleskopowych oraz pozostałych 
maszyn i urządzeń rolniczych. Gwarantujemy autoryzowany 
serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

We sell tractors DEUTZ FAHR, SAME and combine – harvest-
ers DEUTZ FAHR. We offer leading european marks: KWER-
NELAND, VADERSTAD, MCHALE, KONGSKILDE, FELLA, 
STOLL, STRAUTMANN, MUTHING, MATERMAC, WEIDE-
MANN, JOSKIN, DIECI, SAUTER and our country production 
marks: KRUKOWIAK, AGROMASZ, SIPMA, BRODNICA, 
METAL-FACH,ZASŁAW, WOPROL, MEPROZET, POM AU-
GUSTÓW, ROLEX, SWIMMER. We offer professional help 
information and wide range of financial. We prepare EU pro-
gram fund applications. We sell spare parts for tractors, com-

bine – harvesters, teleskopic loaders and other farm machines. 
We guarantee warranty and after warranty authorized service. 
Welcome to cooperation.

PPHU AGRO-FACTORY II 
Fabryka Maszyn Rolniczych
Piwki 1/2
99-300 kutno
tel. 24/ 254 00 00
e-mail: agrofactory2@wp.pl

AGRO SERWIS – DWUTYGODNIk
00-002 Warszawa
ul. świętokrzyska 20
tel./fax  22 827-24-01
e-mail: agroserwis@agroserwis.pol.pl 
www.agroserwis.pol.pl

Ogólnopolski dwutygodnik ukazujący się od 1992 r. Adreso-
wany do rolników, przedsiębiorców i wszystkich działających 
nowocześnie. Prognozy produkcyjne i rynkowe, nowe regulacje 
prawne, ceny, oferty firm rolniczych i banków, informacje ze 
świata i z UE.

National bi-weekly publication on the Polish market since 1992. 
Addressed to farmers, entrepreneurs and all with a modern ap-
proach. Manufacturing and market forecasts, new regulations, 
prices, offers from agricultural companies and banks, informa-
tion from the world and the EU.

AGRO Ubezpieczenia 
(Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
tel. 22 203 27 01
www.agroubezpieczenia.pl

AGRO Ubezpieczenia to polska marka dedykowana w 100% dla 
rolników. Kompleksowa oferta umożliwia ochronę m.in. w zakre-
sie: dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych, obowiązkowego 
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego, OC gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rol-
niczych AGRO-CASCO, OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenia 
dostępne są w placówkach Poczty Polskiej.
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AGRO Ubezpieczenia is a Polish brand dedicated to the farm-
ers. A complex offer allows for protection with regard to: sub-
sidised insurance for agricultural fields, mandatory insurance 
of buildings which form the part of farm, third-party liability for 
farm, agricultural equipment AGRO-CASCO insurance, private 
third-party liability. The insurance is available in post offices of 
Poczta Polska.

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
ul. bajkowa 4
62-002 Suchy Las
tel. 61 881 88 99
www.agroprofil.pl
agroprofil@agroprofil.pl

Agro Wydawnictwo jest wydawcą miesięcznika Agro Profil, który 
charakteryzuje się specjalistyczną wiedzą rolniczą, w obszarach 
uprawy oraz techniki rolniczej. Nasi specjaliści, przywiązują 
wielką wagę do przekazywania rzetelnych informacji oraz te-
matów związanych z aktualnymi problemami. Podchodzimy do 
rolnictwa z pasją. W ofercie oprócz magazynu Agro Profil, mamy 
Program Ochrony Roślin Rolniczych, Dokumentację ochrony 
upraw i nawożenia azotem, publikacje na temat zbóż, rzepaku, 
kukurydzy, ziemniaka, buraka i strączkowych. Zapraszamy do 
wizyty na naszym stoisku i zapoznania się z całą ofertą oraz 
odwiedzenia nas na stronie www.agroprofil.pl, FB – facebook.
com/magazynrolniczy, Twitter – twitter.com/AgroProfil, IG – in-
stagram.com/agro_profil/

AGROAD kUŘIM, CZECH REPUbLIC
Contact: bc. Jiří Dvořák 
Manager
tel: 00420 603 842 092
skype: dvorak.agroad
www.agroad.cz
email: dvorak@agroad.cz

Firma AGROAD została założona w Czechach w 1995 roku. Na-
szą główną działalnością jest hurtowa dostawa części zamien-
nych do ciągników ZETOR, URSUS i ciągników zagranicznych. 
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wysokiej jakości części 
zamiennych marki ZETRA na rynki CZ, SK i PL. Dziś AGROAD 
jest niezawodnym i elastycznym dostawcą części zamiennych 
i rozwiązań dla maszyn rolniczych w nie mających sobie rów-
nych cenach.

Company AGROAD was founded in the Czech Republic in 1995. 
Our core business is the wholesale supply of spare parts for ZE-
TOR, URSUS and foreign tractors. We are exclusive distribu-
tor of ZETRA brand of high quality spare parts for CZ, SK and 
PL markets. Today, AGROAD is a reliable and flexible supplier 
of spare parts and solutions for agricultural machinery for unri-
valled prices.

AGRObERG Renata i Stanisław berg S.C.
ul. Saperów 222
85-542 bydgoszcz
tel. 48 523 209 526
e-mail: berg@by.onet.pl

Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną: części zamien-
nych takich firm jak: Accord, Amazone, Claas, John Deere, 
Farmet (GX i K-600), Fortschritt, G.Besson, Kuhn,Kverneland, 
Lemken, Maschio, MF, Niemeyer, Overum, Rabewerk, Renault, 
Ross (PHX, PB),Unia, Vogel&Noot, noże do paszowozow: Alfa 
Laval, Marmix, Sano, Sgariboldi, Seko, filtry firmy Fleetguard. 

The Company activities include wholesale and retail of: spare 
parts produced by the companies such as: Accord, Amazone, 
Claas, John Deere, Farmet (GX i K-600), Fortschritt, G.Besson, 
Kuhn, Kverneland, Lemken, Maschio, MF, Niemeyer, Overum, 
Rabewerk, Ross(PHX, PB), Unia, Vogel&Noot, knives for fod-
der cars: Alfa Laval, Marmix, Sano, Sgariboldi, Seko, filters pro-
duced by Fleetguard.

AGRObIOS
ul. Lutowa 5
Glinno
64-300 Nowy Tomyśl

AGROBIOS – Producent preparatów mikrobiologicznych – bak-
teryjnych , których zadaniem jest rozkład słomy i resztek pożniw-
nych oraz odbudowa próchnicy.

AGROBIOS – Producer of microbiological bacterial substances, 
whose  main tasks are putrefaction of straw  and crop residue 
and regeneration of humus.

AGRO CHŁOPECkI Sp. Jawna
ul. Toruńska 68
87-640 Czernikowo
tel. +48 54 288 54 79
e-mail: biuro@agrochlopecki.pl

Agro Chłopecki Sp. J. – Importer i dystrybutor wysokiej jakości 
Części do zachodnich ciągników. W swojej ofercie posiadamy 
Części silnikowe, tarcze i dociski sprzęgła, Części do przednich 
mostów, układów napędowych, hydraulicznych, chłodzenia, pa-
liwowych i hamulcowych, pompy hydrauliczne i filtry do: Massey-
-Ferguson, Fendt, Renault, Claas, John Deere, Case IH, Fiat, 
Ford, New Holland, Landini, Same, Deutz Fahr, MWM, Perkins.
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AGROCZAk Sp. z o.o.
87-500 Rypin 
ul. Mławska 33/13
tel.: +48512818027 +48535093309
e-mail: biuro@agroczak.pl
 

Agroczak to doskonale wyposażone sklepy, które stanowią nie-
zawodne wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, firmy 
czy przedsiębiorstwa. Oferujemy części do ciągników i maszyn 
rolniczych, narzędzia, sprzęt ogrodniczy, filtry, oleje, akumula-
tory a także zbiorniki do magazynowania surowców płynnych. 
Nasi klienci mogą liczyć na pomoc doświadczonych pracowni-
ków, indywidualne podejście oraz fachowe doradztwo przy wy-
borze najlepszych rozwiązań. 

Agroczak are well equipped shops which provide reliable sup-
port for farms, companies or enterprises. We offer parts for 
tractors and agricultural machines, tools, gardening equipment, 
filters, oils, accumulators as well as tanks for liquid storage. Our 
customers can count on the help of our experienced staff, in-
dividual approach and professional consulting in choosing the 
best solutions.

AGROECOPOWER Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Lwowska 31/101
56-400 Oleśnca
tel.  +48 609 203 233
biuro@agroecopower.pl
www.agroecopower.pl 

Agroecopower oferuje profesjonalną modyfikacje oprogramo-
wania jednostki sterującej, traktorów i maszyn rolniczych. Do-
konujemy optymalizacji parametrów jednostki sterowania, której 
celem jest zwiększenie mocy i obniżenie spalania paliwa, bez 
wpływu na żywotność silnika. Zajmujemy się także rozwojem 
software i hardware jednostki sterującej ECU.

Agroecopower offers professional software modifications of the 
control unit, tractors and agricultural machinery. We perform 
optimization of the parameters of the control unit, which aims 
to increase power and reduce fuel consumption without affect-
ing engine life. We also develop software and hardware control 
unit ECU.

AGROFARM PHU
ul. Różana 10
byków
55-095 Mirków
tel. 713 152 043
e-mail: info@agrofarm.com

Nasza oferta obejmuje używane części do ciągnikow rolniczych, 
jak rownież części nowe oryginalne oraz zamienniki. Posiadamy 
bardzo dobrze zaopatrzony magazyn co pozwala nam na szyb-
ką realizację zamowień. Dokładamy wszelkich starań by mieć 
pewność, że nasz asortyment jest sprawny i gotowy do użycia. 
Wszystkie nasze części są dokładnie sprawdzane przed wysył-
ką oraz objęte w przypadku części używanych rękojmią.

In our offer you can find second hand parts for tractors, new 
ones oryginal and replacements. Because we have a well 
stocked warehouse we can deliver all parts very quickly. Of 
course they are carefully checked before dispatch. We do our 
best to make sure our assortment is reliable. We offer a quaran-
tee on second-hand parts.

AGROFUNkA
Zielona Wieś 27
63-900 Rawicz
tel. 65/ 322 25 81
e-mail: agrofunka@wp.pl

AGROFUNKA od 2010 roku nieprzerwanie zajmujemy się 
sprzedażą nowych maszyn rolniczych, budowlanych, komunal-
nych, leśnych oraz sprzętu do ATV. Współpracujemy z firmami 
z Polski oraz Szwecji. Atutem naszej firmy jest profesjonalna ob-
sługa klienta co charakteryzuje się indywidualnym podejściem 
do każdego nabywcy naszych maszyn.Sprzęt dostarczany jest 
bezpośrednio do klienta z możliwością montażu.

AGROFUNKA since 2010 we have been continuously selling 
new agricultural, construction, municipal and forestry machin-
ery as well as ATV equipment. We work with companies from 
Poland and Sweden. The advantage of our company is profes-
sional customer service which is characterized by an individual 
approach to every costumer. The equipment is delivered directly 
to the buyer with assembly option. 

AGRO-INSTAL Adam kulik
Stary bazanów 139
08-500 Ryki woj. lubelskie
tel./fax. (81) 865 45 12, 694 803 638
e-mail agroinstal@o2.pl
www.agroinstal.pl

AGRO-INSTAL oferuje silosy zbożowe marki BIN oraz najtrwal-
sze przenośniki ślimakowe serii SLM oraz SL do załadunku i wy-
ładunku zboża z silosów oraz magazynów płaskich. 20 letnie 
doświadczenie w transporcie i magazynowaniu zbóż zaowo-
cowało stworzeniem bardzo trwałego urządzenia, pracującego 
przy niewielkim zapotrzebowaniu mocy uzyskując bardzo duże 
wydajności nawet do 40 t/h przy średnicy 200 mm.
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AGRO-LAND Marek Różniak
ul. Stawowa 1
śmielin
89-110 Sadki
tel. 52/ 386 00 00
e-mail: mzuri@agro-land.eu.com
www.agro-land.net

Agro-Land Marek Różniak to oparta na solidnych wartościach 
firma, która powstała w marcu 2011 roku. Firma Agro-Land jest 
wyłącznym dystrybutorem siewników Mzuri Pro-Til na terenie 
całej Polski oraz jedynym dealerem maszyn MZURI na Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Oferta Agro-Land to szeroka gama 
nowoczesnych maszyn rolniczych sprawdzonych marek: Cla-
as, Machio Gaspardo, Pichon, HOUSEHAM, MZURI. Ponadto 
świadczy usługi w zakresie serwisu oraz części zamiennych.

Agro-Land Marek Różniak based in Poland is a company which 
was established in March 2011. Agro-Land is the sole and exclu-
sive distributor of brand MZURI in Central and Eastern Europe. 
MZURI Pro-Til is an producer of innovative agricultural machin-
ery for stip tillage. Agro-Land focuses on selling a complete and 
innovative range of machines and equipment. Agro-Land is an 
authorized direct distributor of brands such as: CLAAS, Pichon, 
Maschio Gaspardo, HOUSEHAM and MZURI.

AGROLAND Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
tel. 22/ 188 50 77
e-mail: andrzej.lapinski@agroland-parts.pl

AGROMARkET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Jaryszki 4
62-023 Gądki
tel. 61/ 663-96-01
e-mail: jaryszki@agromarket.pl

AGROMARKET JARYSZKI jest firmą prowadzącą sprzedaż 
ciągników, kombajnów i ładowarek DEUTZ-FAHR oraz maszyn 
rolniczych czołowych producentów polskich i zagranicznych. 
Ponadto oferujemy części zamienne i ogumienie do większości 
sprzętu rolniczego. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. 

AGROMARKET JARYSZKI is a company which sells tractors, 
combine harvesters and DEUTZ-FAHR loaders as well as agri-
culture machines of top Polish and foreign manufacturers. Fur-
thermore we offer spare parts and tyres for most of agriculture 
equipment. We guarantee warranty and after warranty service.

AGRO-MASZ Paweł Nowak
Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
tel. + 48 787 49 24, fax. +48 787 12 02
Sprzedaż maszyn 
tel. + 48 601 365 272; inga@agro-masz.eu
tel. + 48 605 724 854; export@agro-masz.eu
tel. + 48 661 027 679; rafal.kornatka@agro-masz.eu 
tel: + 48 603 676 644; mariusz.gleda@agro-masz.eu
http://www.agro-masz.eu

Przedsiębiorstwo AGRO-MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych od 
momentu założenia w 2004 roku rozwija się w niezmiennie szyb-
kim tempie, każdego roku zwiększając zatrudnienie oraz produk-
cję. Jest to niewątpliwie efektem ciągłego podnoszenia jakości na-
szych wyrobów pobudzanego inwestycjami w rozwój bazy produk-
cyjnej oraz rosnącymi kwalifikacjami naszej kadry pracowników. 
W oparciu o założenia przyjęte w Systemie Zarządzania Jakością 
zgodnym z normą PN-EN ISO 9001 przedsiębiorstwo AGRO-
-MASZ Paweł Nowak, jako producent maszyn rolniczych o wy-
sokiej jakości, dąży do stałego podnoszenia jakości wyrobów oraz 
obsługi Klientów co stanowi fundamentalną zasadę na której opie-
ra się jej dzisiejsze funkcjonowanie oraz przyszłościowy rozwój.

AGRO-MASZ Paweł Nowak is a company with nearly 10 years 
of experience in the production of agricultural machinery. The de-
terminant of the dynamic development of the company is annual 
extension offers an additional device types and care of the high-
est quality products through a constantly developing production 
facilities based on investments in new technologies resulting in 
a continuous increase in sales, also on the international markets. 

AGROMEHANIkA d.d.
Hrastje 52a 
4000 kranj, Słowenia
tel.: +48 503 508 083
www.agromehanika.pl, www.agromehanika.si 
Facebook: Agromehanika Opryskiwacze, 
Agromehanika kranj
e-mail:info@agromehanika.pl, sales@agromehanika.si 

Firma Agromehanika ze Słowenii założona została w 1968 r. 
i jest producentem szerokiej gamy maszyn dla rolnictwa, sa-
downictwa, leśnictwa oraz przedsiębiorstw komunalnych. Pro-
duktem flagowym oferowanym przez Agromehanikę są wysokiej 
jakości opryskiwacze polowe i sadownicze o pojemności od 200 
do 3000 litrów wyposażone w belki o szerokości od 8 do 24 
metrów, a także mikrociągniki przystosowane do pracy w polu, 
sadzie i lesie. Ofertę firmy uzupełniają produkowane przez Agro-
mehanikę podzespoły do różnego typu opryskiwaczy.
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P.H. AGROMER  Jacek Marciszewwski
Gręzów  ul. Warszawska 155                     
08-130 kotuń Poland
tel. +48 25 631 91 69 
gsm: 501-590-982, 517-117-768
www.agromer.pl   www.hurt.agromer.pl
 
AGROMER – firma w branży rolniczej od 1997 roku. bezpośred-
ni dystrybutor LUK BOSCH-REXROTH FTE CARLISLE KAWE 
i innych czołowych producentów. Podstawą naszej działalności 
jest sprzedaż części do ciągników rolniczych.Wieloletni staż 
serwisowy w zakresie napraw umożliwił nam nabycie bogatego 
doświadczenia w doborze części najwyższej jakości od spraw-
dzonych producentów. Nasi pracownicy służą pomocą w zakre-
sie doradztwa techniczno-handlowego. 

AGROMER – a company in the agricultural sector since 1997. 
Direct distributor LUK BOSCH-REXROTH FTE CARLISLE 
KAWE and other leading manufacturers. The basis of our busi-
ness is the sale of agricultural tractor parts. Our long service 
repairs have enabled us to gain a wealth of experience in se-
lecting the highest quality parts from proven manufacturers. Our 
employees provide assistance in the field of technical and com-
mercial advice.

AGROMET PRODUkCJA MASZYN ROLNICZYCH 
TOMASZ ST. MATELSkI
Goryszewo 24
88-300 Mogilno 
tel. + 48 52 315 83 87 
e-mail: biuro@agromet-mogilno.pl
www.agromet-mogilno.pl

Firma Agromet jest producentem wszelkiego rodzaju urządzeń 
dla rolnictwa i nie tylko. Od początku istnienia kładziemy bar-
dzo duży nacisk na jakość oraz trwałość naszych wyrobów. 
Wieloletnia współpraca z klientami oraz partnerami handlowymi 
w Polsce i za granicą pozwoliła nam na zdobycie doświadcze-
nia, zrozumienie potrzeb klientów oraz na wykorzystywanie tych 
doświadczeń przy projektowaniu nowych produktów. Produku-
jemy: osprzęt do ciągników i ładowaczy czołowych i ładowarek, 
wyposażenie budynków i inwentarskich, wyposażenie pastwisk.

The company Agromet is a manufacturer of various equipment 
for agriculture and other areas. From the very beginning we have 
put very strong emphasis on quality and durability of our prod-
ucts. Long-term relationships with our customers and trade part-
ners in Poland and abroad allowed us to gain experience and 
understand needs of our customers, and to use that experience 
when designing new products. We manufacture: accessories for 
tractors and front loaders, equipment for livestock bouildings, 
pasture equipment.

AGROMET Sp. z o.o.
al. Wolności 5/7
63-500 Ostrzeszów
tel. 62/ 732 24 40
e-mail: agromet@agromet.pl

Agromilka sp.zo.o
ul. Nowosolska 71
67-100 Przyborów
www.agromilka.pl

Dystrybutor marek: KOBZARENKO – przyczepy, rozrzutniki, 
belowozy, rozsiewacze do wapna i nawozu. KIROVETS POL-
SKA – Ciągniki przegubowe  200–420 km. LKMZ – agregaty, 
głębosze, kultywatory, brony mulczowe. PROMAGRO – agrega-
ty uprawowe, agregaty talerzowe. 

AGROMIX Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
Rojęczyn 36
64-130 Rydzyna
tel. 065 5388 181, 5388 167
tel./fax 065 5388 276
e-mail: sekretariat@agromix.agro.pl
www.agromix.agro.pl

Agromix Rojęczyn to firma z 30-letnim doświadczeniem, zajmu-
jąca się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych renomowa-
nych firm: KRONE: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, prasy 
rolujące stało i zmiennokomorowe, prasy kostkujące, wozy 
zbierające, sieczkarnie polowe; AMAZONE: agregaty uprawowe 
aktywne, agregaty uprawowo-siewne, kultywatory, brony tale-
rzowe, siewniki zbożowe, siewniki do kukurydzy, rozsiewacze 
nawozu, opryskiwacze; MANITOU: teleskopowe ładowarki rolni-
cze, wózki widłowe; TRIOLIET: wozy paszowe, wycinaki do ki-
szonek. Profesjonalne usługi agrotechniczne. Serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny. Oryginalne części zamienne. Finansowania 
fabryczne i Agromix Kredyt oraz fachowe doradztwo rolnicze.

AGRO-MIX
Wola Przedborska 19
97-570 Przedbórz
tel. 608-875-877 lub + 48 781-52-53

Firma AGRO-MIX działa na rynku na potrzeby rolnictwa od 20 
lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji przezna-
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czonej na usługi rolnictwa staliśmy się firmą kompetentną i god-
ną zaufania. Za główne atuty naszej firmy uważamy trwałość, 
funkcjonalność i estetykę naszych wyrobów. Posiadamy szeroki 
zakres asortymentu tj.: agregaty talerzowe, uprawowosiewne, 
ścierniskowe, głębosze, pługi i inne maszyny dla rolnictwa.

AGRO-MIX has been active in the agricultural market for 20 years. 
Thanks to many years our experience in agricultural production 
has become a competent and trustworthy company. The main ad-
vantages of our company are durability, functionality and aesthet-
ics our products. We have a wide range of assortment: disc ag-
gregates, stubble, depths, plows and other agricultural machines.

AGRONOMIk POLSkA Sp. z o.o.
borów Wielki 57 e
67-124 Nowe Miasteczko
tel. 68/ 388 89 40
e-mail: biuro@agronomik.pl

Sprzedaż maszyn do buraków, kukurydzy i ziemniaków firm 
Agronomic, Irrimec. Pielniki, kombajny, sadzarki, obsypniki, pry-
zmowniki, kosze, rozdrabniacze, deszczownie szpulowe. Opry-
skiwacze polowe Caruelle i Matrot. Produkcja wina z własnych 
winogron.

Sales and service for Agronomic, Irrimec and Caruelle, Matrot. 
Potato planters, ridgers, harvesters, storage, equipments, inter- 
-row cultivators for vegetable, sugar beets and rape; irrigation 
equipments; sprayers. Production of wine from their own grapes.

AGRO-OSEk s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
Smugi 30
21-002 Jastków
tel./fax: +48 81 501 23 11
tel. kom.: +48 509 908 523
e-mail: biuro@agro-osek.pl
www.agro-osek.pl

Produkcja maszyn rolniczych: opryskiwaczy polowych zawie-
szanych o pojemności od 400 do 1500 l. z ręcznym lub hydrau-
licznym rozkładaniem belki polowej, opryskiwaczy polowych 
przyczepianych o pojemności od 1500 do 4000 l. z belką polową 
od 15 do 24 m., ciężkich bron składanych hydraulicznie o sze-
rokości od 5.6 do 8.4 m., głęboszy od 1 do 7 zębów, sadzarek 
talerzowych i kubeczkowych do rozsady.

Producer of agricultural machinery: mounted field sprayers with 
the capacity from 400 to 1500 l. with a boom spread manually or 
hydraulically, trailed field sprayers capacity from 1500 to 4000 l. 
with a boom from 15 to 24 m., heavy hydraulically folded har-
rows with a working width from 5.6 to 8.4 m., subsoilers from 
1 to 7 tines, disks planters and cups transplanters for seedlings.

AGROPLAST Marcin Łopąg
ul. Lubelska 24
22-107 Sawin
tel. 825673951
email: firma@agroplast.pl
www.argroplast.pl

Ponad 30-letnie doświadczenie w branży pozwoliło nam osią-
gnąć pozycję niekwestionowanego lidera wśród producentów 
części do opryskiwaczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Agro-
plast to jedyna polska firma, która dołączyła do prestiżowego 
grona producentów rozpylaczy ceramicznych, potwierdzonych 
międzynarodowymi certyfikatami jakości ENTAM. Dziś firma 
znana jest z innowacyjności i niezawodności, eksportując swoje 
towary do ponad 20 krajów świata. Jako lider rynku, Agroplast 
realizuje misję nieustannego podnoszenia konkurencyjności 
polskiego rolnictwa poprzez zapewnienie szerokiej dostępności 
światowej klasy rozwiązań w dziedzinie ochrony roślin.

Over 30 years experience in the field of agricultural sprayer parts 
combined with a strong technological background allowed Agro-
plast to secure a position of market leader among producers of 
sprayer parts and components in Poland and Eastern Europe. 
Agroplast became famous for its innovative solutions and high reli-
ability of products, becoming one of a very few producers offering 
ceramic nozzles with ENTAM certificates. As a leading producer 
we define our mission as constant strive for improvement of agricul-
tural production by providing the best solutions at reasonable cost.

AGROPOLSkA.PL
e-mail: agropolska@agropolska.pl
www.agropolska.pl

Agropolska.pl – pierwszy multiportal rolny, oferujący skumulowa-
nie fachowych treści specjalistycznych w jednym miejscu, z wyko-
rzystaniem ogromnego potencjału zespołów redakcyjnych tytułów 
wydawanych przez APRA. To najnowocześniejszy, responsywny 
portal branżowy, wyposażony w dużą liczbę funkcjonalności nie-
dostępną w portalach konkurencyjnych, proponujący przejrzysty i 
czytelny layout, współpracę z mobilną aplikacją, wielorakie i nowo-
czesne narzędzia użytkownika i kontrahenta.

AGROSPOT_AGRIPILOT – nawigacje rolnicze
Milczańska 18C 15 Poznań
61-131 Poznań
Tel. 6 311 111
e-mail: info@agrospot.pl
www.agripilot.pl
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AGROTECHNIk Wojciech Dzięgielewski
Zjazd 34  Stawiski
18-520 Stawiski
tel. 86/ 474 26 30
e-mail: agrotechnik1@wp.pl
www.agrotechnik.com.pl

Firma Agrotechnik zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych mar-
ki: FENDT, VALTRA, FLIEGL, JCB, KUHN, BEDNAR, KEMPER, 
HOLARAS, QUICKE, VREDO, PEECON, WIELTON, THALER.

AGROTECHNIkA – bRUDZ
Wiesław brudz
ul. Starobrzeska 24 b
49-300 brzeg
tel. 77 444 05 05
fax 77 444 05 06
e-mail: info@agrotechnika-brudz.pl
www.agrotechnika-brudz.pl

MAYA – przystawki do zbioru kukurydzy na ziarno, składane 
i sztywne, 4-6-8-10-12-14-16-rzędowe, pełny serwis. O.E.M./
MWS – noże do maszyn rolniczych i komunalnych. INDUSTRIE-
HOFF – noże bijakowe, części robocze do maszyn uprawowych. 
JENSEN – rębaki do gałęzi drzew, serwis, części org. GERIN-
GHOFF – serwis, części org.

AGROTECHNOLOGY PIOTR MAZUR
ul. Jagiellonów 4
kamień Pomorski
73-150 Łobez
tel. 91 464 56 61
e-mail: kontakt@agrotechnology.pl

Jesteśmy prekursorami Rolnictwa Precyzyjnego. Oferujemy naj-
nowsze technologie związane z badaniami glebowymi, technolo-
gią GPS, oprogramowaniem, doradztwem, zarządzaniem danymi. 
Reprezentujemy czołowe firmy jak Topcon, TeeJet, Wintex, Farm-
Works. Pozyskujemy też informacje o stanie upraw z powietrza.

AGROTEX Przemysław Adamowicz
kostry 138b
21-110 Milanów 

tel: 83/356-74-99  
e-mail: biuro@agrotex.org.pl, handel@agrotex.org.pl
www.agrotex.org.pl 

Głównym profilem działalności firmy AGROTEX jest handel 
częściami zamiennymi do ciągników produkcji rosyjskiej, ukra-
ińskiej, białoruskiej, polskiej i czeskiej wszystkich typów tj; MTZ-
50,80,82; BELARUS, PRONAR, JUMZ; DT-75; T-25; T-150, 
URSUS, ZETOR.     

The main profile of AGROTEX company is trading spare parts for 
Russian, Ukrainian and Belarusian tractors  MTZ-50,80,82; Bela-
rus, Pronar, JUMZ, T-25, LTZ, T-150, DT-75, URSUS, ZETOR.

AGRO-TOM Tomasz kaniewski
błonie 46
63-860 Pogorzela 
woj. wielkopolskie, pow. gostyński

Agro-Tom to nowoczesna firma z tradycjami tworząca maszyny 
rolnicze z pasją. W naszej ofercie znajdują się: pługi, siewniki, 
szeroki wachlarz agregatów uprawowych i talerzowych, głębo-
sze, kultywatory wielozadaniowe, rozsiewacze nawozów, zgra-
biarki, maszyny do winnic i sadów. Posiadamy dealerów w całej 
Polsce jak i również za granicą, aby zapewnić komfort, i szyb-
kość zakupu naszych maszyn. Agro- Tom Producent Maszyny 
Rolniczej Roku 2017, posiadacz nagrody ZŁOTY MEDAL TAR-
GÓW POLAGRA PREMIERY 2018 oraz zdobywca Konsumenc-
kiego Lidera Jakości 2019. Najnowsze HITY prezentowane na 
Agro-Show 2019 to: APSP 3.5 m Premium, GWS – Głębosz 
Wielozadaniowy, ATSNP – nowy projekt szeroka skrzynia na-
sienna, nowa radlica wysiewająca, nowa brona talerzowa,SPT 
– siewnik na redlicy jednotalerzowej, FPN – Wał nożowy, KMT 
– Agregat uprawowy, BWH Premium, RNHW XL Premium, WZ 
– Wał zagęszczjący. 

Agro-Tom is a modern company with traditions that creates 
agricultural machines with passion. Our offer includes: plows, 
seeders, a wide range of aggregates, subsoilers, multi-purpose 
cultivators, fertilizer spreaders, hay rakes, winery and orchard ma-
chines. We have dealers throughout Poland to ensure the comfort 
and speed of purchase of our machines. Agro-Tom – Producer of 
the Agricultural Machinery of the Year 2017, holder of the award 
GOLD MEDAL OF POLAGRA PREMIERY 2018 and the winner 
of the Consumer Quality Leader 2019. The latest hits presented at 
Agro-Show 2019 are: APSP 3.5 m Premium; GWS-Subsoiler Mul-
titasking; ATSNP – new design, wide seed box, new sowing disc, 
new disc harrow; SPT – sowing machine on single-disc coulter; 
FPN –  Knife shaft; KMT – Cultivating aggregate; BWH Premium; 
RNHW XL Premiu; WZ – compacting roller.

AGROTOP-kACZMAREk
Niedźwiedź 1b
63-500 Ostrzeszów
tel.: +48 62 732 09 30, fax: +48 62 732 09 34
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Sprzedaż maszyn: +48 504 398 713; +48 501 377 119
Serwis: +48 508 328 877
Magazyn/Części zamienne: 
+48 506 094 813; +48 504 398 727
e-mail: agrotop@agrotop.com.pl
www.agrotop.com.pl
www.sator2008.eu, 
www.agrotopparts.pl 

AGROTOP KACZMAREK specjalizuje się w produkcjai Świato-
wej klasy maszyn dla warzywnictwa: maszyny do przygotowania 
gleby, maszyny do zbioru marchwi, maszyny do zbioru cebu-
li, maszyny do ziemniaka, maszyny do czosnku, maszyny do 
słodkiego ziemniaka, linie do czyszczenia, mycia i pakowania 
warzyw, doradztwo w technologii i projektowaniu linii i ich mody-
fikacje, linie do obierania warzyw.

AGROTOPPARTS.eu – wysokiej jakości części zamienne do 
maszyn dla warzywnictwa (Grimme, Dewulf, Asa-Lift, Guaresi, 
Baselier, Pomac ,Samon, Holaras, Amac i inne)

AGROTRADE GRZEGORZ OSTROWSkI
ul. Tęczowa 10
21-200 Parczew
tel. 83 355 07 90
e-mail: agrotrade@o2.pl

Jesteśmy producentem rozruszników z reduktorem i alternato-
rów znanych pod marką JOB‘s i JUBANA stosowanych w cią-
gnikach rolniczych typu MTZ, URSUS, ZETOR, MF, PERKINS,   
także innych maszynach rolniczych i budowlanych. Jesteśmy 
także producentem oraz dystrybutorem zestawów naprawczych, 
wałów korbowych, systemów paliwowych, kół zębatych i wał-
ków oraz innych części stosowanych w ciągnikach MTZ i po-
chodnych. W ofercie posiadamy także wysokiej jakości łączniki 
centralne, kule, zawleczki oraz sworznie mające zastosowanie 
we wszystkich powszechnie znanych maszynach i ciągnikach 
rolniczych.

We are manufacturer of starters with speed reducer and alter-
nators under the brand names JOB’s and JUBANA for MTZ, 
URSUS, ZETOR, MF, PERKINS and other agricultural and con-
struction machinery. Our company also manufactures and sales 
cylinder kits, crankshafts, fuel systems, gears, shafts and many 
others parts for MTZ. Large assortment of top link assemblies 
and connectors for various agricultural machineries.

AGRO-WIkT Sp.z.o.o
26-300 Opoczno
ul. Zakątna 4
tel./fax 0/44/755-35-91, 754-39-44

e-mail: biuro@agro-wikt.com.pl
http://www.agro-wikt.com.pl/
https://www.facebook.com/Agro-Wikt-296224847124781/

AGRO-WIKT Sp. z o.o. to polska firma o 40-letniej tradycji, spe-
cjalizująca się w produkcji profesjonalnych betoniarek wolnospa-
dowych o pojemności od 80 do 320 litrów, zasilanych energią 
elektryczną o mocy: 230V i 400V. Nasze produkty mają najdłuż-
szy okres gwarancji na rynku wynoszący do 3 lat, przekładnia 
wywrotu ułatwiająca przechył bębna, żeliwny wieniec zębaty 
oraz pełny zestaw części zamiennych.

AGRO-WIKT Sp. z o.o. is a Polish company with over 40 years 
of tradition, specialized in production of professional free fall 
concrete mixers with capacity of 80 to 320 liters, powered by 
230V and 400V. Our product has the longest warranty period in 
the market (up to 3 years), tight tipping gear which facilities tilting 
drum, cast iron crown and full spare parts kit.

AGROYOUMIS Sp. z o.o.
ul. św. Marcin 29/8
61-806  Poznań
tel. 61/862 8784

Agroyoumis zajmuje się reprodukcją i sprzedażą kwalifikowane-
go materiału siewnego soi odmian wychodowanych przez NBCR 
Soi Age Soya. Naszym celem jest dostarczenie do gospodarstw 
nasion wysokoplennych odmian soi, dostosowanych do warun-
ków środowiskowych i odpornych na choroby nowych odmian 
soi. Gwarantujemy materiał siewny najwyższej jakości.

AIRPRESS POLSkA SP. Z O.O.
ul. Rynkowa 156
62-081 Przeźmierowo
tel. 61/ 652 57 00
e-mail: airpress@airpress.pl

Firma Airpress jest czołowym dostawcą wyposażenia warsztato-
wego w Polsce. W naszej ofercie znajdują się sprężarki tłokowe, 
śrubowe i specjalistyczne. Oferujemy także instalacje sprężo-
nego powietrza, narzędzia i osprzęt pneumatyczny, narzędzia 
mechaniczne, wózki narzędziowe oraz urządzenia warsztatowe 
takie jak: prasy hydrauliczne, żurawie, podnośniki i podstawy. 

Airpress Company is a leader supplier concern workshop equip-
ment in Poland. Our product range includes piston compressors, 
screw and specialized. We offer to compressed air systems, 
tools and accessories pneumatic, mechanical tools, tool trolleys 
and workshop equipment such as hydraulic presses, cranes, lifts 
and base. 
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AJDAR sp. z o.o.
Augustowo 6
86-022 Dobrcz
tel. 52/ 364 96 07 wew. 43
e-mail: info@ajdar.pl
 
Zapewniamy kompleksową obsługę środowiskową, projektową 
i wykonawczą inwestycji. Specjalizujemy się w przygotowaniu 
pozwoleń środowiskowych, warunków zabudowy, przygotowa-
niu projektów budowlanych wielobranżowych na pozwolenie 
na budowę, projektów wykonawczych i finalnie budowie bu-
dynków inwentarskich – chlewni, kurników oraz hal przemy-
słowych.

ALbUZ bOTT AGRO
ul. Obrońców Lwowa 12
64-100 Leszno
tel. 501 466 765
e-mail: biuro@albuz.pl
www.albuz.pl

ALBUZ to marka ceramicznych rozpylaczy polowych i sadow-
niczych, wykonane z uszlachetnionej różowej ceramiki charak-
terystycznej wyłącznie dla ALBUZA, to gwarancja bezpiecz-
nych i skutecznych zabiegów, niezmiennych parametrów do 
10 tys. ha powierzchni, łatwości czyszczenia i demontażu. Roz-
pylacze ALBUZ są oferowane wraz z doradztwem technologicz-
nym przez najlepsze sklepy agro. www.albuz.pl tel. 502 264 255.

ALBUZ is a brand of ceramic nozzles for field and orchard appli-
cations. World-class quality nozzles made of strengthened pink 
ceramic, developed exclusively at ALBUZ, guarantee safe and 
effective application, constant working parameters up to 10.000 
hectares sprayed area, easy cleaning and disassembly. ALBUZ 
nozzles are offered along with technological consulting by the 
best ALBUZ partners. www.albuz.pl, phone: +48 502 264 255.

LLC ,,LVIVAGROMASHPROEkT”
Gorodotska st, 205
U-79041 Lviv
UkRAINA
tel. 38 (032) 238-43-61
e-mail: office@lvivagromash.com
www.lvivagromash.com

ALFA Paweł Porębski
kostrogaj 9
09-400 Płock
tel. 24/ 268 76 52
e-mail: biuro@alfa-pl.com
www:alfa-pl.com

W ofercie: pierścienie uszczelniające do hydrauliki siłowej 
i pneumatyki, simmeringi, oringi, sznury oringowe, szczeliwa, 
płyty bezazbestowe, podkładki, pierścienie „segera”, opaski, 
obejmy, płytki osadcze. Kleje, płynne uszczelnienia i smary 
LOCTITE i Teroson.

The offer includes: sealing rings for hydraulics and pneumatic 
systems, radial shaft seals, O-rings, O-ring strings, sealants, 
asbestos-free panels, washers, Seeger rings, bands, clasps, 
mounting plates. LOCTITE and Teroson adhesives, liquid seal-
ings and lubricants.

ALFAPANEL INVEST SP. Z O.O.
ul. Nadbrzeżna 1b/4
63-100 śrem

Nadrzędnym celem działań firmy ALFAPANEL INVEST jest 
kompleksowa obsługa Klienta poprzez dostarczenie Jemu roz-
wiązań w oparciu o technologię konstrukcji stalowych i lekkiej 
obudowy na bazie płyt warstwowych i świetlików poliwęglano-
wych. Zapraszamy do współpracy.

The principal aim of the company ALFAPANEL INVEST activity 
is the comprehensive Customers service by means of supplying 
them with solutions on the basis of technology of steel construc-
tions and light building up on the base of polyurethane panels 
and polycarbonate skylights. We invite you to cooperation.

A-LIMA-bIS Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe
ul. 27 Grudnia 5
63-000 środa Wielkopolska
tel.: +48 (61) 285 38 61
e-mail: info@alimabis.com.pl
www.alimabis.com.pl

Alima Bis, to polska firma, od 30 lat dostarczająca rozwiązania 
technologiczne i maszynowe  hodowcom bydła. Alima zapewnia 
niezawodny serwis i doradztwo. Nasza oferta: Maszyny rolni-
cze: wozy paszowe (mobilne i stacjonarne), rozrzutniki oborni-
ka, przyczepy skorupowe, ścielarki. Wyposażenie gospodarstw 
mleczarskich: hale udojowe, roboty udojowe, systemy schładza-
nia mleka, systemy zarządzania stadem, chemia myjąca.
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Alima Bis is a Polish company that has been supplying technologi-
cal and machinery solutions to cattle breeders for 30 years. Alima 
provides reliable service and advisory. Agricultural machinery: 
TMR vertical feed mixers (trailed and stationary), manure spread-
ers, monocoque trailers, bedding machines (straw blowers). 
Equipment for dairy farms: milking parlors, milking robots, milk 
cooling systems, herd management systems, cleaning chemicals.

ALISTAN-AGRO Sp. z o.o.
al. Solidarnośći, 117
00-140 Warszawa
tel.: +48 22 219 70 77
https:www.alistan-agro.com
https://www.facebook.com/alistanagro/
mail: alistanagro2016@gmail.com

Firma Alistan Agro zajmuje się sprzedażą separatorów aerody-
namicznych ALS oraz sitowych RBS do czyszczenia i kalibracji 
ziarna.

ALLEGRO.PL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ul. Grunwaldzka182 
60-166 Poznań, 
http://www.allegro.pl, 
facebook.com/allegro, 
https://magazyn.allegro.pl/ 

Allegro to jedna z największych firm handlowych w Polsce i w Eu-
ropie oparta na nowoczesnych technologiach. Od 1999 roku Al-
legro ułatwia Polakom zakupy w sieci oferując im najlepsze ceny, 
wygodę i pełne bezpieczeństwo transakcji. Z serwisu aukcyjnego 
stała się najpopularniejszym miejscem internetowych zakupów.

Allegro is one of the largest trading companies in Poland and 
in Europe based on modern technologies. Since 1999, Allegro 
has made it easier for Poles to shop online, offering them the 
best prices, convenience and full security of transactions. The 
site has become the most popular online shopping destination.  

ALTERECO PLUS Sp. z o.o.
Nockowa 25
39-124 Iwierzyce
tel. +48 17 200 000 41
www.altereco.pl

Altereco jest Polskim producentem unikalnego rozwiązania 
wśród produktów branży kotlarskiej, Hybrydowych kotłów na 
biomasę stałą. Głównym paliwem stosowanym w naszym kotle 

jest niesortowana zrębka tartaczna – najtańsze paliwo dostępne 
na rynku. Paliwem alternatywnym może być pellet. Na naszych 
kotłach uzyskujemy sprawność nie mniejszą niż 88% i czystość 
spalin zgodną z najwyższą 5 klasa oraz zgodność z normą ECO-
DESIGN na poziomie sprawności energetycznej A+.

Altereco is a Polish producer of a unique solution amongst the 
boiler industry products, Hybrid solid biomass boilers. The main 
fuel used in our boiler is unsorted wood chips – the cheapest 
fuel available on the market. Alternative fuel may be pellets. Our 
boilers achieve efficiency not less than 88% and flue gas purity 
in accordance with the highest class 5 and compliance with the 
ECODESIGN standard at the energy efficiency level A+.

ALTRO FPH
Zakład Skibno 70
76-004 Sianów
Zachodniopomorskie
tel. +48 94 318 50 45
tel. +48 604 180 580
www.altro.agro.pl

Firma powstała w 1982 roku. Produkujemy maszyny rolnicze, 
części do maszyn, koła zębate i przekładnie napędowe. Maszy-
ny produkujemy w całości w naszym zakładzie. Mamy automa-
ty spawalnicze, giętarki i obrabiarki CNC, śruciarnie kabinową 
i malarnie proszkową. Nasi konstruktorzy i technolodzy zapew-
niają o wysokiej jakości i żywotności rozwiązań. Produkujemy 
owijarki do bel (stacjonarne), rozsiewacze do nawozów (w tym 
sadowniczy), zgrabiarki karuzelowe, glebogryzarki i glebogry-
zarkę rzędową „Truskawkę”. Rolnicy cenią sobie maszyny ze 
znakiem Altro. Zapraszamy na www.altro.agro.pl

AMA POLAND SP. Z O.O.
ul. Zwoleńska 120/11
04-761 Warszawa
tel. 22 769 76 61
e-mail: info@amapoland.pl

Grupa AMA jest jednym z największych, europejskich producen-
tow części zamiennych dla maszyn pozadrogowych. Założona 
w 1967 r., w krotkim czasie stała się jednym z liderow w branży. 
Jej produkty można znaleźd w niemal każdym kraju Europy. Wy-
sokiej jakości wyroby pozwalają firmie AMA wspołpracowad z 
takimi producentami jak: Kuhn, Amazone, Fantini czy Zaman. 
AMA może się poszczycid bardzo wysokiej klasy produktami, 
takimi jak: wały przegubowo-teleskopowe, elementy płużne, 
talerze do bron, układy sterowania, kabiny do ciągnikow, sie-
dzenia i wiele innych.



66

Spis wystawców
List of exhibitors

AMAN Janusz Młynarczyk
ul. Przemysłowa 1d
89-110 Sadki
e-mail: daniel@firma-aman.pl

AMAZONEN-WERkE H.DREYER GmbH&Co.kG
ul. Am Amazonenwerk 9-13
Gaste
D-49205 Hasbergen
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049/ 540 55 010
e-mail: wolfgang.schwarze@amazone.de

Firma Amazone powstała w 1883 r. Grupa Amazone posiada 
9 zakładów produkcyjnych, z załogą ok 1850 pracowników: ma-
szyny rolnicze do uprawy gleby, siewu, nawożenia oraz ochrony 
roślin, maszyny komunalne do pielęgnacji powierzchni zielonych 
oraz zabezpieczenia w okresie zimowym. Od czasu powstania 
firmy Amazone wprowadzała wyróżniające się pionierskie roz-
wiązania. Łącznie 26 medali na ostatnich 8 targach AGRITECH-
NIKA wskazują na wysoką pozycję Amazone we wprowadzaniu 
postępu.

Firma Amazone ist im Jahre 1883. Die Amazone – Gr uppe pro-
duziert an acht Standor ten mit 1700 Mitarbeitern: Landmaschi-
nen für die Bodenbearbeitung, Saat, Düngung und den Pflanzen 
schutz, Kommunalmaschinen für die Grünflächenpflege und den 
Winterdienst. Seit der Gründung der Firma wurden bei Amazone 
ständig her vorragende Pionierleistungen und Innovationnen he-
rvorgebracht. Insgesamt 26 Medaillien bei den acht AGRITECH-
NIKA – Ausstellungen weisen auf die hohe Innovationskraf t der 
Amazone – Gruppe hin.

AmeriGas Polska Sp. z o.o. 
Modlińska 344
03-152 Warszawa
tel.: 19 200; 801 11 77 11
e-mail: kontakt@amerigas.pl
www.amerigas.pl
profil LinkedIn: www.linkedin.com/company/10459573

AmeriGas Polska jest jedną z czołowych firm w branży LPG 
w Polsce. Dystrybuujemy gaz w butlach dla klientów indywidu-
alnych i przemysłowych oraz zbiorniki gazowe do celów grzew-

czych i produkcyjnych. Jako jedyna firma w Polsce oferujemy 
superlekkie butle gazowe nowej generacji, które można podłą-
czyć bez użycia narzędzi.

AmeriGas Poland is one of the leading companies in the LPG 
business in Poland.  We distribute gas in cylinders to individual 
and industrial customers as well as lease tank installations for 
liquefied gas to be used for heating and production purposes.  
As the only company in Poland we offer superlight new genera-
tion gas cylinders, which can be connected without the use of 
any tools.

AMJ-AGRO Agnieszka Makowska
Józefin 23
97-225 Ujazd
tel. 447192324

AMJ-AGRO to firma  działająca od 2005 roku, której specjal-
nością są nowoczesne maszyny rolnicze. Wszystkie posiadają 
stosowane certyfikaty i spełniają europejskie wymogi bezpie-
czeństwa. Zapewniamy także ich transport, serwis oraz części 
zamienne.

AMJ-AGRO is a company operating since 2005, specializing in 
modern agricultural machinery. All have the certificates they use 
and meet the European safety requirements. We also provide 
transport, service and spare parts.

ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
Sady, 16
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 8 166 200/201
fax 61 8 166 202
email: poczta@stihl.pl    
www.stihl.pl

STIHL – światowy lider w produkcji pilarek do drewna. Oferta 
firmy obejmuje m.in.: spalinowe i elektryczne pilarki do drew-
na, kosy mechaniczne, nożyce do żywopłotów, opryskiwacze, 
myjki ciśnieniowe oraz pilarki do betonu i przecinarki. Oferujemy 
również sprzęt do pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych m.in. 
kosiarki spalinowe i elektryczne, kosiarki samojezdne i automa-
tyczne, wertykulatory, glebogryzarki oraz rozdrabniacze ogro-
dowe. Ofertę firmy uzupełnia sprzęt akumulatorowy. Sprzedaż 
oraz obsługę serwisową prowadzą autoryzowani  dealerzy 
STIHL na terenie całego kraju.
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ANNAbURGER POLSkA Sp. z o. o.
OkMIANY 30R
59-225 CHOJNÓW
+48 607 210 190
sprzedaz@annaburger-polska.pl
www.annaburger-polska.pl

Jesteśmy wyłącznym importerem na polskim rynku marek An-
naburger i Gustrower. Oferujemy szeroką paletę maszyn do na-
wożenia organicznego (rozrzutniki uniwersalne oraz wozy ase-
nizacyjne) oraz do transportu (przyczepy samowyładowcze, ze 
ścianą przesuwną i przeładowcze). Zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą. Nowością w ofercie są ścielarki i łyżki do zadawania 
pasz GÜNTER SCHMIHING GMBH.

ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 
87-805 Włocławek
www.anwil.pl
anwil@anwil.pl, nawozy@anwi.pl 

ANWIL jest ważnym graczem na europejskim rynku chemicz-
nym i jednym z największych producentów nawozów azotowych 
w Polsce. Oferowane przez firmę produkty: saletra oraz sale-
trzak są gwarantem obfitych plonów. Włocławska spółka z Gru-
py ORLEN zwiększy do 2022 roku swoje portfolio produktowe o 
saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i sale-
trzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

ANWIL is an important player on the European chemical market 
and one of the largest producers of nitrogen fertilizers in Poland. 
The products offered by the company: nitrate and calcium am-
monium nitrate are the guarantee of abundant crops. By 2022, 
the Włocławek company from the ORLEN Group will increase its 
product portfolio by coarse nitrate, ammonium sulphate nitrate, 
nitro-sulphate nitrate and magnesium calcium ammonium nitrate 
with improved granule properties.

APV POLSkA
ul. Cecorska 9
76-200 Słupsk
tel. 59/ 841 41 93
e-mail: biuro@apv-polska.pl

APV POLSKA – przedstawicielstwo austriackiej firmy APV 
Technische Produkte Ges.m.b.H. APV to producent wysokiej 
jakości elektrycznych rozsiewaczy tarczowych i pneumatycz-
nych do poplonow, traw, środkow ślimakobojczych, nawozow 
i mikrogranulatow. Firma produkuje rownież profesjonalne 
maszyny do pielęgnacji i podsiewu użytkow zielonych, a także 
rozsiewacze wykonane ze stali nierdzewnej do użytku zimo-
wego.

AQUA-ROL Sp. z o.o.
ul. Szeroka 2
95-054 ksawerów

Dystrybutor deszczowni szpulowych firmy OCMIS, w Polsce. 
Deszczownie szpulowe, belki zraszające, zraszacze, pompy 
do wody Ocmis, Rovatti, spalinowe agregaty pompowe SCOVA 
,linie do przesyłu wody, hydranty, akcesoria . Sprzedaż, kredyty, 
leasing, serwis, części zamienne. Najwyższa jakość, nowocze-
sne technologie.

The exclusive importer of irrigators machines from OCMIS Ir-
rigazione SPA The hose reel irrigators , spray booms, rainguns, 
the pumps for water Ocmis, Rovatti, motorpumps from SCOVA. 
lines to delivery water, hydrants valve, accessories. The sales, 
credits, leasing, service, spare parts. First-class performance, 
advanced technology.

ARAJ-SPRAY
Ul. Gradowa 10/8
53-028 Wrocław
Tel: 603 117 484
e-mail: arajspray@gmail.com
www.arajspray.pl

ARAJ-SPRAY oficjalny przedstawiciel na Polskę Firm HYPRO 
oraz SHURflo koncernu PENTAIR. Dostarczamy rozpylacze, 
systemy mocowań, zawory, pompy odśrodkowe, rolkowe do 
opryskiwaczy i RSM. Dostarczamy urządzenia uzupełniające do 
opryskiwaczy np. rozwadniacze oraz do modernizacji opryski-
waczy. Dostarczamy pompy elektryczne do aplikatorów, opry-
skiwaczy i zaprawiarek, walcy drogowych, pojazdów komunal-
nych i wielu innych.

ARAJ-SPRAY is proud to be an official Polish distributor of HY-
PRO and SHURflo products manufactured by PENTAIR. We 
provide nozzles, mounting systems, valves, centrifugal and roller 
pumps used in sprayers and These are utilized in the pumping 
of RSM. We provide devices used in spraying, including, among 
others, chemical eductors, cleaning elements, upgrade options 
to modernize sprayers. We provide industry finest electric 
pumps used in applicators , sprayers and batch treaters, road 
rollers, municipal vehicles, and many more.
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ARGO TRACTORS SpA
Via Matteotti, 7
42042 Fabbrico RE ITALY
Tel.: +39 0522 656111
e-mail: webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com

ARGO TRACTORS firma należących do grupy ARGO produku-
jącej ciągniki rolnicze. Główny zakład znajduje się w Fabbrico 
Włochy. Z markami LANDINI, McCORMICK i VALPADANA, jest 
jednym z ważniejszych graczy na świecie. Produkcja, handel 
i wyposażenie gwarantujące najwyższą jakość, jako główny cel 
firmy. Argo Tractors zapewnia ciągniki od 35 do 310 KM, polo-
we, sadownicze i najbardziej specjalistyczne.

ARGO TRACTORS as company belongs to the AGRO group, 
which is a producer of tractors. The main manufacturing plant 
takes place in Fabbrico in Italy. Together with the brands: LAN-
DINI, McCORMICK and VALPADANA is one of the most impor-
tant producers in the world. Production, trade and the acces-
sory ensure the best quality and pose a major company’s goal. 
ARGO TRACTORS provides the tractors from 35 to 310 HP, 
filed, for orchards and much more for specialistic uses. 

ArkMET
Arkadiusz Urbaniak
ul. Szlachecka 1
77-132 Niezabyszewo
www.arkmet.com

Firma ArkMET zajmuje się produkują maszyn rolniczych. Spe-
cjalizujemy się w osprzętach do ładowarek czołowych, mini 
ładowarek oraz ładowarek teleskopowych. Kładąc szczególny 
nacisk na jakość wykonania naszych produktów. Posiadamy 
bogate zaplecze projektowe oraz produkcyjne, co pozwala nam 
zaprojektować oraz wykonać najlepsze maszyny na rynku.

The company ArkMET deals in the production of agricultural 
machinery. We specialize in implements for front loaders, mini 
loaders and telescopic loaders. Placing a special emphasis on 
the quality of our products. We have lots of experiance into de-
sign and manufacturing of agricultural machines and thanks to 
this we build the best machines on the market.

ASkET
ul. Forteczna 12a
61-362 Poznań, Polska

tel. +48 61 879 44 59
fax +48 61 877 35 06
e-mail: biuro@asket.pl
www.asket.pl

ASKET specjalizuje się w przetwarzaniu biomasy niedrzewnej. 
Oferujemy technologie: TOMASSER® – rozdrabnianie agrobio-
masy oraz BIOMASSER® – brykietowanie wilgotnej agrobioma-
sy. Nasze linie technologiczne przeznaczone są dla każdego, 
kto posiada biomasę trawiastą i poszukuje taniego paliwa. 
ASKET zajmuje się również produkcją brykietów ze słomy, które 
są w 100% paliwem ekologicznym.  

ASKET specializes in use of non-woody biomass. We offer 
technologies: TOMASSER® – chopping of agro biomass and 
BIOMASSER® – briquetting of damp agro biomass. Our techno-
logical lines are designed for everyone who has grassy biomass 
and looks for cheap fuel. ASKET deals with production of straw 
briquettes – 100% ecological fuel.

ATA-TECHNIk bartosz Gramowski  
ul. Wągrowiecka 28  
64-840 budzyń  
email: ata-technik@ata-technik.com.pl
www.ata-technik.com.pl 

ATMP Producent Maszyn Rolniczych i Pługów 
śnieżnych
Leśniewice 54
09-500 Gostynin, Polska
tel. +48 (24) 387 17 30 (PL, ENG)
tel. 669-224-202 (PL)
fax. +48 24 386 21 03
e-mail: biuro@atmp.pl
www.atmp.pl

ATMP to polska firma, posiadająca duże doświadczenie w bran-
ży rolniczej. W ofercie znajdą Państwo solidne maszyny do 
uprawy ziemi, transportu zbiorów, materiałów sypkich, a także 
dla przemysłu drzewnego. Ponadto mieszalniki do betonu, za-
miatarki, posypywarki oraz szeroką gamę pługów śnieżnych. 
Niewątpliwym atutem firmy jest możliwość wykonania maszyn 
na indywidualne zamówienie oraz przygotowanie mocowania do 
dowolnej maszyny rolniczej lub budowlanej. Firma gwarantuje 
dostęp do wszystkich części zamiennych oraz realizuje zamó-
wienia dla klientów indywidualnych oraz hurtowych.
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ATMP is a Polish company experienced in the agricultural sec-
tor. Our offer includes machines for soil cultivation, harvest 
transport, loose materials and wood industry. We also produce 
hydraulic cement mixers, sweepers, sand distributors and a wide 
range of snow plows. We produce machines to individual order 
with selected mount. We guarantee access to all spare parts. 
Our offer is directed to private and business clients.

ATR EXPRESS
boomgaarden Medien Sp. z o.o.
Ruszków Drugi
ul. Wesoła 52
62-604 kościelec
tel. 0048-63-261-60-83
fax 0048-63-272-54-17
e-mail: atrexpress@atrexpress.com.pl
www.atrexpress.com.pl

Dwutygodnik  ATR  EXPRESS  jest  najbardziej  aktualnym  
czasopismem  branżowym,  adresowanym  przede  wszystkim  
do  gospodarstw rolnych powyżej 40 ha, gospodarstw warzyw-
niczych i  sadowniczych, a także do producentów, importerów, 
dealerów maszyn rolniczych i ogrodniczych oraz firm świadczą-
cych usługi w rolnictwie.

ATR EXPRESS is one of the most up-to-date fortnightly trade 
magazine; its addressed to the farms over 40 hectares, vegeta-
ble and fruit farms, as well as to manufacturers, dealers, repre-
sentatives and importers of agricultural, gardening, firms making 
agricultural services.

ATX-DYNO L.T.D.-PObOCkA
borivojova 878/35
Praha 3
130 00 Zizkov
Czechy / Czech Republic
tel. 609 203 233
e-mail: lukasz@atx-dyno.pl
www.atx-dyno.pl

ATX-DYNO producent hamowni obciążeniowych.

AUTOPART SA
Ul. kwiatkowskiego 2a
39-300 Mielec
tel. + 48 17 584 57, fax +48 17 788 72 12
e-mail: autopart@autopart.pl 
www.autopart.pl

AUTOPART to firma specjalizująca się w przemysłowej pro-
dukcji akumulatorów do wszystkich typów pojazdów samocho-

dowych, ciągników i maszyn rolniczych oraz do łodzi, czy kam-
perów. Obecnie AUTOPART produkuje 2,5 mln akumulatorów 
rocznie, które dystrybuuje do 50 krajów. 

AUTOPART is an enterprise specializing in the industrial pro-
duction of starter batteries for all types of automobiles, tractors 
and agricultural machines as well as boats or camper vans. AU-
TOPART currently produces 2,5 mln pcs of batteries annually 
which are distributed to over 50 countries. 

AUTO-TECH PPHU
ul. Przemysłowa 1
07-407 Czerwin
tel. 29 645 91 08 
e-mail: biuro@autotech-czerwin.pl

Firma Auto-Tech wyspecjalizowana jest w produkcji przyczep 
rolniczych, burtowych, platform, przyczep specjalistycznych, 
objętościowych i kontenerow hakowych, konstrukcje stalowe 
hal, wiat i garaży. Stalowe wygrodzenia obor dla bydła i trzody. 

Description of the company: Auto-Tech company specializes in 
production of agricultural trailers, air-bornes, platforms, clinch 
socialistic, bulk and hooks containers, steel constructions of 
rooms, breezeways and garages. Steel railing of cowsheds for 
cattle and flock.

AWEMAk
Zakład Produkcyjno -Handlowo-Usługowy
Michał Szczuraszek 
ul. korycińska 30
97-570 Przedbórz 
tel. 663 121 783
e-mail: awemak@gmail.com 
www.awemak.pl

AWEMAK to rodzinna firma zajmująca się produkcją maszyn rol-
niczych od 30 lat.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferuje-
my szeroką gamę wysokiej jakości produktów, które użytkowane 
są na całym świecie. Mimo to, cały czas wprowadzamy na rynek 
nowe produkty,  aby zapewnić naszym klientom kompleksową 
ofertę. Dodatkowo zapewniamy serwis pogwarancyjny i darmo-
wy transport na terenie całego kraju. 

AWEMAK is a family company that has been manufacturing 
agricultural machinery for 30 years.Thanks to many years of 
experience, we offer a wide range of high-quality products 
which are used in the whole world. Despite this, we are con-
stantly introducing new products to the market. Additionally, 
we provide warranty, post-warranty service and safe transport 
in Poland.
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bAG Polska Sp. z o.o.
ul. Leśna 10
64-120 krzemieniewo
Tel./fax. biuro: 61 651 01 03, 61 651 40 71
Tel./fax. magazyn: 65 536 91 99
e-mail: info@bagpolska.pl
www.bagpolska.pl

Firma BAG Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w technologii ma-
gazynowania pasz i zbóż w rękawach foliowych. Jesteśmy dys-
trybutorem pras silosujących BUDISSA BAGGER oraz rękawów 
foliowych BUDISSA BAG. Wykonujemy usługi zakiszania pasz 
w rękawach foliowych na terenie całej Polski. Firma prowadzi też 
sprzedaż: maszyn Grain Bagger do pakowania ziarna zbóż do 
rękawów foliowych; śrutowników i gniotowników ziarna ROmiLL 
i MURSKA; przyczep rolniczych i budowlanych KRAMPE

bAGRAMET Sp. z o.o.  producer since 1974
Przemysłowa 2D
77-100 bytów, Polska
tel.: 00 48 (0) 59 822 33 00 | 00 48 (0) 515 00 527
e-mail: biuro@bagramet.eu | bagra@bagramet.eu
www.bagramet.eu

BAGRAMET jest polskim producentem zębów sprężynowych 
– zęba do agregatu, do kultywatora, redliczek do kultywatora, 
wzmocnień sprężynowych zębów do kultywatora, uchwytów 
(nakładek) do zębów oraz trzymaka do kosiarki. To właśnie w tej 
dziedzinie nasze przedsiębiorstwo jest najbardziej rozpoznawal-
ne. BAGRAMET jest również producentem siewnika poplonu 
(rozsiewacz), świdra do ziemi i pozycjonera spawalniczego. 
NOWOŚĆ! Duże zęby sprężynowe 80 x 10!

BAGRAMET is a Polish manufacturer of spring tines – tine for 
aggregate, for cultivator, tines with tips for cultivator, spring rein-
forcements for cultivator tines, handles (overlays) for tines and 
lawn mower holders. This is the area that our company is the 
most known for. And producer of spreaders, augers and posi-
tioner for welding.  NEW! Large S-tine 80 x 10!

bALEX METAL Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 12 C
84-239 bolszewo
58/ 778 44 44
e-mail: kontakt@balex.eu
www.balex.eu

Zapraszamy do obejrzenia systemowych HAL Z do użytku in-
wentarskiego, przemysłowego lub mieszkalnego oraz do uzy-

skania informacji na temat dofinansowania zakupu w ramach 
projektów UE. Jako producent prezentujemy także systemy 
izolacji z płyt poliuretanowych Thermano, płyty warstwowe, 
kasetony, panele ścienne, blachodachówkę, blachę trapezową, 
rynny i okna dachowe. 

We would like to invite You to take a look at „Z” Halls systems 
for livestock, construction and residential applications. You will 
also receive information on obtaining financial support of Your 
purchase  under European projects. As a manufacturer we also 
present insulation systems of polyurethane boards, sandwich 
panels, cassettes,  wall panels,  roof tiles, trapezoidal profiles, 
gutters, and skylights. 

bNP Paribas bank Polska S.A.
Ul. kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Infolinia: 801 380 360
www.bnpparibas.pl

BNP Paribas Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, notowa-
nym na GPW w Warszawie. Oferuje produkty oszczędnościowe, 
kredyty oraz rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych 
i przedsiębiorstw. Posiada specjalną ofertę dla przedsiębiorców 
z sektora rolno-spożywczego. Klientom bankowości prywatnej 
proponuje ochronę i pomnażanie majątku oraz doradztwo inwe-
stycyjne. Misją Banku jest odpowiedzialne oferowanie nowator-
skich rozwiązań finansowych, które pomagają zmieniać świat 
i wspierać lokalną gospodarkę. Bank jest częścią międzynaro-
dowej Grupy BNP Paribas. 

BNP Paribas Bank Polska is a universal bank, listed on the 
Warsaw Stock Exchange. It offers savings products, loans and 
financial solutions for individual clients and enterprises. It has 
a special offer for entrepreneurs from the agri-food sector. Pri-
vate banking clients are offered protection and multiplication of 
assets as well as investment advice. The Bank’s mission is the 
responsible offering of innovative financial solutions that help 
change the world and support the local economy. The bank is 
a member of the international BNP Paribas Group.

bank Ochrony środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
tel.: TelebOś 801 355 455, +48 22 543 34 34, 
Przedsiębiorstwa +48 22 543 34 88
e-mail:  bos@bosbank.pl
https://www.bosbank.pl/
Fb: https://www.facebook.com/bosbankpl/

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ) jest polskim bankiem 
obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy 
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się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwesty-
cyjną oraz inne usługi finansowe. Jesteśmy spółką dominującą 
w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: 
Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Eko Profit S.A. Od 1997 r. ak-
cje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

BOŚ is Polish bank present on the financial market since 1991. 
We specialize in financing projects in the field of environment 
protection. We also offer retail, corporate and investment bank-
ing as well as other financial services. We are the parent compa-
ny in the Capital Group BOŚ S.A., which includes the following 
subsidiaries: Dom Maklerski BOŚ S.A. and BOŚ Eko Profit S.A. 
BOŚ shares are listed on the main market of the Warsaw Stock 
Exchange since 1997.

bANROL bania bogdan 
konary 59A 
28-330 Wodzisław  
602 627 843
e-mail: biuro@banrol.pl 
www.banrol.pl

bARbATUS TRADE Sp. z o.o.
MAXAMMON POLSkA
ul. Przemysława 3,
62-081 baranowo k/Poznania
tel. +48 61 842 52 15
tel. kom. +48 574 711 911 lub +48 504 955 107
e-mail: biuro@barbatus.pl
www: www.maxammon.pl & www.barbatus.pl 

Oferowany Produkt Maxammon to preparat uzupełniający, który 
w połączeniu ze zbożem i mocznikiem zapewnia wyższą zawar-
tość białka, wyższe pH oraz lepszą strawność dawki pokarmo-
wej. Dzięki zawartości odpowiednich enzymów w preparacie 
Maxammon mocznik ulega rozkładowi do bezpiecznej formy 
jeszcze przed skarmianiem. DZIAŁANIE: Podnosi zawartość 
białka oraz podwyższa pH zboża; Tworzy optymalne środo-
wisko dla mikroorganizmów bytujących w żwaczu; Zwiększa 
strawność dawki pokarmowej; Przeciwdziała kwasicy. KORZY-
ŚCI: Pozwala na wyższą zawartość zboża w dawce; Zwiększo-
ny przyrost masy ciała; Wyższy udój mleka i zawartość suchej 
masy; Zapobiega zagrzewaniu się ziarna; Możliwość zaprawia-
nia wilgotnego zboża; Wyższa rentowność produkcji. PONAD-
TO DOBÓR I SPRZEDAŻ MASZYN ROZDRABNIAJĄCYCH 
ZBOŻE, SUROWCE OLEISTE I ZIOŁA: MULTICRACKER – 
rozdrabniacze/młyny dyskowe dla drobiu, bydła, roślin oleistych 
oraz ziół; WAKELY – rozdrabniacze/gniotowniki: Pełne, solidne 

walce dla producentów Trzody Chlewnej, Drobiu oraz Bydła; 
ROTO GRIND – przemysłowe rozdrabniacze do słomy, siana, 
ziarna kukurydzy.

bAUER GROUP POLSkA Sp. z o.o.
Jasionka 102
21-200 Parczew
tel. 83 355 17 44
e-mail: biuro@bauerpolska.pl

Społka BAUER Group Polska jest wyłącznym importerem pro-
duktow grupy BAUER na terenie Polski. W swojej ofercie posia-
damy: pełny zakres urządzeń do zagospodarowania gnojowicy: 
separatory, wozy asenizacyjne, mieszadła, pompy. Systemy 
nawadniania firmy BAUER: deszczownie, węże techniczne, 
rury, pompy.

bayWa AG
www.baywaboerse.com/pl/
Webseite www.baywa.de
Online Shop www.baywa.de/shop
Facebook www.facebook.com/bayWaAG
YouTube www.youtube.com/bayWaAG

Maszyny rolnicze używane.

-bayWa Agro Polska Sp. z o.o.
FarmFacts biuro w Szczecinie
ul. ks. H. kołłątaja 24/1 
71-525 Szczecin
tel. 91 483 60 72
tel. kom. 608 054 282
Malgorzata.bartkowiak@farmfacts.com
www.nextfarming.pl

Jesteśmy liderem na rynku, od ponad 30 lat tworząc najnowo-
cześniejsze rozwiązania w zakresie oprogramowania rolnicze-
go, produktów uzupełniających i usług. Oferujemy system efek-
tywnego zarządzania gospodarstwem – program NEXT Farming 
OFFICE  (Dziennik polowy, GIS, Księga polowa, Rolnictwo pre-
cyzyjne) system optymalnego nawożenia NEXT GreenSeeker, 
stacje pogodowe i próby glebowe. 

We are market leader, creating modern software solutions for 
farming, complementary products and services for over 30 
years. We offer systems for effective farm management – NEXT 
Farming OFFICE, optimal fertilization NEXT GreenSeeker, 
weather stations and soil sampling. Discover your new NEXT 
Farming World !
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bEDNAR FMT
Dlouha Ves 188
CZ-51601 Rychnov nad kneznou
CZECHY/CZECH REPUbLIC
tel. 420 494 511 411
e-mail: info@bednarfmt.com
www.bednar-machinery.com

BEDNAR FMT jest prężnie rozwijającym się producentem 
maszyn rolniczych, specjalizującym się w maszynach do upra-
wy, siewu, nawożenia i rozdrabniania. Dzięki bliskim i silnym 
relacją z rolnikami, BEDNAR FMT jest jednym z najbardziej 
innowacyjnych producentów, projektującym i produkującym 
maszyny, o wysokiej wartości docenianej przez rolnika. Firma 
BEDNAR FMT s.r.o. została założona przez mgr inż. Ladislav 
Bednar.

BEDNAR FMT is a progressive manufacturer of agricultural ma-
chinery with specialization on production of machines for tillage, 
seeding, fertilising and slashing. Due to the close and strong 
relationship with farmers BEDNAR FMT ranks among the most 
innovative manufacturers developing and producing machines 
with good valuesreducing costs to the farmers.BEDNAR FMT 
s.r.o. was founded in 1997 by Msc. LadislavBednář.

bEPCO POLSkA 
32-400 Myślenice 
ul. burmistrza Andrzeja Marka 5
tel. +48 12 211 44 44
fax +48 12 211 44 45
M: info.pl@bEPCOPARTS.COM
www.bepcoparts.com

Jesteśmy jednym z największych hurtowych dostawców czę-
ści i akcesoriów do maszyn rolniczych na świecie. Jesteśmy 
również częścią Grupy TVH dostawcy wysokiej jakości części 
i akcesoriów do wózków widłowych i podnośników, pojazdów 
przemysłowych i maszyn rolniczych. Posiadamy zakłady pro-
dukcyjne zapewniając gwarancję i powtarzalną jakość wyrobów. 
Swoją reputację zawdzięczamy jakości naszych produktów i sta-
le o nią dbamy. Jako specjaliści techniczni w branży oferujemy 
najszerszą gamę części do ciągników wszystkich marek, w tym 
części do silników. Jesteśmy również ekspertami w dziedzinie 
szyb, z ponad 8000 referencjami dostępnymi dla ciągników, ła-
dowarek i kombajnów. Oprócz naszych specjalistycznych grup 
produktowych, dostarczamy pełen asortyment dla większości 
maszyn rolniczych, sprzęt warsztatowy, materiały eksploatacyj-
ne, hydraulikę oraz klimatyzacje.

Bepco Group is a worldwide leading supplier of parts and ac-
cessories for tractors and agricultural machinery. Bepco Group 

is also a member of TVH, the all-round supplier of quality parts 
and accessories for material handling, industrial vehicles and 
agricultural equipment. Bepco has its own factories (Agrojan 
for parts harvesting) and sells high-quality products We’ve built 
our reputation on the quality of our products and continue to 
stand by this today. As the technical specialist in the industry, 
we offer the most extensive range of tractor parts for all makes 
and brands, including the widest and deepest range of engine 
parts available. We’ve also established ourselves as experts 
in replacement glass, with over 8,000 references available for 
tractors, telescopics and combines. In addition to our special-
isms, we supply the full range required for most agricultural ap-
plications, be it workshop equipment, consumables, hydraulics 
or air conditioning.

berdyanskie Zhatki, PJSC (JOHN GREAVES TM)
71122, Ukraine
Zaporizhzhya region
berdyansk
pr. Vostochny, 2A
Director – Eduard Tkachov
marketing@zhatki.com   
eduard.tkachov@gmail.com     
+380663923680      
www.john-greaves.com
sales@zhatki.com
 
PJSC Berdyanskie Zhatki is a well-known and one of the biggest 
ukrainian agricultural equipment manufacturer. Berdyanskie Zhat-
ki has launched a new range of premium class agricultural equip-
ment under JOHN GREAVES trademark. The range has derived 
its name for a reason: the enterprise pays a tribute to the plant’s 
founder J.Greaves in such a way and emphasizes the European 
quality of the new products which are manufactured in compliance 
with all regulations and standards of Europe and CIS.

bERGERAT MONNOYEUR
dealer maszyn CATERPILLAR
ul. Modlińska 11
Izabelin-Dziekanówek
05-092 Łomianki
tel. 85/ 67 67 400
www.b-m.pl

Bergerat Monnoyeur to jedyny autoryzowany importer maszyn 
Cat w Polsce. W swojej ofercie dla rolnictwa posiadamy: łado-
warki teleskopowe, ładowarki przegubowe, ładowarki ze stero-
waniem burtowym, a także mini koparki i koparko-ładowarki. 
Oferujemy pełne wsparcie serwisowe poprzez Autoryzowanych 
Dealerów i szkolenie fabryczne.
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bERNARDIN POLSkA Sp z o.o.
ul. Przemyska 22
38-500 Sanok
tel. +48 530 755 119
e-mail: bernardin_poland@hotmail.com
www.bernardin.pl

Producent maszyn rolniczych: Szeroka gama rozsiewaczy do 
nawozów; Maszyny do pakowania i rozpakowywania zboża 
z rękawów; Opryskiwacze samojezdne; Wozy paszowe i inne 
maszyny.

Producer of agricultural machinery: Wide range of fertilizer 
spreaders; Bagger and unbagger machines; Self-propelled 
sprayers; Food mixers and other machines

bERUTEX Sp. z o.o.
ul. Gimnazjalna 1c
55-011 Siechnice
tel. (071) 311 38 88
fax 71 396 74 80
e-mail: berutex@onet.pl; info@berutex.com 
www.berutex.com

Oferujemy Państwu: TEBBE-uniwersalne rozrzutniki-pomiot, 
obornik, wapno, kompost; przyczepy objętościowe; ZUNHAM-
MER-wozy asenizacyjne do 30 m3, osprzęt (węże wleczone, 
kultywatory, iniektory doglebowe); STAPEL – metalowe wozy 
asenizacyjne z pompami próżniowymi i przepływowymi; konte-
nery polowe; BRAND – mieszadła – laguny, zbiorniki otwarte, 
zamknięte, kanałowe; WASSERBAUER – samojezdne podgar-
niacze pasz; BeTeBe – łańcuchowe zgarniacze obornika; POM-
PY DO GNOJOWICY – zatapialne, przepływowe.

bEST-AGRI.COM
ul. Pionierów 1/12
81-645 Gdynia
tel. 698 637 292
e-mail: info@best-agri.com

Best-Agri.com to magazyn i portal internetowy o charakterze  
informacyjno-sprzedażowym. Magazyn towarzyszy najważniej-
szym imprezom rolniczym w Polsce, Europie i Azji. W kraju dys-
trybuowany jest również wśród dealerów i importerów maszyn 
rolniczych. Celem wydawnictwa jest kolportaż informacji han-

dlowych związanych z obrotem sprzętu rolniczego na rynku eu-
ropejskim. Dla reklamodawców to bardzo efektywne narzędzie 
do pozyskiwania nowych partnerów handlowych, potencjalnych 
klientów i rynków zbytu.

bIEŁOCERkOWMAZ 
09100, bila Tserkva, Mikhail Hrushevsky blvd., 13, 
kiyv region, Ukraine 
konstantin Shenkarenko, head of the department 
of foreign economic activity 
office@usm-ua.com, 
reklama@usm-ua.com, 
referent@bcmaz.com.ua, 
ovs@bcmaz.com.ua     
www.bcmaz.com.ua    
tel. +380674011504, +38067247820
 
Scientific Production Enterprise „BILOTSERKIVMAZ” is one of 
the leading and largest in Ukraine, agricultural machinery plants. 
The history of the company has more than 160 years of experi-
ence in manufacturing equipment for agriculture.

bIG DUTCHMAN POLSkA SP. Z O.O.
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61/ 896 28 10
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl

Big Dutchman jest światowym liderem na rynku wyposażenia do 
nowoczesnego chowu drobiu i hodowli trzody chlewnej. Zakres 
wyposażenia obejmuje: żywienie na mokro i sucho; automaty 
paszowe; poidła; wygrodzenia; utrzymanie klimatu; ogrzewanie; 
chłodzenie; ruszta podłogowe; gospodarka odpadami; mieszal-
nie pasz; zadawanie, przechowywanie i transport paszy. Ofe-
rujemy również: fachowe doradztwo, projekty technologiczne, 
profesjonalny montaż i serwis, kompleksowe realizacje – ferma
„pod klucz”. 

Big Dutchman is the world’s leader in latest poultry and pig 
equipment. The range of offered systems includes: dry and liq-
uid feeding, automatic feeders, drinkers / drinking sets, penning 
systems, climate control, heating, cooling, pvc flooring, waste 
disposal, milling and mixing systems, feed dosing, storage and 
conveying. Also: professional supervision and advice, techno-
logical designs, professional assembly and service, turnkey farm 
projects.
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bIN Sp. z o.o. 
ul. Narutowicza 12 
87-700 Aleksandrów kujawski 
tel. +48 54 282 88 00 
e-mail: bin@bin.agro.pl 
www.bin.agro.pl

Firma BIN powstała w 1990 roku. Oferujemy: silosy zbożowe 
płaskodenne z blachy płaskiej i falistej o ładowności od 10 do 
5.000 ton; silosy zbożowe lejowe o ładowności od 48 do 310 ton
– silosy spedycyjne o ładowności 38 i 62 tony; silosy paszowe od 
3 do 31 ton; urządzenia do przygotowywania pasz: rozdrabnia-
cze, mieszalniki, pojemniki paszowe; urządzenia do transportu 
ziarna i pasz; wiaty rolnicze.

bIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o.
/ MAGAZYN bIOMASA
ul. Polna 7
62-006 kobylnica
tel. 781 44 33 22
e-mail: biuro@biomassmediagroup.pl

Biomass Media Group Sp. z o.o. jest wydawcą „Magazynu Bio-
masa” oraz dodatków tematycznych „Rynek Pelletu”, „Rynek 
Biogazu”, poświęconych branży biomasowej. Na łamach cza-
sopisma prezentujemy aspekty wykorzystania biomasy, profe-
sjonalne analizy, wywiady oraz komentarze branżowe. Rzetelna 
platforma wymiany informacji i opinii na temat biomasy.

Biomass Media Group is the publisher of the „Magazyn Bioma-
sa” professional magazine and themed supplements covering 
the biomass market area. The magazine presents all aspects 
related to use of biomass, professional analysis, interviews 
and interesting opinion pieces ans commentaries. „Magazyn 
Biomasa” is a platform for exchange of opinions and informa-
tions.

bIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Gruszowa 47
42-215 Częstochowa, Polska
tel. 34 366 54 49

Biopharmacotech zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnych 
produktów: BIOSTYMULATORÓW wzrostu roślin. Produkty 
wytwarzane są przy zastosowaniu zaawansowanych technolo-
gii. Zawarte w BIOSTYMULATORACH firmy Biopharmacotech 

biologicznie aktywne WOLNE AMINOKWASY L-α uzyskuje się 
w procesie hydrolizy enzymatycznej. Produkty zwiększają plon 
oraz powodują jego: wyrównanie, zwiększają liczbę łuszczyn, 
wzmagają rozwój systemu korzeniowego, polepszają wyko-
rzystanie składników pokarmowych z pożywek nawozowych, 
wspomagają regenerację po okresach stresowych. Przebadane 
w polskich warunkach klimatycznych.

Biopharmacotech is a manufacturer of innovative products: plant 
growth biostimulators. The products are manufactured by using 
of advanced technology. Biologically active free amino acids L-α 
included in biostimulators of Biopharmacotech are obtained in 
the process of enzymatic hydrolysis. Products increase yield and 
cause its: equalization, increase the number of pods, enhance 
root development, improve the utilization of nutrients from ferti-
lizer nutrients, enhance recovery after periods of stress. Prod-
ucts were tested under Polish climatic conditions.

biuro Techniczno Handlowe FAST
Walendów, Nad Utratą 117
05-830 Nadarzyn
tel. 22 7394131
e-mail: info@bthfast.eu
www.bthfast.pl
 
BTH FAST od ponad 25 lat jest wyłącznym dealerem DEUTZ 
AG w Polsce. Ponad 5 lat temu nawiązaliśmy współpracę z Mit-
subishi Heavy Industry. Dzięki zawartym z obydwoma produ-
centami silników umowom, zapewniamy dystrybucję silników, 
części zamiennych oraz dokonujemy profesjonalnego serwiso-
wania i napraw silników do maszyn pracujących w każdej branży 
przemysłu. Serdecznie zapraszamy do współpracy!
 
BTH FAST is an exclusive dealer of DEUTZ AG in Poland for 
over 25 years. More than 5 years ago we have started coop-
eration with Mitsubishi Heavy Industry. Agreements with both 
engine manufacturers enable us to offer engine and spare parts 
deliveries as well as comprehensive maintenance and repairs of 
industrial engines working in almost any segment of the market. 
We kindly invite you to become our customer!

bIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR
ul. Rynek 10
32-830 Wojnicz
tel. 14/ 692 58 08
e-mail: promotor@kurkiewicz.com.pl
www.promotorpolska.com

bOGbALLE A/S
bøgballevej 78Dk-7171 Uldum
DANIA/DENMARk
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e-mail: bogballe@bogballe.com
www.bogballe.com

Wyłącznym importerem rozsiewaczy nawozów Bogballe w Pol-
skie jest Firma Anderwald Sp. z o.o. Sp. k. W ofercie posiada 
dwie serie rozsiewaczy: L i M. Seria L to rozsiewacze dla małych 
i średnich gospodarstw, mają zbiorniki od 500 l do 2050 l i szero-
kość roboczą 10-18 m lub 12-24 m. Seria M to rozsiewacze dla 
wieloobszarowych gospodarstw. Posiadają zbiorniki od 1250 L 
do 5550 l i szerokość roboczą 12-42 m.

The only importer of fertilizer spreaders Bogballe in Poland is 
Anderwald Sp. z o.o. Sp. k. The offer includes two series of 
spreaders: L and M. The L series are spreaders for small and 
medium farms, with hoppers from 500 l to 2050 l and a working 
width of 10-18 m or 12-24 m. The M series are spreaders for 
multi-area farms. They have hoppers from 1250 l to 5550 l and a 
working width of 12-42m.

bOGUSLAV Sp.z o.o.
Trembeckiego 11a
35-234 Rzeszów
tel. 881 915 467
email: info@boguslav.com.pl
www.boguslav.com.pl
facebook: www.facebook.com/opryskiwaczeboguslav

Naszą specializacją jest produkcja opryskiwaczy oraz urzadzeń 
do nawozów płynnych. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną 
kadrę i nowoczesny sprzęt. Współpracujemy z przodującymi 
światowymi producentami zaawwansowanych technologicznie 
komponentów co pozwala nam oferować najnowszę osągnięcia 
i innowacyjne technologie stosowania i ochrony roślin. Nasz 
sprzęt ochroni twoje zbiory! 

Our specialization is the production of sprayers and liquid fer-
tilizer equipment. We have a highly qualified staff and modern 
equipment. We work with the leading global producers of tech-
nologically advanced components, which allows us to offer the 
latest achievements and innovative technoligies for the applica-
tion and protection of plants. Our equipment will protect your 
harvest!

bOHNENkAMP Sp. z o.o.
Ul. Aleja Ofiar Terroryzmu 11
Września 15 
92-410 Łódź, Polska
tel: +48 22 3072 302
e-mail: biuro@bohnenkamp.pl 
www.bohnenkamp.pl 

Bohnenkamp to międzynarodowa hurtownia ogumienia oferują-
ca opony rolnicze, leśne, przemysłowe, ciężarowe. Posiadamy 
również w ofercie felgi, dętki, części zamienne, słowem pełen 
asortyment związany z ogumieniem. 

bOMET Sp. z o.o. Sp. k.
ul. berka Joselewicza 2
07-100 Węgrów
tel.: +48 25 792 38 88, +48 25 691 78 06
fax: +48 25 792 27 32
e-mail: bomet@bomet.pl
www.bomet.pl 
www.facebook.com/bomet.wegrow
 

Nasza firma produkuje maszyny: agregaty uprawowe, agregaty 
uprawowo-siewne, agregaty podorywkowe, wały strunowe, kulty-
watory, kopaczki, brony talerzowe, brony talerzowe kompaktowe, 
brony wirnikowe, pługi, sadzarki do ziemniaków, pielniko-obsypni-
ki, glebogryzarki, głębosze, siewniki zbożowe, kosiarki bijakowe. 

Our company produces machines: tillage sets, tilling and sow-
ing sets, skimming units, string rollers, cultivators, diggers, disc 
harrows, power harrows, ploughs, potato planters, hoe ridgers, 
rotavators, subsoilers, seed drills, flail mowers.

bONDIOLI-PAVESI Sp. z o.o.
ul. Poznańska 71
76-200 Słupsk
tel. 59/842 72 69
e-mail: biuro@bondiolipavesi.pl

Wały przegubowe – sprzęgła – osłony ochr. WPM. Przekładnie 
– motoreduktory – hydraulika olejowa. Kompresory BATTIONI, 
PAGANI i osprzęt asenizacyjny. Pompy do wody brudnej. Osie i 
obrotnice FAD. Przystawki sadownicze. Pompy membranowe AN-
NOVI REVERBERI. Osprzęt opryskowy i komputery ARAG. Palce 
wybieraków. Pompy wysokociśnieniowe. Kółka podporowe SIMOL. 

Complex technique for: power transmission systems, spraying 
machines and waste removal cars equipment.

bPW POLSkA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 205/219
05-092 Łomianki
tel. 22/ 751 77 97
e-mail: bpw.polska@bpw.pl

BPW Polska Sp. z o.o.- oficjalny przedstawiciel marek grupy 
BPW: BPW, HESTAL, ERMAX, HBN TEKNIK. Globalny dostaw-
ca innowacyjnych rozwiązań dla branży transportowej i rolniczej. 
Oferta Grupy BPW obejmuje osie i zawieszenia BPW, okucia, 
zamki i elementy zabudowy burt marki HESTAL, systemy oświe-
tlenia ERMAX, błotniki (ISTOFLEX, GREENFLEX).
 

BPW Polska Sp. z o.o. is the official representative of BPW Group 
in Poland. Global provider of innovative solutions for the transport 
and agricultural industry, the BPW Group offers BPW axles and 
suspensions, HESTAL locks and fittings for sidewalls, ERMAX 
lighting systems, ISTOFLEX and GREENFLEX mudwings.
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bRANDI Mariusz karczmarczyk
Złotki 45
07-140 Sadowne
tel. 516 257 886
e-mail: biuro@brandi.com.pl

Firma „BRANDI’’ została założona w 1993 roku. Zajmujemy się 
produkcja i sprzedażą maszyn rolniczych. Produkujemy m.in. opry-
skiwacze polowe i sadownicze, zawieszane i zaczepiane, rozsie-
wacze nawozow. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

bREDAL POLSkA – R.b. Usługi i Handel
ul. Zielona Dolina 4D
77-320 Przechlewo
tel. 608 308 411
e-mail: laursenconsult@onet.pl
www.bredalpolska.pl

bRIGHT bIOMETHANE 
P.O. box 40020
7504 RA Enschede
The Netherlands
+48 (0)600 720 525
info@brightbiomethane.com 
www.brightbiomethane.com 
 
Systemy uzdatniania biogazu Bright Biomethane to sprawdzone 
rozwiązanie przetwarzania biogazu w biometan. Obok produkcji 
biometanu systemy Bright Biomethane mogą być wykorzystywa-
ne do odzysku i skroplenia CO2.
 
Bright Biomethane biogas upgrading systems are a well-proven 
solution for upgrading biogas into biomethane. In addition to the 
production of biomethane the Bright Biomethane systems can 
be used to recover and liquefy CO2.

bROCHARD POLSkA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. bydgoska 75
78-600 Wałcz
tel. 67/ 258 33 57
e-mail: biuro@brochard.pl
www.brochard.pl

bULMACH Sp. z o.o.
02-761 Warszawa
ul. Cypryjska 20
tel: +48 22 840 65 68; +48 795 999 334
https://bulmach.com/
e-mail: poczta@bulmach.pl

Bulmach jest przedstawicielem uznanych bułgarskich producen-
tów hydrauliki siłowej – M+S Hydraulic, Badestnost, Caproni. 
Oferujemy m.in. takie podzespoły jak: pompy zębate; silniki 
gerotorowe, zamienniki DANFOSS, i in.; orbitrole, zamienniki 
DANFOSS; rozdzielacze ręczne; rozdzielacze elektromagne-
tyczne; rozdzielacze do maszyn leśnych; panele sterujące do 
elektrozaworów; miniagregaty hydr.; zawory hydr.

Bulmach is an authorized dealer of such Bulgarian producers of 
hydraulic components as M+S Hydraulic, Badestnost, Caproni. 
We offer: gear pumps – analogues of BOSCH, CASAPPA, 
PARKER; hydraulic motors and steering units – analogues of 
DANFOSS; monoblock & sectional directional control valves with 
manual or solenoid control; panels for solenoid valves (12V, 24 V).

bURY MASZYNY ROLNICZE – WOJCIECH bURY
Ul. Woźniaków 4 b
99-300 kutno
tel. 24/ 254 20 48 
e-mail: office@bury.com.pl 

BURY Maszyny Rolnicze to Firma zajmująca się produkcją 
opryskiwaczy polowych i sadowniczych (o pojemności od 400 do 
6000 litrów – zawieszanych, zaczepianych i samojezdnych) oraz 
tradycyjnych i kompaktowych bron talerzowych o szerokości ro-
boczej od 1,70 do 8 metrów. Maszyny firmy Bury charakteryzują 
się nowoczesnymi rozwiązaniami. 

Bury is the manufacturer of field and air blast sprayers (mounted, 
trailed and self propelled: 400 L – 6000), compact disc harrow 
and disc harrow (mounted, trailed: 1,7 m – 8,0 m). The machines 
of Bury are known as a modern solusion for agriculture. 

bUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
kruppstrasse 44
D-59227 Ahlen
tel. + 49 23 82 80 840
fax + 49 23 82 80 84 21
e-mail: info@buschhoff.de
www.buschhoff.de
Wyłączne Przedstawicielstwo w Polsce:
Plottnik AgroConsulting
46-113 Wilków
Jakubowice 36
www.plottnik.pl
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Waldemar Plottnik
tel. + 698 818 147
e-mail: waldemar.plottnik@plottnik.de
Michał Pawłowski
Manager ds. Rynku i Rozwoju
tel. + 48 664 024 866
e-mail: m.pawlowski@plottnik.pl

Firma Buschhoff to niemiecki producent i europejski lider tech-
nologii do produkcji paszy dla trzody, drobiu oraz bydła. Ofe-
rujemy pełno automatyczne stacjonarne instalacje do produkcji 
paszy o wydajności do 20 t/h. Firma Buschhoff jest także pro-
ducentem samojezdnych mobilnych wytwórni pasz TOURMIX 
o wydajnościach do 10 t/h.

buttimer Engineering 
ul. Puławska 481
02-844 Warszawa 
tel:+48 22 858 20 03
www.buttimer.pl 
info@buttimer.pl 
produkcja@buttimer.pl 

Buttimer Engineering specjalizuje się w projektowaniu, wy-
konawstwie i zarządzaniu pracą nad projektem obiektów i ich 
infrastruktury. Oferujemy urządzenia oraz kompletne linie dla 
nasiennictwa (czyszczenie nasion, zaprawianie i pakowanie 
nasion i zbóż), technologie transportowe, magazyny i suszarnie. 
Buttimer to: Technologia transportu towarów sypkich. Nasiennic-
two. Magazynowanie. Wytwórnie pasz. 

Buttimer Engineering is for decades specializing in design, fab-
rication and project management of facilities. Our offer includes 
equipment and complete lines for seed processing (seed clean-
ing & conditioning lines, seed &grain packing), bulk handling 
equipment, storage & drying facilities and more. Buttimer means 
Dry bulk handling, Seed Processing, Storage and Feed milling. 

CALC GROUP Sp. z o.o.
Zielęcin 102 C
98-332 Rząśnia
tel. +48690006523
biuro@calcgroup.pl
www.calcgroup.pl
Facebook: www.facebook.com/CalcGroup-
ProducentNawozówWapniowych

Calc Group to polski producent nawozów wapniowych. Dzięki 
zaawansowanym technologiom firma oferuje najwyższą jakość 
i wydajność produktów. Obecnie w naszej ofercie znajdują się 
nawozy rolnicze: Kreda Nawozowa, Nawóz Wapniowo-Magne-
zowy, Wapno Nawozowe-Plon Wap, Siarczan Wapnia.

Calc Group is a Polish producer of calcium fertilizers. The 
company offers the highest quality and efficiency of products 
due to the advanced technologies and techniques used in the 

production. Currently, our offer includes agricultural fertilizers: 
Limestone, Magnesian Limestone, Plon Wap Limestone, Cal-
cium Sulfate.

CAMSO POLSkA S.A.
ul. Trakt brzeski 35
05-077 Warszawa
tel.+48 (22) 783 17 87
fax +48 (22) 783 35 82
www.camso.co
e-mail: biuro@camso.co

Camso (dawniej Camoplast Solideal) światowy lider w projekto-
waniu, produkcji i dystrybucji ogumienia przemysłowego, felg, 
gąsienic i systemów gąsienicowych do wózków widłowych, ma-
szyn budowlanych i drogowych, maszyn rolniczych i pojazdów 
powersport. Najbogatsza oferta na rynku gąsienic gumowych 
i zamiennych systemów gąsienicowych do ciągników i kombaj-
nów rolniczych: większa wydajność pracy, łatwa praca na mięk-
kim podłożu, minimalne niszczenie gleby.

Camso (formerly Camoplast Solideal) a global leader in the 
design, production and distribution of industrial products: tires, 
wheels, tracks and track systems for off-the-road applications 
for forklifts, construction and agricultural machines and power-
sport vehicles. The widest offer on the market of rubber tracks 
and conversion track systems for farm tractors and combines: 
increased work efficiency, better work on soft ground, minimiza-
tion of field damage.

CANTONI GROUP
ul. 3 Maja 28
43-400 Cieszyn, Poland
tel.: +48 33 813 87 00
fax: +48 33 813 87 01
e-mail: motor@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com

Grupa Cantoni to wiodący światowy producent silników elek-
trycznych o mocy od 0,04kW do 6000kW oraz hamulców elek-
tromagnetycznych. Nasze fabryki (Celma Indukta, Besel i Emit) 
produkują silniki dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. rolnictwa, 
górnictwa, energetyki, itd., w wykonaniach standardowych i spe-
cjalnych, zgodnie z normami polskimi i międzynarodowymi. Ha-
mulce produkowane są w firmie Ema-Elfa.

Cantoni Group is a leading worldwide producer of electric mo-
tors from 0,04kW up to 6000kW and electromagnetic brakes. 
We produce electric motors for various industrial sectors, e.g. 
agriculture, mining, energy plants, etc., in standard and special 
executions, according to international norms. Motors are pro-
duced in factories: Celma Indukta, Besel and Emit; brakes in 
the factory Ema-Elfa.
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CARRE SAS
2 Z.A Les Fours
85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS-Francja
Tél. + 33(0)251 07 82 35
carre@carre.fr

Od 75 lat Carre daje rolnikom innowacyjne rozwiązania, służy 
im w przygotowaniu gleby, siewu i nawożenia zlokalizowa-
nego, zagęszczeniu oraz w odchwaszczaniu mechanicznym. 
Polskim importerem maszyn Carre, jest Zakład Produkcji Rol-
nej w Kowrozie Sp z o.o. (Kowróz, 87-148 Łysomice, tel.+48 
(0-56)6757312)

Since 75 years Carre gives farmers innovative solutions, serves 
them in preparing the soil, sowing and fertilizing localized, com-
paction and mechanical weed control. Polish importer of Carre’s 
machines is Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp o.o. (Kow-
róz, 87-148 Łysomice, tel. + 48 (0-56) 6757312)

CAST SA
ul. Wodna 18
58-160 świebodzice
tel. 74/854-46-46
e-mail: cast@cast.pl
WWW:cast.pl
 
CAST SA – polski producent folii do sianokiszonki ULTRAX oraz 
folii stretch do pakowania ręcznego i maszynowego. Firma dzia-
ła od 1999 roku, nasze produkty trafiają do klientów na całym 
świecie a ich wysoka jakość została doceniona poprzez uzyska-
nie ponad 20 różnego rodzaju certyfikatów i wyróżnień.
 
CAST SA – Polish manufacturer of silage film ULTRAX, hand 
and machine stretch films. Company has been present at the 
Polish market since 1999, you can find our products all around 
the world, high Quality has been appraciated by more than 20 
different awards and certificates.

 

CELIkIEL NORTH SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 17/19/133
02-672 Warszawa
tel. 501427955
e-mail: office@celikel.pl

Celikel maszyny rolnicze Firma została założona w 1962 roku. 
Obecnie nasza firma zajmuje 40 000 m2. Nasz asortyment to ma-
szyny do zbierania zielonki i kukurydzy, wozy paszowe pionowe 
i poziome, rozrzutniki obornika, maszyny pakujące, eksportuje-
my nasze produkty do ponad 60 różnych krajów. Naszym celem 
jest przede wszystkim do osiągnięcia pozycji lidera w branży 
rolniczej zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym. 

Celikel agricultural machinery company was established in 
1962. Now our company has locaded 40 000 m2 place in Kon-
ya. Our product range have Silage Machines, Forage Harvest-
ers, Mixer Wagons(Vertical and Horizontal, Manure and Liquid 
Spreaders, Small and Big Packing Machines. We are market 
leader in Turkish market and we are exporting our products 
more than 60 different countries. Our vision is mainly to reach 
the position for directing the agricultural industry both in the 
local and foreign market and to become a company meeting 
the needs of customers more than they demand as a leading 
company in market.

CENTER PLAST Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 6
47-133 Jemielnica
tel. + 48 77/ 40 48 555
fax + 48 77/ 40 48 557
e-mail: centerplast@centerplast.pl
www.centerplast.pl

Center Plast zaopatruje rolnictwa oraz ogrodnictwa w materia-
ły najwyższej jakości. Nasze produkty to m.in.: folie tunelowe 
GARDENVIT; folie do ściółkowania oraz sterowania wegetacją 
roślin; -agrowłókniny LUTRASIL oraz AGRASIL; folie perforowa-
na AGRAVIT; siatki przeciwmrozowe oraz cieniujące; agrotkani-
ny ściółkowe; sznurki ogrodnicze.

Center Plast supplies of agriculture and horticulture in the ma-
terials of the highest quality. Our products include: GARDENVIT 
tunnel foil; foil for mulching and plant vegetation control; LUTRA-
SIL and AGRASIL non-woven; AGRAVIT perforated foil; anti-
freeze and shading nets; agrotextile for bedding; garden cords.

CENTRALA NASIENNA W kIELCACH Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 76
25-501 kielce
tel. 41/366 02 78
e-mail: biuro@cnkielce.pl

CENTRALNE TARGI ROLNICZE 
Ptak Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-kongresowe 
al. katowicka 62
05-830 Nadarzyn
WWW.WARSAWEXPO.EU 

Centralne Targi Rolnicze, jako platforma spotkań biznesowych, 
z sukcesem rozwijają program Hosted Buyers. Jako pierwsi 
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C
w Polsce dla naszych klientów wyszukujemy partnerów z za-
granicy o ściśle określonym profilu działalności oraz zajmuje-
my się organizacją sesji matchmakingowych. Kolejna edycja 
31.01.–2.02.2020.
 
The Central Agricultural Fair, as a platform for business meet-
ings, successfully develops the Hosted Buyers program. As the 
first ones in Poland, we are looking for partners from abroad with 
a strictly defined business profiles and we organize matchmak-
ing sessions for our clients and the international partners. The 
next edition will take place on the 31.01.–2.02.2020.

CERJAk d.o.o.
Žadovinek 38
8273 Leskovec pri krškem 
Słowenia
tel.: +48 503 508 083
www: www.cerjak.si  
e-mail: krzysztof.gredel@cerjak.si

Firma Cerjak zajmuje się produkcją wałów przegubowo-telesko-
powych do profesjonalnego użytku w maszynach rolniczych, le-
śnych oraz komunalnych. W ofercie znajduje się szeroka gama 
wałów WOM standardowych oraz szerokokątnych, które mogą 
być wyposażone w różnego typu elementy zabezpieczające, 
takie jak: sprzęgła jednokierunkowe, zapadkowe, kołkowe, cier-
ne oraz automatyczne. Oferujemy opatentowany mechanizm 
przyłączeniowy, elastyczną osłonę gumową oraz bardzo łatwą 
obsługę i konserwację. 

CHARkOWSkA WYTWÓRNIA MASZYN 
DO CZYSZCZENIA ZIARNA 
Fonwiżina 18 
UA-61105 Charków, Ukraina
tel. +38 066 724 18 36
mail@grain.cleaning
www.grain.cleaning

CHINA HEbEI XIAN COUNTY HUAXING 
AUTO PARTS Co., Ltd. 
Dongliu Industrial Zone, Hancun Village
CN-062255 Xian County, Hebei province, Chiny
+86 0 317 443 90 88
Huaxing8899@163.com
Huaxing20084.1688.com

CHS LUbAń Sp. z o.o.
Zamkowa 4  kartuzy
83-300 kartuzy
Tel.: 799 926 298
e-mail: r.krezel@chsluban.com
www: www.chsluban.com

CIECH S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa, Polska
tel. +48 52 354 18 32
e-mail: sol@ciechgroup.com
http://www.ciechsol.com/

CIECH to międzynarodowa grupa chemiczna na podstawie ra-
portów i globalnych. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 
100 krajów całego świata, oferując sodę kalcynowaną, sodę 
oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe 
i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania 
szklane. Jednymi z głównych produktów solnych jest sól paszo-
wa, a w krótce i lizawka.

CIECH is an international chemical group on European and 
global markets. The company exports its products to more than 
100 countries around the world, offering soda ash, sodium bi-
carbonate, salt, plant protection products, epoxy and polyester 
resins, polyurethane foams, silicates and glass packaging. One 
of the main salt products is feed grade salt and soon salt lick.

CIRRUS AIRCRAFT Poland & baltics Sp. z o.o.
ul. bukowska 285
60-189 Poznań
GA Terminal, EPPO
mail: office@cirrusaircraft.pl
tel: 61 847 47 73
web: www.cirrusaircraft.pl

Amerykański producent samolotów lekkich znany z produkcji naj-
popularniejszych statków powietrznych na świecie napędzanych 
silnikiem tłokowym – Cirrus SR22T, SR22 oraz SR20. W ofercie 
posiada także bardzo popularny samolot Cirrus Vision Jet – 
pierwszy tzw. Personal Jet - samolot z silnikiem odrzutowym, do 
którego pilotowania nie jest wymagane posiadanie licencji zawo-
dowej. Wyróżnikami marki są świetne osiągi oraz bezpieczeństwo 
gwarantowane między innymi przez system spadochronowy dla 
całego samolotu (CAPSTM). 

Light aircraft American manufacturer famous for the production 
of the most popular piston engine aircraft in the world – Cirrus 
SR20, SR22 and SR22T. The company also offers innovative Cir-
rus Vision Jet – the first Personal Jet that requires no professional 
license to fly. The brand’s distinguishing features are great aircraft 
performance and safety. It is guaranteed by – among others – the 
unique whole-airplane parachute system (CAPSTM).
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CLAAS
ul.  świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 buk
Polska
+48 61 834 98 00
www.claas.pl

CLAAS jest niemiecką firmą rodzinną oraz wiodącym świato-
wym producentem maszyn rolniczych, który zatrudnia około 
11 000 pracowników przy rocznych obrotach przekraczających 
3,8 mld euro. 14 zakładów produkcyjnych na całym świecie, licz-
ne spółki zależne, w tym także CLAAS Polska Sp. z o.o. oraz gę-
sta sieć handlowa i serwisowa, gwarantują wszystkim klientom 
bliski i bezpośredni kontakt z firmą. Kombajny zbożowe CLAAS 
zdobyły wiodącą pozycję na rynku europejskim, a sieczkarnie 
polowe CLAAS zajmują pierwsze miejsce w skali światowej. 
Paleta produktów obejmuje także ciągniki, prasy kostkujące 
i rolujące, maszyny do zbioru użytków zielonych, ładowacze 
teleskopowe i najnowszą technologię informacyjną w dziedzinie 
rolnictwa. CLAAS – Jesteśmy blisko Was.

CLAAS is a German family company and a leader in production 
of agricultural machinery worldwide, with around 11.000 employ-
ees and turnover of over 3.8 billion Euro. 14 production plants, 
a lot of subsidiaries, among others CLAAS Polska Sp. z o.o., 
and a wide sales and service network guarantee direct and 
close contact to the company. CLAAS combines have a leading 
position on the european market, CLAAS forage harvesters are 
market leaders worldwide. The product range includes also trac-
tors, round and big square balers, forage harvesting machinery, 
telehandlers and the newest information technology for agricul-
tural management. CLAAS – Close to you.

CLAYDON

COLUMbUS ENERGY S.A.
ul. Josepha Conrada 20,
31- 357 kraków
e-mail:  bok@columbusenergy.pl  
tel. 12 307 30 96
www.columbusenergy.pl 

Columbus Energy – lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych 
w Polsce – rozpoczął działalność jeszcze przed wejściem w ży-

cie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaufanie ponad 
6200 Klientów zdobyliśmy dzięki kompleksowej usłudze i wyko-
rzystaniu najnowszej technologii. Instalację dostarczamy wraz 
z 15-letnią Gwarancją Totalną i pakietem Columbus Care.

Columbus Energy is the polish market leader of photovoltaic mi-
croinstallations. We started  our activity even before the Act on 
Renewable Energy Sources entry into force. We have already 
acquired over 6 200 clients (July 2019). As part of a compre-
hensive service, we install efficient photovoltaic panels in new 
technology, we provide them with a 15-year Total Warranty and 
the Columbus Care package.

CONCORDIA UbEZPIECZENIA GRUPA GENERALI
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
tel. 61/858 48 00
e-mail: office@concordiaubezpieczenia.pl

Concordia Ubezpieczenia na rynku polskim jest obecna od 
1997 roku. W tym czasie uzyskała cenioną pozycję w sferze 
ubezpieczeń dla rolnictwa, bankowości spółdzielczej, biznesu 
i osób prywatnych. Jako jedno z pierwszych towarzystw oferuje 
ubezpieczenia z dopłatami budżetu Państwa. Tworzy programy 
ubezpieczeniowe dla dużych gospodarstw oraz pakiety przygo-
towane z myślą o Rolnikach indywidualnych.

CORTEVA
ul. Postępu 17b 
02-676 Warszawa
tel.: 22/ 548 73 00
www: www.corteva.pl

CYNkOMET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna białostocka
tel. 85/710 20 23
e-mail: cynkomet@cynkomet.pl

Polski producent szerokiej gamy przyczep rolniczych oraz roz-
rzutników obornika cynkowanych ogniowo. Usługi cynkowania 
w Czarnej Białostockiej (wanna – 9 x 1,5 x 3 m) i w Wyszkowie 
(wanna – 13 x 1,5 x 3m, cynkownia wirowa).
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CZAJkOWSkI MASZYNY Sp. z o.o.
Sokołowo 1c
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 513 830 513

Firma Czajkowski Maszyny zajmuje się produkcją innowacyj-
nych agregatów do uprawy pasowej. Flagowym produktem fir-
my są agregaty Czajkowski ST o szerokości od 3 do 6 metrów. 
W ofercie znajdują się również agregaty STK przeznaczone dla 
mniejszych gospodarstw oraz przystawki siewne PS. Nasze ma-
szyny są uniwersalne, dzięki wersji PLUS dają one możliwość 
prostej rozbudowy agregatu do większej szerokości np. z 3 do 
6 metrów. 

The company Czajkowski Maszyny manufactures innovative 
cultivation units for strip tillage. Our flag product are Czajkowski 
ST units, of a width ranging from 3 to 6 meters. Our range also 
includes STK units for smaller farms, and PS sowing modules. 
Our machines are universal, and the PLUS version enables sim-
ple extension of the unit to achieve a greater width, e.g., from 
3 to 6 meters. 

CZEkAŁA S.C.
ul. Sosnowa 55
64-100 Leszno
tel. 606-837-294
biuro@czekala-leszno.pl
www.czekala-leszno.pl

Firma Czekała jest producentem wysokiej jakości wag samocho-
dowych, inwentarzowych, przemysłowych oraz pod mieszalniki 
i silosy. Oferujemy urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej oraz w wersji ocynkowanej. Istnieje możliwość 
wykonania wag według indywidualnych potrzeb o innych wymia-
rach niż przedstawione w naszej ofercie. Obecnie firma projek-
tuje również wysokowydajnościowe mieszalnie pasz, które są 
w pełni zautomatyzowane, a ich wydajność sięga nawet 15 ton/
godzinę. Masz pytania? Chcesz obejrzeć nasze produkty? Za-
praszamy na stoisko!

DA LANDTECHNIk 
Mateusz Dyoniziak 
Niniew 40 
63-313 Chocz 

Producent Frontpacker (wałów czołowych) oraz pługów dłuto-
wych.

DAFAGRO – ANDO TECH Sp. z o.o.
Starkówiec Piątkowski 33
63-013 Szlachcin
tel.: 691-506-875; 531-470-184
e-mail: biuro@andotech.pl
www.dafagro.com

DAFAGRO to producent maszyn rolniczych – wozów paszo-
wych, rozrzutników obornika i innych urządzeń o wysokiej ja-
kości, które w pełni zaspokoją oczekiwania odbiorców. W trak-
cie procesu budowy maszyn dbamy o jakość i najdrobniejsze 
szczegóły. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem technicz-
nym oraz doświadczonym personelem. Oferujemy standardowe 
maszyny i nietypowe rozwiązania dla wszystkich gospodarstw. 

We would like to introduce you our Company: DAFAGRO. The 
company specializes in production of feed mixers, spreaders and 
machines for preparing the food for animals. We offer professional 
machines, high-end finishing and very good services. We produce 
machines and components according to customer specification.

DAL-bO A/S
bindeballevej 69
Dk-7183 Randbol DANIA / DENMARk
tel. 793 467 428
e-mail: lm@dal-bo.dk

Dal-Bo jest duńskim producentem maszyn rolniczych o 65 let-
niej tradycji. Jesteśmy światowym liderem w produkcji wałow 
uprawowych o szerokościach roboczych do 24 metrow. Nasze 
pierścienie z sześcioletnią gwarancją cieszą się ogromną popu-
larnością na arenie międzynarodowej. W naszej ofercie znajdą 
także państwo szereg maszyn do precyzyjnej uprawy przed-
siewnej. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Herbert Dammann GmbH
Dorfstraße 17
21614 buxtehude-Hedendorf
mobil: +48 694 366 400
tel. +49 4163 0163-0
e-mail: info@dammann-technik.de
m.felich@dammann-technik.de
www.dammann-technik.de

Przedsiębiorstwo Herbert Dammann Sp. z o.o. jako firma zajmu-
jąca się budową maszyn  do ochrony roslin utworzone zostało 15 
marca 1979 roku. Jednakże sama budowa maszyn rozpoczęła 
się już w 1968 roku. Firma Herbert Dammann GmbH jest od lat 
niekwestionowanym liderem na Świecie we wdrażaniu innowacyj-
nych rozwiazań i technologii w produkcji opryskiwaczy polowych 
przyczepianych i samojezdnych. Na swoim koncie ma wiele pio-
nierskich rozwiązań , ktore wpłyneły na kierunek rozwoju opryski-
waczy. Firma produkuje opryskiwacze zaczepiane o pojemnosci 
od 3000 l do 14000 l oraz samojezdne od 4000 l do 12000 l.
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DANkO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Choryń 27
64-000 kościan,
tel. 065/513 48 13
fax 065/513 48 06,
e-mail: danko@danko.pl
 
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości 
kwalifikowany materiał siewny roślin rolniczych. W ofercie od-
miany żyta, pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, 
owsa, jęczmienia jarego i ozimego, grochu siewnego i pastew-
nego, bobiku, soi, wyki siewnej, lucerny mieszańcowej, życicy 
trwałej i wielokwiatowej, festulolium, tymotki łąkowej, mietlicy 
białawej oraz  kostrzewy trzcinowej i szczeciniastej.

DANKO Hodowla Roślin  sp. z o.o. offers top quality certified 
seeds of cereals including varieties of rye, winter and spring 
wheat, winter and spring triticale, oats,  spring and winter bar-
ley, field bean and field pea, fodder pea, common vetch, sand 
lucerne, italian and perennial ryegrass, festulolium, timothy, red 
top, tall and hard fescue.

DEFRO Sp. z o.o. Sp.k.
Solec 24/253 Warszawa
00-403 Warszawa
tel. 41/ 303 80 85
e-mail: biuro@defro.pl
www: defro.pl

DEFRO – Polski lider w produkcji kotłów C.O. Naszym celem jest 
dostarczanie klientom urządzeń, które cechuje nowoczesność i 
wysoka sprawność przy użyciu najnowszych technologii produk-
cji. Kotły Defro spełniają wymagania energetyczno – emisyjne 
KLASY 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Dyrektywą 
EKOPROJEKTU ustanowioną przez Parlament Europejski. Prio-
rytetem firmy jest udział w programach ograniczenia niskiej emisji 
i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. „DE-
FRO” wdrożyło oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny 
z normą: Certyfikat PN-EN ISO 9001-2009 / EN ISO 9001:2008.

DELTAFAN
kalwaryjska 21  brzeźnica
34-114 brzeźnica
Tel.: 33/ 879 20 38
e-mail: biuro@deltafan.pl
WWW: www.deltafan.pl

DENIS S.A.
Avenue Louis-Denis
FR-28160 brou
FRANCJA/ FRANCE
tel. 33/023 797 66 11
e-mail: info@denis.fr
www.denis.fr

Firma DENIS, działając nieprzerwanie od 1855 roku, specjalizu-
je się w produkcji oraz sprzedaży urządzeń do mechanicznego 
transportu i czyszczenia zbóż. DENIS to nowoczesne rozwią-
zania oraz szeroki wybór wydajności maszyn – aż do 400 t/h, 
znajdujący zastosowanie zarówno na rynku farmerskim, jak 
i przemysłowym. Urządzenia DENIS gwarantują niezawodność 
pracy i pomagają polepszyć jakość produktu.

Since 1855 DENIS Company designs, manufactures and sells 
equipment for mechanical handling and cleaning of grain, pow-
der and granulates. DENIS offers attractive storage & handling 
solutions for intake, discharge, cleaning, aeration, extraction, 
recovery, dispatch of grain, treatment of seeds, distribution of 
feed, etc. at flow rates up to 400

DESO Engineering LTD
Slade Way, Roughmoor Estate, Williton, 
Somerset TA4 4Tb
tel. +48 605 551 030 
e-mail: m.niedbalski@desoengineering.co.uk 

DESO jest światowej klasy firmą rotomoldingową specjalizującą 
się w projektowaniu i produkcji zbiorników do przechowywania 
i dystrybucji oleju napędowego oraz AdBlue®. Zarówno proces 
technologiczny jak i park maszynowy spełniają najwyższe stan-
dardy techniczne. Produkty firmy DESO są dystrybuowane na 
terenie niemalże całej Europy.

Uniquely in the UK Deso design and manufacture all moulding 
machines and tooling in house ensuring the highest technical 
standards. Manufactured from high grade polyethylene Deso 
tanks are perfect for storage and distribution of diesel and Ad-
Blue®. Our comprehensive range of products are distributed 
throughout the UK and Europe.

DEX-OIL Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 72
bogucin
62-006 kobylnica
tel. 507 954 435
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Dex-Oil Sp. z o.o. oferuje zbiorniki plastikowe do transportu 
ON o pojemności od 250 do 950l oraz stacjonarne od 1500 do 
9000l wraz z systemem dystrybucyjnym oraz zbiorniki stalowe 
o poj. od 900 do 100 000l wyposażone w systemy zarządzania 
paliwem. W naszej szerokiej ofercie znajdują się wszelkie ele-
menty i podzespoły do dystrybucji paliw i olejów, AdBlue oraz 
RSM (pompy, przepływomierze, systemy zarządzania, systemy 
kontroli paliwa itp.).

DG CORP – ObEJMY MOCOWANIA
Cesarzowicka 5  Wrocław
52-408 Wrocław
tel.: 71/ 716 58 38
e-mail: info@obejmy-mocowania.pl
www:obejmy-mocowania.pl

DIAMANTE Joanna kosińska
komarówka 1
21-230 Sosnowica
tel.: 506-85-05-35
e-mail: biuro.diamante@gmail.com

Jesteśmy przedstawicielem firmy ReCAERUS, która zajmuje 
się m.in. tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicz-
nych w branży produkcji urządzeń i maszyn oraz IT. Możemy 
poszczycić się posiadaniem 6 wynalazków zgłoszonych w Urzę-
dzie Patentowym, w tym 1 w EUIPO oraz 1 w PCT.

We are a representative of the ReCAERUS company, which 
deals creating innovative technological solutions in the machine 
and machine production and IT industries. We can be proud of 
having six inventions reported in the Patent Office, including 1 in 
EUIPO and 1 in PCT.

Via Ettore Majorana 2-4
I-42027 Montecchio Emilia
WŁOCHY / ITALY
tel. 39/ 0522 86 96 11
e-mail: info@dieci.com

Dieci firma specjalizująca się w produkcji ładowarek telesko-
powych z najszerszą na świecie gamą produktow! Maszyny 
produkowane przy wykorzystaniu najlepszych komponentow 
dostępnych na rynku oferowane na szczegolnie korzystnych 
warunkach cenowych.

Dieci is a company that specialises in production of telescopic 
handlers with the widest range in the world! Machines produced 
with the best component.

DITTA SERIA Edmund Pietrzak
Żdżary 75 a
26-420 Nowe Miasto Nad Pilicą
tel. 48/674 41 71
e-mail: dittaseria@dittaseria.pl

Firma Ditta Seria działa na polskim rynku od 1992 r. Jej dzia-
łalność obejmuje produkcję: konstrukcji stalowych (hale, wiaty), 
zbiornikow kwasoodpornych, wag i wywrotnic samochodowych, 
maszyn sadowniczych. Ponadto firma Ditta Seria jest Dystry-
butorem ładowarek teleskopowych firmy DIECI dla rolnictwa 
i budownictwa.

DLF SEEDS Sp. z o.o.
Wiejska 2C  Iława
14-200 Iława
tel.: 506 689 104
e-mail: lukasz.maskiewicz@dlf.com
www.dlf.com

Oddział DLF SEEDS Sp. z o.o. w Polsce wchodzi w skład firmy 
DLF jednego z największych producentów mieszanek traw pa-
stewnych, a także gazonowych z 50% udziałem w Europie  oraz 
25% udziałem w rynku na Świecie. DLF jest światowym liderem 
rynku dostarczającym nasiona traw, koniczyny oraz lucerny, 
mieszanek specjalnych do ponad 80 krajów na Świecie. 

DLIGHT WEST Sp. z o.o.
Legionowa 92 Warszawa
01-343 Warszawa
tel.: 22/ 602 25 47
e-mail: gag@dlwest.eu
www: dlwest.eu

Firma D LIGHT – producent i dostawca nowoczesnych maszyn 
budowlanych. Siedziba firmy znajduje się na Ukrainie w m. 
Charków. Już w ciągu dwóch lat działa przedstawicielstwo firmy 
w Polsce, oferując klientom produkt własnej produkcji, które-
mu nie ma analogów w Europie, manipulator hydrauliczny DL 
AGRO. Przeznaczony jest dla gospodarstw rolnych i wykorzy-
stywany przy załadunku/rozładunku nawozów, materiału siew-
nego, które są transportowane w workach Big Bag.

“D LIGHT” company is a producer and supplier of modern 
special equipments. Main office of the company is located in 
Ukraine, the city of Kharkov. A filial of the company in Poland 
was established two years ago, and it offers customers a product 
of in-house manufacture which has not analogues in Europe, 
that is hydraulic manipulator “DL AGRO”. It is meant for farm 
enterprises and is used for loading / unloading of fertilizers and 
seeds, which are transported in “Big Bags”
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DMS-Technology Sp. z o.o.
ul. Wesoła 11a
58-214 Oleszna, Polska
tel. +48 730 500 805, +48 668 809 922
e-mail: office@dms-technology.com

Polski Producent Maszyn rolniczych  i konstrukcji spawanych 
w ramach oferty produktowej jak i na zamówienie. Projektowa-
nie, testowanie i budowa maszyn wraz z symulacjami w progra-
mach typu CAD. Nowość w ofercie firmy to Polskie maszyny 
własnej produkcji pod zasiew zbiór oraz przetwórstwo Konopi. 
W portfolio firmy znajdują się m.in. kosiarki i trymery do  wiech 
i łodyg, suszarnie, maszyny do omłotu.

DOLFOS 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Tryb.
tel. +48 44 616 30 51; 44 616 31 51
e-mail: dolfos@dolfos.pl
www.dolfos.pl; 

Polski producent mieszanek paszowych uzupełniających oraz 
premiksów dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich, a także 
dla gołębi, zwierząt futerkowych, psów, kotów i ryb. Produku-
jemy również preparaty mlekozastępcze, lizawki min. Wit. Dla 
bydła, wlewy żelowe, preparaty stymulujące ruję (krowy, lochy), 
produkty do zakiszania i konserwacji pasz objętościowych. 
W ofercie dla drobiu ciekawą pozycją są rozpuszczalne w wo-
dzie mieszanki witaminowe.

Polish manufacturer of complementary feed and pre-mixtures 
for all species of farm animals, as well as pigeons, fur animals, 
dogs, cats, and fish. We manufacture milk replacers, licks and 
gels with vitamins and minerals, formulas stimulating estrous (for 
cows and sows), as well as products for ensiling and preserva-
tion of roughage. Among formulas for poultry, one should pay 
attention to water-soluble sets of vitamins.

DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA Sp. z o.o.
Adres redakcji:
Naglady, ul. Wiejska 3
11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 35 13
e-mail: redakcja@proagricola.com.pl

Wydawca czasopism: Hodowca Drobiu, Indyk Polski, Hodowca 
Bydła, Hodowca Trzody Chlewnej oraz katalogów branżowych: 
Katalog  Firm Drobiarskich, Katalog Firm Paszowych, Katalog 
Branżowy – Trzoda Chlewna i książek: Nowoczesna produkcja 
kurcząt brojlerów, Vademecum chorób drobiu rzeźnego, Dro-
biarstwo niekonwencjonalnie, Kiszonki, Znane i mniej znane 
rasy bydła, Produkcja i rynek wołowiny w Polsce oraz Vademe-
cum chorób świń. Firma rodzinna o wyłącznie polskim kapitale.

DOMASZ TOMASZ WALIGÓRA
ul. Centralna 16
63-012 Dominowo
tel. 668 456 482
e-mail: domasz@domasz.com.pl
www.domasz.com.pl

Firma Domasz powstała w 2005 r. główny profil produkcyjny 
przedsiębiorstwa dotyczy nowoczesnych systemów ważenia i pa-
kowania. Urządzenia produkowane w firmie DOMASZ pozwalają 
efektywnie usprawnić proces naważania i pakowania różnorod-
nych produktów. Produkcja nowoczesnych i niezawodnych ma-
szyn dostosowanych do realiów polskiego rynku, to główne cele 
stawiane przez pracowników i właścicieli firmy DOMASZ.

DOMOWE SANATORIUM  Zimnoch Sp.j.
ul. kwiatowa 6
15-242 białystok
tel. 85/ 744 66 77
e-mail: kontakt@domowesanatorium.pl
www.kuvings.pl

DOZAGRO RADOSŁAW RYbACkI
ul. Ludomiry Namysł 36
63-430 Odolanów
tel. 62 737 48 80 
e-mail: dozagro@dozagro.com

Oferta firmy DOZAGRO obejmuje: rozdrabniacze i ścielarki 
słomy TOMAHAWK brytyjskiej firmy TEAGLE; linie do produkcji 
brykietow ze słomy; wozy paszowe i ścielarki słomy fran cuskiej 
firmy LUCAS.G; ścielarki międzyrzędzi na plantacjach truska-
wek brytyjskiej firmy KIDD; suszarnie ziarna kukurydzy OZSU; 
rozdrabniacze mokrej kukurydzy do CCM. 

DOZAGRO offers: mills and straw bedding Tomahawk from 
British TEAGLE company; lines for the production of straw bri-
quettes; feed wagons and straw bedding the French company 
LUCAS.G; straw bedding KIDD company; corn dryers OZSU; 
Mills for wet corn (CCM).
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DOZAMECH 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Strzelecka 49
63-430 Odolanów
tel. 62/ 733 33 22
e-mail: dozamech@post.pl

Dozamech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
powstała w 1991 roku w Odolanowie. Przez 25 lat istnienia na 
rynku w Polsce i w krajach ościennych zyskał uznanie u rolników 
i przedsiębiorców rolnych za jakość i długowieczność produko-
wanych maszyn. Od początku istnienia produkowała maszyny do 
przerobu zboża na pasze treściwe. Dzisiaj może się pochwalić 
wykonaniem linii technologicznych dla indywidualnych rolników 
jak i przemysłu paszowego. Producent maszyn do transportu 
zboża wraz z montażem całych linii. Pierwszy w Polsce opraco-
wał i producent suszarni mobilnych do zbóż. Na zapotrzebowa-
nie rynku i rolników suszarnie mogą być wyposażone w palniki 
na olej grzewczy, gaz lub piec na pelet drewniany w przygotowa-
niu na pelet ze słomy. Dodatkowo na życzenie klienta możemy je 
wyposażyć w WOM – niezależność energetyczna lub wymiennik 
ciepła bez kontaktu ziarna ze gazami powstającymi w trakcie 
suszenia – rolnictwo ekologiczne. Objęto produkcją maszyn dla 
rybactwa śródlądowego – wóz jednoosiowy do rozsiewu wapna 
i zadawania karmy z grobli stawowaych WN3.

DRAMIńSkI S.A.
ul. Owocowa 17
10-860 Olsztyn
tel. 89/527 11 30
e-mail: agri@draminski.com

Firma DRAMIŃSKI S.A. od 1987 roku produkuje specjalistyczne 
urządzenia przeznaczone dla rolnictwa, hodowli oraz weteryna-
rii. Rozpoznawana jest na całym świecie jako producent małych 
i przenośnych ultrasonografów do diagnostyki obrazowej zwie-
rząt, urządzeń niezbędnych w hodowli tj. wykrywacze ciąży, 
rui i Mastitis oraz wysoce precyzyjnych wilgotnościomierzy do 
ziarna, siana i słomy. 

DRAMINSKI S.A. company produces specialized equipment for 
livestock and diary industry, agriculture and veterinary medicine 
since 1987. DRAMINSKI is well known all over the world as 
a producer of small and portable ultrasound scanners, devices 
for breeders such as pregnancy, estrus and sub-clinical Mastitis 
detectors and precision moisture meters for grain, hay and straw. 

drenowanie.pl - Inwestmel Sp. z o.o.
ul. Warszawska 132
82-300 Elbląg

tel. 609 440 200
www: drenowanie.pl
e-mail: drenowanie@gmail.com
Facebook: facebook.com/drenowaniebezrowkowe/

Inwestmel działa na rynku od 1993 r. Nasza specjalizacja to 
roboty melioracyjne i hydrotechniczne. Drenowanie wykonuje-
my metodą bezwykopkową nowoczesną maszyną drenującą. 
Układany dren nie narusza warstw gleby. Zalety: odwadnianie 
i nawadnianie podsiąkowe, optymalizacja warunków wodno-po-
wietrznych gleby, lepszy rozwój korzeni, wzrost plonu, oszczęd-
ność czasu- szybszy wjazd na pole wiosną.

Inwestmel is a drainage and water construction company, op-
erating on the market since 1993, with headquarters in Elblag. 
Trenchless drainage- Drainage pipes are laid out using the 
method without digging trenches. Advantages: subsoil drainage 
and irrigation, optimization of soil water and air conditions, better 
root development, harvest increase, time saving – faster entry 
to the field in spring.  

DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARń 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa
Nowy Drzewicz 62
96-315 Wiskitki
tel.  46 856 73 11
e-mail: drzewicz@drzewicz.com.pl
www.drzewicz.com.pl

Suszarnie do ziarna: stacjonarne i przewoźne, opalane gazem 
ziemnym, propan-butanem, olejem opałowym lub biomasą. 
Szeroki wybór modeli.  Dysponujemy 30-letnim doświadczeniem 
w produkcji suszarń do ziarna.

Grain dryers: stationary and mobile, heated with natural gas, 
propane-butane, heating-oil or biomass. Large selection of dryer 
models. We have been manufacturing dryers for over 30 years.

DXD Engineering Poland Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 bydgoszcz
tel. 72 72 72 816
biuro@dxd.com.pl
facebook.com/dxdpoland

Producent najbardziej wydajnej maszyny do automatycznego 
obierania cebuli na biało na rynku – O.E. 3.0. Wyjątkowy inno-
wacyjny sposób obierania, bez potrzeby sortowania i kalibracji 
cebuli oszczędza czas i ilość ludzi potrzebnych do obsługi. 
100% polska myśl techniczna i wykonanie.
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eAgronom Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 55/1 
60-521 Poznań, Polska
www.eagronom.pl
facebook: https://eagro.co/fb-eagronom 
Telefony:
CEO – Adam Mikołajczak +48 726 396 215
Specjalista ds. Content Marketingu 
– Monika klimczak +48 793431030
Manager ds. rozwoju biznesu 
– Rafał Jędrzejczyk +48501256678

eAgronom to program dla rolników do prowadzenia gospodar-
stwa. Wersja na komputer i telefon ułatwia rolnikom zarządzanie 
gospodarstwem, pracownikami oraz polami. Program daje moż-
liwość tworzenia: kart pól, ewidencji i planu nawożenia azotem 
(zgodnych z Dyrektywą Azotanową), planowanie ŚOR i zabie-
gów agrotechnicznych, zarządzanie magazynem i budżetem. 
Skierowany do gospodarstw z uprawami zbożowymi. 

eAgronom is a program dedicated for farmers to run a farm. 
Computer and mobile version of the software makes farm, em-
ployees and fields management easier. eAgronom offers: field 
diaries, nitrogen fertilization plan (in accordance with the Nitro-
gen Directive), records of crop protection products used and 
agrotechnical tasks done, management of inventory and budget. 
It is aimed at grain farms.

ECO-TECH-LAS A.Z. 
ul. Rzeczna 13, 46-045 Turawa
tel. +48 692452164, +48 602574784
e-mail: biuro@ecotechlas.pl
www.ecotechlas.pl

Wyłączny przedstawiciel firmy PRINOTH GmbH Herdwangen 
w Polsce. Profesjonalne maszyny do rozdrabniania drewna 
i pozostałości zrębowych, rekultywacji terenów rolnych oraz 
przerobu i produkcji biomasy. Rozdrabniacze-Mulczery. Frezy 
do pniaków. Frezy karczujące-glebowe. Zestawy – ciągniki gą-
sienicowe. Rębaki. Bioharvestery.

Exclusive representative of  PRINOTH GmbH Herdwangen in 
Poland. Professional machines for shredding wood and logging 
residues, agricultural land reclamation (Re-cultivation), pro-
cessing and production of biomass. Forestry mulchers. Stump 
grinders. Rotovators. Carrier Vehicles – Tracked Utility Vehicles. 
Chippers. Biomass Harvesters.

EDDI COMPLEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. krakowska 98A, 32-650 kęty
tel. 881 727 277
e-mail: eddi@eddi.com.pl
www: eddi.com.pl

E-FARM.COM
Schopenstehl 20  Hamburg
DE-20095 Hamburg
tel. +49 160 980 498 13
e-mail: radomir.sejdak@e-farm.com
www.e-farm.com/pl/

EHRLE Sp. z o.o.
Warzymice 45
72-005 Przecław
tel. 91/ 814 55 55 
e-mail: info@ehrle.pl

Wysokociśnieniowe systemy EHRLE znajdują doskonałe zasto-
sowanie w rolnictwie i innych działalnościach przemysłowych. 
Umożliwiają właścicielom gospodarstw i firm profesjonalne 
utrzymanie czystości również zgodnie z surowymi normami obo-
wiązującymi dla działalności związanych z produkcją żywności. 
Zapraszamy do konsultacji z naszymi ekspertami!

EHRLE high pressure systems are perfect for use in agriculture 
and other industrial branches. Our HP cleaners provide owners 
of farms and companies high-prsssure cleaning services also in 
compliance with strict standards applicable to activities related 
to food production. Visit our stand! Our expert will be happy to 
answer all your questions. 

EkO PARTNER - kAZIMIERZ JANIAk
ul. Tadeusza kościuszki 5
82-200 Malbork
Filia EkO PARTNER
Ul. Chopina 11
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 534 411 111, 885 022 888, 607 608 713
e-mail: ekopartner.org@gmail.com
kazimierz.janiak@gmail.com
strona internetowa: www.ekopartner.org

Firma handlowo-usługowa. W asortymencie  posiadamy maszy-
ny firm: AEROMEH, TAIHO, OLIS, JULITE. Separatory aerody-
namiczne, separatory optyczne, wialnie, czyszczalnie, młyny, 
kaszarnie, płatkarnie, kompleksowe linie do czyszczenia ziarna 
i innych materiałów sypkich. ŚWIADCZYMY USŁUGI CZYSZ-
CZENIA ZIARNA I TWORZYW SZTUCZNYH W REJOWCU 
FABRYCZNYM.

Trading and service company. In our assortment we have ma-
chines of companies: AEROMEH, TAIHO, OLIS, JULITE. Op-
tical separators, aerodynamic separators, cleaners, Mills, ma-
chinery for producing groats and flakes, Complex lines for clean-
ing grain and other bulk materials. WE PROVIDE CLEANING 
SERVICES FOR GRAIN AND PLASTICS IN THE FACTORY IN 
REJOWIEC FABRYCZNY.
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EkOCHEM Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Akacjowa 1  
87-123 Głogowo    

Firma WW EKOCHEM oferuje najlepszą technologię sortowania 
i separacji ziaren, nasion, roślin strączkowych i wszelkich ma-
teriałów sypkich. Działając w kooperacji ze światowym liderem 
w produkcji sorterów optycznych firmą TAIHO przygotowaliśmy 
dla naszych klientów najnowszą generację maszyn sortujących 
charakteryzującą się najlepszą możliwą skutecznością czysz-
czenia. Dzięki zastosowaniu kamer o najwyższej obecnie do-
stępnej rozdzielczości oraz ponadstandardowych, szybszych 
procesorów przetwarzających dane, osiągnęliśmy doskonały 
rezultat pod względem jakości przy jednoczesnym zminimalizo-
waniu strat w materiale odrzucanym. Posiadamy własne cen-
trum testowe i profesjonalny serwis wykonujący dla klienta pełną 
kalibrację sorterów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

The WW EKOCHEM company offers the best technology for 
sorting and separation of grains, seeds, and any other materials. 
Acting in cooperation with the world leader in the production of 
optical sorters TAiHO we have prepared for our customers the 
latest generation of sorting machines characterized by the high-
est possible cleaning efficiency. In combination with cameras 
with the highest available resolution and above-standard, faster 
processors, we have achieved an excellent result in terms of 
quality while minimizing losses in the rejected material. We have 
our own test center and a professional service that performs full 
calibration of sorters for the customer during the warranty and 
post-warranty periods.

EkOPIAN
Szlachcin 10/3
63-000 środa Wlkp.
tel.512-944-664, 501-927-807
e-mail: biuro@ekopian.pl
www.ekopian.pl

Firma EKOPIAN to połączenie wielkopolskiej solidności, dbało-
ści o jakość i nowoczesnych technologii. Oferujemy komplekso-
we usługi w zakresie termoizolacji oraz hydroizolacji wykonywa-
ne metodą natrysku piany PUR. Jesteśmy jedną z pierwszych 
firm wykonujących izolacje pianką PUR na rynku polskim. Ter-
moizolacja domów, hal przemysłowych, zbiorników, przechowal-
ni warzyw i owoców, budynków inwentarskich.  

The EKOPIAN company is a combination of Great Poland’s reli-
ability, care for quality and modern technologies. We offer com-

prehensive services in the field of thermal insulation and water-
proofing performed by the PUR foam spray method. We are one 
of the first companies on the Polish market, making insulation 
with PUR foam. Thermal insulation of houses, industrial halls, 
tanks, vegetable and fruit storage, livestock buildings.

EkOPOM
ul. Pilska 4-6
78-400 Szczecinek
tel. 943 742 611
e-mail: pom-eko@pom-eko.com.pl

Od ponad 20 lat dostawca nowoczesnych, szczelnych przyczep 
rolniczych trzystronnego wywrotu w wielu wersjach konstruk-
cyjnych, eksportowanych do Europy Zach. i na rynek krajowy. 
Oferujemy także kontenery i konstrukcje stalowe. Producen-
tem wyrobów jest członek grupy, firma POM-EKO Sp. z o.o. 
w Szczecinku.

Distribution company of the most up-to-date leak-resistant three-
way tipping agricultural trailers in many constructional version. 
For almost 20 years these trailers have been manufacturing and 
delivering to the Western European and domestic market. The 
manufacturer of these trailers is POM-EKO Sp. Z o.o. the mem-
ber of the same capital group EKOPOM. We offer also: steel 
containers, belt conveyors, belt conveyors and steel construc-
tion.

EkOPROJEkT POLSkA Sp. z o.o. 
ul. Ożarowska 42
61-332 Poznań
tel. 61/ 679 35 10
e-mail: kontakt@czysty-zysk.pl

Firma EkoProjekt Polska posiada w swoim dorobku ponad sto 
mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz własną farmę fotowolta-
iczną o mocy 280 kWp. Naszą ideą jest dostarczanie instalacji 
opartych na markowych podzespołach w korzystnych cenach, 
dzięki czemu okres zwrotu inwestycji oscyluje pomiędzy 8 a 9 
lat. Dodatkowo dzięki obsłudze programow dofinansowań, je-
steśmy w stanie zaoferować naszym klientom korzystne dotacje 
i preferencyjne kredyty na zakup instalacji.

EkoProjekt Polska is a company with over a hundred of photovol-
taic installations implemented so far, including our own 280 kWp 
power plant. Company’s idea is to provide PV systems based on 
high quality components at low prices, to ensure that the invest-
ment generates the best rate of interest to the customer. On top of 
that, we provide multiple financingprograms, including subsidies 
and preferential loans for thepurchase of the system.
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EkOTRONIC Marek Janus
ul. Rogoźnicka 9b
42-575 Strzyżowice
tel. 601 704 215
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

LECHLER – znany z jakości producent rozpylaczy rolniczych, 
sadowniczych oraz osprzętu do opryskiwaczy. Rozpylacze 
płasko-strumieniowe, standardowe ST, uniwersalne LU, anty-
znoszeniowe AD, eżektorowe ID, IDK, dwustrumieniowe DF, 
wirowe TR, ITR. Polimer, stal, ceramika. Międzynarodowe ate-
sty, najwyższa jakość wykonania, precyzyjna aplikacja środków 
ochrony roślin. Wyłączny importer: Ekotronic.

LECHLER – recognised producer of high quality spraying ma-
chines for farms and orchards, and fittings for spraying ma-
chines. Flat jet, standard ST, general purpose LU, anti-drift AD, 
ejector ID and IDK, double-jet DF, impeller TR and ITR spray-
ing machines. Polymer, steel and ceramics. Exclusive importer: 
Ekotronic.

ELWA Sp.j. A. Pałczyński, D. Frelak
ul. Paderewskiego 48
konstancin-Jeziorna
05-520 konstancin
tel. 602 448 029
e-mail: info@borner.pl
www: borner.pl

Emiliana Serbatoi
Largo Maestri del lavoro 40 - 41011 
Campogalliano (MO) - Włochy
tel. + 39-059-521911
fax + 39-059-521919
e-mail: info@emilianaserbatoi.it
www.emilianaserbatoi.com
Facebook: www.facebook.com/EmilianaSerbatoi

Emiliana Serbatoi to 35-letni wiodący niezależny producent 
urządzeń i systemów do przechowywania, dostawy i transportu 
produktów naftowych. Obsługując różne branże, takie jak moto-
ryzacja, budownictwo, rolnictwo, ropa naftowa i gaz, wojskowe 
i rządowe, transport i pomoc w przypadku katastrof, firma zyska-
ła ogólnoświatową reputację w zakresie projektowania, produk-
cji, dostaw systemów zasilania

Emiliana Serbatoi is a 35-year-old leading independent producer 
of equipment and systems for storage, delivery and transporta-
tion of petroleum products. Servicing different industries such 
as automotive, construction, agriculture, oil & gas, military and 

governmental use, transportation and disaster relief, the firm 
has gained a worlwide reputation in design, production, supply 
of fuelling systems

EMMAROL Sp. z o.o, 
PL-76200 Słupsk, 
ul. Przemysłowa 100
http://www.emmarol.pl/produkty/
Dział Sprzedaży/Sales Department:
tel.:  + 48 59 8418043 
fax.: + 48 59 8417028
mob.: +48 795 463 738
e-mail: biuro@emmarol.pl
e-mail: wkrasicki@emmarol.pl

EMMAROL jest jedynym w Polsce producentem adapterów do 
zbioru kukurydzy na ziarno. Od 2007 r. produkuje hedery do 
kukurydzy o szerokości roboczej 6 i 8 rzędów składanych hy-
draulicznie. W 2010 r. zostały wprowadzone do sprzedaży przy-
stawki 4 i 5 rzędowe. W 2014 roku wdrożyliśmy także hedery 
6 i 8 rzędowe na ramie stałej. 

EN-TRUCk Piotr Niemiałkowski
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
tel.: 607 747 345
e-mail: sprzedaz@en-truck.pl
www.en-truck.pl

ERG bIERUń FOLIE 
ul. Chemików 163
43-150 bieruń
tel. 32 216 03 40 
e-mail: biuro@ergbierunfolie.pl

Firma ERG Bieruń-FOLIE Sp. z o.o. posiada ponad 40 letnie 
doświadczenie w produkcji folii LDPE. Podstawowy asortyment 
oferowanych produktów obejmuje folie polietylenowe: rolnicze, 
budowlane, opakowaniowe. Posiadamy Certyfikat ISO 9001, 
wewnętrzne systemy jakości oraz wieloletnie doświadczenie 
w produkcji różnego typu folii. 

The company ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. With over 40 years 
experience in the production of LDPE. The basic range of prod-
ucts includes polyethylene films for agricultural, construction 
and packaging. We have ISO 9001 certificate, internal quality 
systems and experience in manufacturing various types of film. 
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ERICH STALLkAMP POLSkA Sp. z o.o.
Noskowo 1
76-122 Wrześnica
tel. 59/810 75 91
e-mail: info@stallkamp.pl

Firma Stallkamp jest doświadczonym i kompetentnym partne-
rem w rozwiązywaniu problemow z gnojowicą. Fachowo i kom-
pleksowo doradzamy, pewnie dostarczamy oraz solidnie mon-
tujemy najwyższej jakości urządzenia takie jak: zbiorniki ze stali 
szlachetnej, mieszadła, pompy i separatory. Dla branży biogazo-
wej oprocz kompletnych instalacji oferujemy komponenty takie 
jak: kompletne komory fermentacyjne oraz systemy mieszania.

EURALIS Nasiona Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 1a
60-449 Poznań
tel. 61/844 91 40
e-mail: biuro@euralis.pl

EURALIS Nasiona sp. z o.o. jest polskim pr zedstawicielstwem 
firmy EURALIS Semences. Specjalizuje się w hodowli nasion 
gatunkow roślin rolniczych o najważniej – szym w skali Euro-
py znaczeniu gospodarczym: kukur ydzy, rzepaku, słonecznika 
oraz soi i sorgo. Wieloletnie doświadczenie, doskonałe zaplecze 
hodowlane oraz szeroka sieć punktow doświadczalnych, pozwa-
lają nam coraz lepiej dostosowywać oferowane odmiany do potr 
zeb lokalnych rynkow.

EURALIS Nasiona Sp. z o.o. is a Polish representative of EURA-
LIS Semences. The company specializes in breeding seeds of 
the most economically important agricultural plants in Europe: 
maize, rape, sunflower, soya and sorgo. Vast experience, breed-
ing and trialling programmes ensuring top quality performance 
on local markets.

EUROAGRICOLA
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. 508-959-256
e-mail: polska@euroagricola.com
www: euroagricola.com
https://www.facebook.com/EuroagricolaPolska/
 

Używane oryginalne części do zachodnich ciągników. Euroagri-
cola Andres jest hiszpańsko-polską firmą ,działającą na rynku 
części zamiennych do ciągników rolniczych od 1970 roku. Na-
sza siedziba znajduję się w Warszawie, a zamówione części 
przez naszych klientów wysyłane są na teren całej Polski.

Second hand spare parts for western tractors. Euroagricola 
Andres is Spanish-Polish company, working in the spare parts 
market from 1970. Our headquarters is in Warsaw and we send 
our products to all Poland.

EUROMILk
ul. Przemysłowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 225 23 80
info@euromilk.pl
www.euromilk.pl
https://www.facebook.com/euromilkpolska/

EUROMILK OFERUJE: automatyzację żywienia krów, wozy pa-
szowe, rozrzutniki obornika, owijarki samozaładowcze, świetliki 
oborowe, poliwęglanowe kurtyny przesuwne. 

EUROMILK OFFERS: automation of cow feeding, mixer feeder 
wagons, manure spreaders, self-loading bale wrappers, sky-
lights for livestock buildings, polycarbonate sliding windows.

EV PLUS Sp.z o.o
ul. Ostrowska 474, 61-324 Poznań
tel. +48 501 452 305
e-mail: biuro@evplus.com.pl 
twitter EV_PLUS_facebook EV Plus www.evplus.com.pl 
www.evapp.pl

Firma EV Plus dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie 
elektromobilności.W swojej ofercie posiada stacje ładowania 
samochodów elektrycznych renomowanych producentów. Za-
pewnia audyt ,dostawę,montaż ,uruchomienie i serwis wszyst-
kich typów ładowarek a także ich integracje z mobilną aplikacją 
do zarządzania i rozliczania płatności EV+Map. Od 2017 r. jest 
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Aternatywnych.
 

Our company EV Plus provides comprehensive solutions in the 
field of emobility. Our offer includes recharging stations for elec-
tric cars from renowned manufacturers. It provides audit, delivery, 
assembly, commissioning and service of all types of chargers as 
well as their integration with the mobile application for managing 
and settling EV + Map payments. Ev Plus is also a member of the 
Polish Association of Alternative Fuels since 2017.
 

EXPARTO S.C.
ul. śniadeckich 10, 60-774 Poznań
e-mail: biuro@exparto.pl

Firma Exparto jest obecna na Polskim rynku od 2006 roku i ma 
swoją siedzibę w Sokółce. Prowadzimy sprzedaż hurtową oraz 
detaliczną części zamiennych do maszyn rolniczych, części 
samochodowych, dodatkowego wyposażenia w branży rolni-
czej oraz handlu artykułami branży przemysłowej. Prowadzimy 
sprzedaż na rynku krajowym oraz zagranicznym.
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EXPOM Sp. z o.o. krośniewice
ul. Parkowa 2
99-340 krośniewice
tel. 24/ 252 30 03
e-mail: expom@expom.com.pl

Niezawodny partner każdego rolnika. Produkcja i sprzedaż ma-
szyn i urządzeń rolniczych: agregaty do upraw przedsiewnych 
„LECH” i „WICHER”, agregaty ścierniskowe „GROM”, agregaty 
podorywkowe „AJAX”, agregaty talerzowe „GOLIAT”, wały upra-
wowe składane hydraulicznie „JACEK”, „TYTAN”, „MAXIMUS”, 
wały campbell crosskill wspołpracujące z pługami obracalnymi 
„PARTNER” wały uprawowe Cambridge i crosskill na przedni 
i tylny TUZ ciągnika „UNIWERSAŁ”, wały campbell na przedni 
TUZ ciągnika „PPROGRES” i „TERRA I”, spulchniacze-chwa-
stowniki „AKTYWATOR”, włoki łąkowo-polowe „NIWA”, wały 
łąkowe „MORS”. PRZYJDŹ I ZOBACZ NAS.

Presowing cultivation units, subsoil parking units, Campbell roll-
ers, Cambridge and crosskill land rollers, pulled, hydraulic fold-
ing, campbell rollers front mounted, meadow rollers, meadow 
field drags, cultivator weeders for ecological cultivation.

EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny
Rudnik kolonia 51A
23-212 Wilkołaz

Producent podajników ślimakowych i spirali ślimaka.

F.H.U UniFarm Daniel Skowroński
Przybranowo 14
87-700 Aleksandrów kujawski
e-mail: biuro.unifarm@gmail.com   
tel. 787 204 820

Firma UniFarm specjalizuje się w sprzedaży silosów zbożowych 
z uwzględnieniem urządzeń transportujących, czyszczących 
oraz suszących ziarno. Produkty firmy cechuje solidny standard 
wykonania natomiast urządzenia pracują według prostych od 
dawna ustalonych metod, co za tym idzie są bezawaryjne i pro-
ste w obsłudze. Potrafimy sprostać wymaganiom małych gospo-
darstw, jak i dużych firm produkujących, skupujących czy czysz-

czących ziarno. W ofercie posiadamy urządzenia transportowe o 
wydajnościach sięgających do 100 t/h, natomiast gama silosów 
lejowych posiada ponad 100 modeli. Dlatego też po wstępnej 
diagnozie dobieramy urządzenia oraz silosy najbardziej odpo-
wiednie dla danego klienta.
 

FHU Joanna bojanowska 
ul. Warszawska 47
05-119 Michałów-Reginów 
tel: +48 604 306 444 
biuro@wstodole.eu 
www.wstodole.eu 

Wyłączny przedstawiciel w Polsce: MORO ARATRI – pługi 
i głębosze. TMC Cancela – mulczery rolnicze i leśne. AGREX 
– rozsiewacze nawozów, rozsiewacze wapna, rozsiewacze soli 
i piasku, suszarnie do ziarna, młyny paszowe i systemy do prze-
chowywania ziarna. DIPETANE – 100% węglowodorowy środek 
do paliw płynnych.

An exclusive representative in Poland: MORO ARATRI – plo-
ughs and subsoilers. TMC Cancela – agricultural and forestry 
mulchers. AGREX – fertilizer spreaders, lime spreaders, salt 
and sand spreaders, grain dryers, feed mills and grain storage 
systems. DIPETANE – 100% liquid hydrocarbon fuel additive.

F.M.U. MARTIN  Mariusz krysik
Al. kochowska 65
07-130 Łochów
tel. 690 077 411
e-mail: sprzedaz@fmu-martin.pl
www.fmu-martin.pl

FAbRYkA ŁOŻYSk TOCZNYCH – kRAśNIk S.A.
ul. Fabryczna 6
23-210 kraśnik
tel. 81/ 852 72 85
e-mail: info@flt.krasnik.pl

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. to najstarszy i najwięk-
szy producent łożysk tocznych w Polsce. Od początku istnienia 
wyprodukowała ponad miliard sztuk łożysk dla producentow sa-
mochodow ciężarowych i osobowych, rolnictwa, hutnictwa i gor-
nictwa, silnikow elektrycznych, wozkow widłowych, reduktorow 
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i motoreduktorow. Podstawowe grupy konstrukcyjne to łożyska 
kulkowe, stożkowe, walcowe oraz łożyska specjalne. Łącznie 
ponad 1500 typonumerow łożysk.

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. is the oldest and big-
gest manufacturer of rolling bearings in Poland. From the be-
ginning of its operation, it has manufactured more than a billion 
bearings for commercial vehicles and passenger cars, agricul-
ture, metallurgy and mining industries, for electric motors, fork-
lifts, reducers and gearmotors. The principal production groups 
include ball bearings, tapered roller bearings, and cylindrical 
roller bearings. A separate category are special-purpose bear-
ings. All in all, our range of products consists of more than 1500 
types of bearings

FAbRYkA WAG kALISTO Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 9/2
02-004 Warszawa
tel. 52/ 34 56 918
e-mail: kalisto@kalisto.pl

Fabryka Wag Kalisto jest producentem wag samochodowych 
z pomostem betonowym lub stalowym oraz wag osiowych 
przeznaczonych do pomiarow statycznych lub dynamicznych. 
Kalisto posiada uprawnienia do legalizacji swoich wag oraz 
znakowania CE. Własny program komputerowy Waga Pro służy 
do obsługi wagi i jej urządzeń peryferyjnych (kamery, szlabany, 
światła, czytniki kart, tablet). Serwis krajowy 48 h.

Fabryka Wag Kalisto is a steel and concrete truck scale and dy-
namic and static axle scale producer also active in a field of pre-
paring own software solutions for managing scales and scale` s 
peripherals like CCTV night cameras, barriers, traffic lights, card 
readers and iPads. National service reaction time – 48 h.

FACHOWIEC F.H.W. ZENON śWIĘTEk
ul. Stefańskiego 29
61-415 Poznań
tel. 61/ 661 81 50
e-mail: fachowiec@fachowiec.com

Importer i hurtownia urządzeń spawalniczo-pneumatycznych – 
TIG, MIG, MMA, PLASMA (Welder FantasyR), osprzęt i uchwyty 
spawalnicze PARKERR oraz sprężarki śrubowe i tłokowe Profi- 
Kompressoren, narzędzia pneumatyczne, pistolety lakiernicze 
(PROFESSIONAL, EXPERT, LEADER, SPEEDWAY).

FAMAG E. M. krzyżaniak Spółka Jawna
krobska Szosa 32b
64-125 Poniec
tel./fax +48 65 573 11 64
e-mail: handel@famag.pl 
www.famag.pl
https://www.facebook.com/famag.packaging/

Producent opakowań do warzyw i owoców, dla sektora spożyw-
czego oraz przemysłu. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświad-
czeniu Famag wspiera przedsiębiorców w Polsce i na świecie, 
tworząc dla nich nowoczesne rozwiązania opakowaniowe. 
Produkowane wyroby są zgodne z normą BRC Packaging and 
Packaging Materials, która gwarantuje bezpieczeństwo i wysoką 
jakość produktów opakowaniowych.

Manufacturer of packaging for fruits and vegetables, for the food 
sector and industry. Thanks to specialist knowledge and experi-
ence, Famag supports entrepreneurs in Poland and in the world, 
creating modern packaging solutions for them. The manufac-
tured products comply with the BRC Packaging and Packaging 
Materials standard, which guarantees the safety and high quality 
of packaging products.

FARESIN INDUSTRIES S.P.A.
Via dell Artigianato 36  breganze
IT-36042 breganze
tel. 503 147 811
e-mail: sprzedarz@faresin.com

Wozy paszowe i ładowarki teleskopowe.

MIESIĘCZNIk FARMER
Wydawca: Grupa PTWP
Redakcja: Aleja Jana Pawła II 27 (2 p.)
00-867 Warszawa
portal@farmer.pl, redakcja@farmer.pl
tel. +48 (22) 550 69 03
fax +48 (22) 550 69 01
www.farmer.pl
Facebook: https://www.facebook.com/portalfarmer/

 „Farmer” jest najstarszym polskim czasopismem poświęconym 
rolnictwu. Jego początek sięga 1931 roku. Obecnie Farmer 
jako „partner nowoczesnego rolnika”  stawia na innowacyjność. 
Przedstawia rozwiązania wpływające na konkurencyjność i efek-
tywność gospodarstw rolnych, prezentuje nowatorskie rozwią-
zania w prowadzeniu upraw i wykorzystaniu techniki rolniczej, 
a także nowoczesne trendy w chowie zwierząt.
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FARMER.PL
Wydawca: Grupa PTWP
Redakcja: Aleja Jana Pawła II 27 (2 p.)
00-867 Warszawa
portal@farmer.pl, redakcja@farmer.pl
tel. +48 (22) 550 69 03
fax +48 (22) 550 69 01
www.farmer.pl
Facebook: https://www.facebook.com/portalfarmer/

Farmer.pl – pierwsze źródło informacji dla sektora agro w Pol-
sce. Codzienne informacje i porady na temat produkcji roślinnej, 
zwierzęcej, techniki rolniczej, prawa, dotacji i dopłat oraz z biz-
nesu wiejskiego. Aktualne kalendarium wydarzeń i targów, 
szczegółowa prognoza pogody oraz farmer.tv – dział z mate-
riałami wideo.

FARMET A.S.
ul. Jirinkova 276
CZ-55203 Ceska Skalice
CZECHY / CZECH REPUbLIC
tel. 42 0 49 145 01 33
e-mail: farmet@farmet.cz

Czeska spółka FARMET a.s. jest uznanym partnerem rolników 
w dziedzinie uprawy gleby i siewu: agregaty do przygotowania 
gleby przed siewem, pługi talerzowe, kultywatory ścierniskowe, 
siewniki pneumatyczne, głębosze, wały uprawowe oraz przemy-
słu przetwórczego: obróbka nasion roślin oleistych, zwłaszcza 
rzepaku. www.farmet.pl 

Farmet a. s. is a Czech company, which produces agricultural 
machinery for breaking and preparation of soil (presowing com-
binators, share sowing machines, disc plough-harrow, deep 
cultivators, rollers); extruders, technological units to process 
oilseeds and vegetable oils. Company ownes Certificate EN ISO 
9001:2009 www.farmet.cz

Farm-MPartner sp. z o.o. 
 ul. Jażdżewskiego 24
63-000 środa Wlkp. 
tel./fax  61 28 526 18
e-mail: info@farmpartner.eu
www.farmpartner.eu 

Dystrybucja, serwis, doradztwo, remonty i naprawy wozów 
paszowych ciągnionych i samojezdnych RMH. Diagnostyka 
i naprawy silników Deutz. Fullwood – hale udojowe i wyposa-
żenie obór, dezynfekcja  aparatów, Afimilk-systemy zarządzania 
stadem, wykrywanie rui i elektronika dla krów, Joz-zgarniacze 

do obornika, roboty do podgarniania paszy i czyszczenia ruszt. 
Części do urządzeń udojowych Smart Farmer.

Distribution, service, consulting and repair of vertical trailer and 
self-propelled feeding mixer RMH. Diagnostics, repair of Deutz 
ENG. Fullwood-milking parlors and barn EQPT, automatic clus-
ter disinfection, Afimilk–herd Mgmt systems, heat detection sys-
tems, electronic systems for cows, Joz-manure, slurry  scrapers, 
feed pushing, manure scraping robots. Spare parts for milking 
EQPT Smart Farmer.

FARM-POL 
WYPOSAŻENIE bUDYNkÓW INWENTARSkICH
10  Pępowo
63-830 Pępowo
tel. 504 201 706
e-mail: kowalskiwaldemar@op.pl
www: farm-pol.pl

FARMTEC a.s.
Tisova 326
39133 Jistebnice
Czech Republic
tel. +420 381 491 111
fax +420 381 491 112
e-mail: farmtec@farmtec.cz
web: www.farmtec.cz
facebook: www.facebook.com/farmtec.cz

FARMTEC was founded in 1996. Now it is the leading Czech 
company in the field of technologies for animal husbandry. 
FARMTEC offers a wide range of services from design to devel-
opment, manufacture, delivery and installation of the complete 
technological units for cattle, pigs, poultry, sheep and goats, 
storage of manure, biogas plants, using of residual heat from 
BGP, post-harvest lines

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
11-700 Mrągowo
tel. +48 89 743 37 00
fax +48 89 743 37 01
e-mail: farmtrac@farmtrac.com.pl
www.farmtrac.pl

Polski producent nowoczesnych i ekonomicznych ciągników 
rolniczych z napędem na 2 i 4 koła o mocy od 44 do 113 KM 
w wersji kabinowej i z ramą ochronną, posiadających homolo-
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gację europejską, wyposażonych w silniki Perkins oraz układy 
napędowe ZF i CARRARO.

Polish producer of modern and economical agricultural tractors, 
2&4 wheel drive, power from 44 to 113 HP, rops & cabin version, 
Perkins engines, ZF & CARRARO transmissions, European ho-
mologation.

FARMTRADE
Odział sprzedaży i magazyn centralny
ul. Wyszyńskiego 170
05-250 Emilianów k/Radzymina 
tel. +48 602-610-499
info@farmtrade.pl, www.farmtrade.pl

Firma Farmtrade jest importerem i dystrybutorem w Polsce 
następujących marek: BARGAM – opryskiwacze rolnicze, sa-
mojezdne, sadownicze, LEBOULCH – rozrzutniki, wozy aseni-
zacyjne, przyczepy skorupowe, SAMSON – profesjonalne wozy 
asenizacyjne, AGREX – rozsiewacze do nawozu, soli i piasku, 
suszarnie, MATERMACC – siewniki precyzyjne, siewniki zbo-
żowe, TUME – agregaty uprawowo-siewne, ENOROSSI – ma-
szyny zielonkowe/ zgrabiarki w układzie „V”, PIIPPO – siatka 
i sznurek rolniczy, POLIVOUGA – folie dla rolnictwa, FARMEX / 
UNIMETER – testery wilgotności ziarna.
  

FEbER Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 4
98-200 Sieradz
tel. 43/ 826 64 00
e-mail: feber.wywrotka@intercars.eu

Feber sp. z o.o. oferuje naczepy wywrotki od 24 do 76 m3. Na-
czepy: do przewozu złomu, z wydmuchem, z ruchomą podłogą 
Legras oraz przyczepy podkontenerowe. Liczna sieć autory-
zowanych punktów serwisowych Q-Service Truck zapewnia 
doskonały dostęp do części zamiennych, usług gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych. Firma posiada również wypożyczalnię po-
jazdów oraz specjalizuje się w naprawach powypadkowych.

Feber Sp. z o.o. offers tipping semi-trailers of volumes 24 to 
76 m³ as well as semi-trailers for scrap metal transport, equipped 
with pneumatic discharge, Legras walking floors and container 
trailers. Large network of authorised Q-Service Truck points 
provides great access to spare parts as well as warranty and 
post-warranty services. The company also offers vehicle rental 
and accident repairs.

FEERUM S.A.
ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, Polska
T/F +48 76 818 84 85
sekretariat@feerum.pl
www.feerum.pl
Fb: https://www.facebook.com/feerumsa

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które zapewniają naj-
lepszą ochronę przechowywanego ziarna. Projektujmy i re-
alizujemy kompleksowe zespoły – suszarniczo-magazynowe, 
składające się z silosów, suszarni oraz niezawodnych systemów 
transportu ziarna. Wyróżnia nas unikalny, w pełni zintegrowany, 
system projektowania i produkcji. Zrealizowaliśmy inwestycje 
o łącznej pojemności ponad 3 mln m3.

We provide innovative solutions that ensure the best protection 
for the stored grain. We design and implement comprehensive 
drying and storage units, consisting of silos, dryers and reliable 
grain transport systems. We are distinguished by a unique, fully 
integrated design and production system. We have completed 
investments with a total capacity of over 3 million m3.

FHU ARbENA bIS Arkadiusz benisz
ul. Harcerzy buchalików 27, 44-240 Żory
tel. 17/ 787 78 77
e-mail:kontakt@arbena.pl

Jesteśmy największym w Europie dystrybutorem Shelterall®, 
hal tunelowych używanych do przechowywania maszyn rol-
niczych, magazynowania płodów rolnych, hodowli zwierząt. 
Współpracujemy też z francuską firmą Jourdain, znanym w całej 
Europie producentem wyposażenia budynków do hodowli bydła 
mlecznego i mięsnego. Dzięki temu możemy zaoferować na-
szym Klientom kompleksową realizację obiektów hodowlanych.

We are Europe’s largest distributor of Shelterall®, tunnels used for 
the storage of agricultural equipment, crops and for animal hus-
bandry. We also cooperate with the French company Jourdain, 
known throughout Europe as a manufacturer of equipment for 
dairy and meat cattle farms. This allows us to offer our customers 
a comprehensive implementation of facilities for cattle breeding.

ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
Żurominek 29, 06-521 Wiśniewo
e-mail: bartek@elrol.eu

ELROL – oficjalny importer ciągnikow FOTON Lovol w Polsce. 
Sprzedaż od 2008 r. ciągnikow rolniczych, sadowniczych, komu-
nalnych firmy FOTON. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na te-
renie całego kraju. Sklep z częściami do ciągnikow FOTON. Maszy-
ny rolnicze, komunalne producentow krajowych i zagranicznych.



94

Spis wystawców
List of exhibitors

FHUP bRASTAL Janusz Makowski
23 Józefin
97-225 Ujazd
tel.: 606 472 949
e-mail: brastal@interia.pl
www.brastal.pl

F.H.U.P. BRASTAL to dynamicznie rozwijająca się firma. Pro-
dukujemy kotły C.O. i zapewniamy bardzo wysoką jakość Na-
szych  produktów oraz serwis gwarancyjny oraz pogwarancyj-
ny. W naszej ofercie znajdują się kotły na każdy rodzaj opału: 
węgiel, drewno, miał, ekogroszek oraz pelet. Udzielamy 5 letnią 
gwarancję na szczelność kotła. Wszystkie kotły wykonywane są 
z wysokiej jakości blachy gatunkowej o symbolu P256GH i gru-
bości 6-8 mm w zależności od mocy kotła.

This is a dynamically developing company. We produce C.O. 
and we provide very high guality of our products. Warranty and 
post-warranty servise.In our offer there are boilers for type 
of fuel: coal, wood, had and pellet. We provide a 5 year war-
ranty on the tightness of the boiler. All boilers are made of 
high quality P256GH grade and 6-8 mm thick, depending on 
boiler power.

Gralla & Rewald sp.j.
87-400 Golub-Dobrzyń 
Wrocki 84A
tel. +48 (56)495 13 14 
fax +48 (56)495 17 29
tel. kom. +48 602385109
e-mail: office@grallarewald.com.pl
www.grallarewald.com.pl

Już od 1992 roku specjalizujemy się w kompleksowej produkcji 
urządzeń do hodowli trzody chlewnej, elementów wyposażenia 
kurników oraz kominów wentylacyjnych do wszystkich budyn-
ków inwentarskich. Śledząc potrzeby rynku wdrażamy kolejne 
kompleksowe rozwiązania mające na celu usprawnić hodowlę 
zwierząt. Wykonujemy również inne elementy z stali kwasood-
pornej, również na indywidualne zlecenia.

Since 1992, we have specialized in comprehensive production 
of pig breeding equipment, elements for chicken coop equip-
ment and ventilation chimneys for all livestock buildings. By 
following the needs of the market, we implement further compre-
hensive solutions aimed at improving animal breeding. We also 
make other elements made of stainless steel, also for individual 
orders.

Firma Nasienna GRANUM
Wodzierady 81
98-105 Wodzierady
tel. 43/ 677 31 26
e-mail: biuro@granumfn.pl

Producent kwalifikowanego materiału siewnego: Mieszanki traw 
dekoracyjne i pastewne, sadzeniaki ziemniaka, zboża siewne, 
kukurydza siewna, pozostałe nasiona rolnicze.

A producer of qualified sowing material: mixes of ornamental 
and fodder grasses, potato tubers, cereals, maize, other agri-
culture seeds.

FIRMA ROLAND PRODUkCJA HANDEL USŁUGI
Ryszard Drąg
ul. Parkowa 25 a
88-140 Gniewkowo
tel.52/ 35 10 144

Nowoczesna firma z tradycjami. Specjalizujemy się w produk-
cji urządzeń do żywienia zwierząt na sucho i na mokro z płyt 
plastikowych. Tubomaty paszowe, automaty paszowe dla trzody 
chlewnej. Koryta prostokątne i okrągłe, kojce porodowe, koryta 
polimerobetonowe. W sprzedaży posiadamy poidła, smoczki, 
zraszacze, tatuownice, kolczykownice, napromienniki. Ponadto 
produkujemy karmniki i poidła dla drobiu, królików oraz części 
zamienne do produkowanego asortymentu.

FIRMA ROZALCZYk Sp. z o.o.
Parkowo 80 a
64-608 Parkowo
tel. 67/261 08 86
e-mail: biuro@firmarozalczyk.pl

Producent środków żywienia zwierząt, mieszanek paszowych 
pełnoporcjowych i uzupełniających dla zwierzat gospodarskich. 
Dystrybutor nawozów wieloskładnikowych, azotowych.

A producer of animal nutrition products, fodder mixtures for com-
plete and supplementary feeding of farm animals. A distributor 
of nitrogen multicompound fertilizers.

FIRMA STALTECH Sp. z o.o.
Piotrkowska 5
97-570 Przedbórz
tel.: 44/ 741 41 40
e-mail: staltech@staltech.biz
www.staltech.biz
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Firma STALTECH specjalizuje się w produkcji maszyn rolni-
czych. W ofercie posiadamy: pługi, agregaty podorywkowe, głę-
bosze, agregaty talerzowe uprawowe (3 m, 4 m, 5 m, 6 m) oraz 
agregaty talerzowe uprawowo siewne.

Manufacturing „STALTECH” specialise in manufacturing agricul-
tural machines. We have in our offert ploughs, stubble cultiva-
tors, subsoilers, drill harrow (3 m, 4 m, 5 m, 6 m) and cultivating 
drill machines.

FkL POLSkA Sp. Z o.o. Sp. k.
Trzcianka 33a
64-316 kuślin
tel. 605 486 878
e-mail: biuro@fkl-polska.pl

Firma FKL jest europejskim producentem najwyższej jakości 
rozwiązań dla rolnictwa oraz przemysłu. Całość produkcji zlo-
kalizowana jest w Serbii. Głownymi produktami oferowanymi są: 
łożyska samonastawne, obudowy żeliwne, zespoły łożyskowe, 
rolnicze piasty bezobsługowe, krzyżaki, wały kardana oraz ło-
żyska specjalne.

The FKL company is an European manufacturer of high-quality 
solutions for agriculture and industry. 100% of production is lo-
cated in Serbia. The main products are self-aligning bearings, 
cast iron housings, bearing units, maintenance free agricultural 
hub, crosses, cardan shaf ts and special bearings.

FLIEGL AGRARTECHNIk GmbH
bürgermeister-boch-Str. 1
D-84453 Mühldorf
tel. +49 (0) 86 31 307-0
fax +49 (0) 86 31 3 07-550
e-mail: info@fliegl.com
www.fliegl.com

kontakt w Polsce:
Mikołaj Sadowski
kom.: +48 518 250 314
fax: +49 8631 307 555
e-mail: mikolaj.sadowski@fliegl.com

Od ponad 40 lat Firma Fliegl jest międzynarodowym liderem 
jako producent innowacyjnych rozwiązań transportowych. Przy-
czepa ASW GIGANT z systemem zsuwania rozwiązała problem 
transportu, przeładunku i rozrzucania nazwozu organicznego. 
Wozy asenizacyjne z aplikatorem SKATE profesjonalnie apli-
kują gnojowicę. ADS – jednosiowe rozrzutniki dla gospodarstw 
rodzinnych. W ofercie także przyczepy burtowe, skorupowe, 
przeładunkowe, do transportu bel. 

FMR Lisicki Janusz Lisicki
ul. Wałowska 2
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 668032785
e-mail: estepniewski@lisickirawa.pl

Firma FMR Lisicki Rawa Mazowiecka jest wiodącym producen-
tem maszyn rolniczych i sadowniczych w Europie. W swojej 
ofercie posiadamy kilkadziesiąt rodzajów maszyn dostosowa-
nych do indywidualnych wymogów klienta. Wysoką jakość i nie-
zawodność urządzeń gwarantuje nowoczesny park maszynowy. 
Firma zapewnia transport maszyn na terenie całego kraju oraz 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,a także pełny asortyment 
części zamiennych.

FOG AGROTECHNIk POLAND Sp. z o.o.
ul. Platynowa 30
62-052 komorniki
tel./fax +48 618 686 266, mob. +48 606 994 906
e-mail: mw@fogagro
www.fogagro.eu

Produkujemy elementy duńskiego, bezpiecznego dla środowiska 
systemu bezpośredniego odprowadzania gnojowicy z chlewni. 
Zapewniamy bezpłatne doradztwo i pomoc w projektowaniu.

We produce original Danish direct, environmentally friendly flush 
systems for pig slurry. We provide free-of-charge consulting and 
assistance in designing and implementing our systems.   

FOL-GOS Sp. z o.o.
63-820 Piaski, Grabonóg 67C
tel. 607 779 828 
www.folgos.pl
https://www.facebook.com/Folgos.Polska/

FOLGOS to krajowy producent folii do sianokiszonki oraz folii 
opakowaniowej. Dzięki udoskonalonej technologii oferujemy 
ekologiczną folię wyprodukowaną w 100% z surowców wtórnych 
i nadają się do ponownego użycia. Folia jest dedykowana dla 
wszystkich dostępnych na rynku typów owijarek. 

FOLGOS – Polish manufacturer of silage and packaging wrap 
film. Thanks to the improved technology, we offer eco-friendly 
film made of 100% recycled materials, suitable for re-use as 
well. The film is dedicated to all types of wrapping machines 
available on the market. 
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FPHU AGRA
ul. Strachowskiego 27A/2
52-210 Wrocław
tel./fax +48 71 368 16 13, 
e-mail: agra@agra-wroc.pl, 
web: www.haybuster.pl

HayBuster jest znany z produkcji najwyższej jakości, najtrwal-
szych i najskuteczniejszych maszyn do siana i słomy na świecie, 
aby pomóc w lepszym wymieszaniu paszy dla zwierząt gospo-
darskich i ściółki. Ta precyzyjnie wycięta słoma jest również wy-
korzystywana w produkcji biomasy i peletu. HayBuster posiada 
centra sprzedaży i serwisu w ponad 20 krajach na całym świe-
cie, a obecnie również w Polsce.

HayBuster is known for producing the highest quality, longest 
lasting and top performing Hay/Straw Bale Choppers in the 
world,  to aid in a better mix in livestock feed and bedding. This 
precise cut straw is also used in Biomass Energy production 
and Pellets. HayBuster has sales and service centers in over 20 
countries around the world and is now in Poland.

FRACOP Sp. z o.o.
ul. Wyczulki 101a
02-823 Warszawa
tel. 501 552 123
e-mail: fracop@fracop.pl
www.fracop.pl

FRANCUSKIE KONSORCJUM. Konsorcjum FRACOP grupuje 
5 francuskich producentów, wyspecjalizowanych w technologii 
przechowalnictwa zbóż. Oferowane urządzenia: Silosy, Suszar-
nie, Wialnie, Sortowniki, Przenośniki, Pomiar temperatur, Pobie-
rania probek ziarna, Wagi i Tłocznie oleju.

FRENCH CONSORTIUM. FRACOP is a consortium grouping 
5 French grain equipment Manufacturers. European leaders in 
their specialities. Equipments offered : grain Silos, Silo thermom-
etry, Dryers, Cleaners-graders, Handling equipment, Weighing 
units, automatic grain Samplers and oil seeds Press.

FRANkOWSkI COATING Sp. z o.o. Sp.k.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. batalionów Chłopskich 14/7                
tel. 58/773-13-00
faks 58/773-13-01
www.frankowskicoating.com.pl 

Firma Frankowski Coating zajmuje się dystrybucją najwyższej 
jakości farb do maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, kon-
strukcji stalowych w bardzo konkurencyjnych cenach. Każdy 
nasz klient może liczyć na pomoc techniczną a także dobór sys-
temu malarskiego pod specjalne projekty.

Frankowski Coating deals in the distribution of the highest qual-
ity paints for agricultural machines, commercial vehicles and 
steel structures at very competitive prices. Each of our clients 
can count on technical assistance and the selection of a painting 
system for special projects.
 

 
 

 

FRANQUET
34 rue de Prouvais   Guignicout
FR-02190 Guignicout
tel.: 33 323 797 466
e-mail: info@franquet.com
www: franquet.com

FRISTOM TOMASZ FRIESkE
uL. Grunwaldzka 207A
85-451 bydgoszcz
+48 52 360 90 50
www.fristom.com.pl

Firma FRISTOM jest wiodącym producentem oświetlenia i wią-
zek elektrycznych dla motoryzacji i rolnictwa. Oferujemy: lampy 
robocze, lampy ostrzegawcze, lampy tylne, lampy obrysowe, 
lampy oświetlenia tablicy rej., lampy przeciwmgłowe i cofania, 
lampy jazdy dziennej, odblaski. Zapraszamy do współpracy!

Company FRISTOM is one of the key manufacturers of lighting 
and electrical  harnesses for the automotive and agriculture busi-
nesses. We offer: warning lamps, rear lamps, clearance lamps, 
number plate lamps, fog and reversing lamps, daytime running 
lamps, reflectors. We invite you for cooperation.

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. kujawska 102
44-101 Gliwice
tel. (32) 40 12 200
fax (32) 40 12 255
e-mail: Gliwice@fuchs-oil.pl
www.fuchs.com/pl
 

Fuchs Oil Corporation (PL) od 1989 r. ściśle współpracuje 
z przedsiębiorstwami niemal wszystkich branż gospodarki, 
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w tym również z rolnictwem. Oferujemy środki olejowo-smarne 
i usługi szkoleniowo-serwisowe w zakresie prawidłowego i eko-
nomicznego zastosowania produktów. Troska o jakość znajduje 
swoje odzwierciedlenie we wdrożonym Zintegrowanym Syste-
mie Zarządzania  ISO 9001:2000 i 14001:2004.
 

Fuchs Oil Corporation (PL) since 1989 closely cooperates with 
companies of all economy branches within agriculture. We offer 
lubricants and professional training and service in the field of 
proper and economic application of Fuchs products. The care for 
the quality has its reflection in the initiated Integrated Manage-
ment System according to ISO 9001:2000  and 14001: 2004. 
 

FUCON Dariusz Szczekocki
ul. Toruńska 14b
87-410 kowalewo Pomorskie
tel.: 515 170 059
e-mail: biuro@cemo.com.pl
www.cemo.com.pl

Galmet Sp. z o.o. Sp. k 
aul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
tel. 77 403 45 00
fax 77 403 45 99
e-mail: galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/GalmetPL/

Galmet to polski producent urządzeń grzewczych z 36-letnią 
historią. Na ponad 45 000 m² hal produkcyjnych pracuje 700 wy-
kwalifikowanych pracowników oraz najnowocześniejsze maszy-
ny w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. W firmie po-
wstają pompy ciepła, zestawy słoneczne, kotły c.o. oraz ogrze-
wacze wody – konfigurowane w najwydajniejsze i oszczędne 
Hybrydowe Systemy Grzewcze, wykorzystujące OZE.
 
Galmet is a rapidly growing company in the field of heating 
technology with over 35 years of experience. The company’s 
products include: water heaters, boilers, solar systems, and heat 
pumps. It’s product range is continually increasing in order to 
accommodate a wider range of customers. Galmet’s products 
are winning numerous awards every year and are trusted both 
at home and abroad.

GASPOL S.A.
ul. Gazowa 1
21-100 Lubartów
tel. 22/ 530 00 00
e-mail: infolinia@gaspol.pl

GASPOL S.A. to największy dostawca gazu płynnego w Polsce 
– uniwersalnego źródła energii dla domu, rolnictwa i przemysłu 
Oferuje: gaz w zbiornikach, gaz w butlach, autogaz. Gaspol za-

pewnia kompleksową obsługę w zakresie wykonania instalacji 
zbiornikowych na gaz płynny: od wykonania projektu, zdobycia 
niezbędnych uzgodnień, przywiezienia zbiornika, aż po dostawy 
gazu. 

GASPOL S.A. – is the biggest supplier of Liquefied Petroleum 
Gas in Poland – universal source of energy for households, agri-
culture and industry. Offers three kinds of products: gas in tanks, 
gas in cylinders, autogas. Gaspol provides comprehensive 
range of services connected with preparation of the bulk instal-
lations for lpg: preparation of the project, getting of all necessary 
permissions, tank fixing and gas deliveries.

J.A. GąSkA – Jacek Gąska i Aleksander Gąska 
Spółka Jawna
Gotkowice 85
32-048 Jerzmanowice, Polska
tel.: +48 12 389 09 40, +48 12 389 09 41
e-mail: kontakt@gaska.com.pl
www.gaska.com.pl

Przedsiębiorstwo „GĄSKA” to producent i dystrybutor części 
zamiennych do zachodnich maszyn rolniczych takich marek 
jak: Claas, Massey Ferguson, John Deere, New Holland, We-
lger oraz innych.  Oferujemy: Części do kombajnów zbożowych 
i pras; Części silnikowe i ciągnikowe; Pasy rolnicze; Łańcuchy 
rolnicze i standardowe. Obsługujemy klientów z całej Polski. Do-
stawy ekspresowe w 24 godziny.

„GĄSKA” Company produces and distributes spare parts for 
agricultural machines i.e.: Combine harvesters and balers; 
(Claas, Massey Ferguson, John Deere, New Holland, Welger); 
Engine and tractor spare parts; Agricultural belts; Chains. We 
supplay clients all over Poland and Europe. Swift delivery.

GENEU beata Jerczyńska
ul. Powstańców Wlkp. 14 a
86-061 brzoza
tel. 52/ 381 02 77
e-mail: geneu@wp.pl

Obory – wygrodzenia, ruszta, poidła, kalenice, kurtyny, systemy 
wentylacyjne. Chlewnie- silosy, paszociągi, wentylacje, wygrodze-
nia, pojenie, okna PCV na wymiar, ruszta, schładzanie. Kurniki 
– wentylacja, pojenie, karmienie, ogrzewanie, zamgławianie. Gno-
jowica-miksery, pompy, przepompownie, projektowanie, montaż.

Partitions for swine and cattle, delivery coops, concrete and 
plastic grates, automatic animal feeders for wet and dry feed-
ing, drinkers, troughs, ventilation systems, heating systems, 
equipment for automatic giving of fodder – spiral and bead fod-
der trains, PVC windows for buildings for livestock, disinfection 
agents, roof ridge skylights and ventilation curtains for cowhous-
es, slurry and floor miksers.
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GLINkOWSkI Sp. z o.o.
21  Sikorzyn
63-800 Gostyń
tel.: 65/ 572 70 24
e-mail: biuro@glinkowski.pl
www.glinkowski.pl

GOLPASZ S.A.
ul. PTTk 50
87-400 Golub-Dobrzyń

GOOD – bELTS sp. z o.o.
ul. karpia 20
61-619 Poznań
tel. 607 742 787
e-mail: biuro@good-belts.pl
www.good-belts.pl

Firma GOOD-BELTS zajmuje się hurtową oraz detaliczną sprze-
dażą pasów klinowych, zębatych, wielorowkowych i innych, mar-
ki BRIZZON, OPTIBELT oraz CONTITECH CONTINENTAL. 
W naszej ofercie znajdą Państwo m. in pasy do elektronarzędzi, 
kosiarek, rekultywatorów, glebogryzarek oraz maszyn rolniczych 
(traktory, kombajny). Posiadamy również profesjonalny sprzęt 
do łączenia otwartych pasów zębatych z PU.

The GOOD-BELTS company deals in the wholesale and retail 
sale of V-belts, timing belts, multi-ribbed belts and the others 
(BRIZZON, OPTIBELT and CONTITECH CONTINENTAL 
brands) In our offer you can find the belts for electric power tools, 
lawn mowers, recultivators, rototillers and agricultural machines 
(tractors, harvesters). We also have got professional equipment 
for splicing open end PU belts.

GORENC-IGOR STARE S.P/ PRZEDSTAWICIEL 
W POLSCE: ACS Q-SYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 21/3 
05-500 Piaseczno 

Nowa producent na rynku polskim GORENC, który z pasją pro-
jektuje i tworzy maszyny rolnicze. Wieloletnie doświadczenie, 
jak i innowacyjne rozwiązania oraz nowoczesny sprzęt zapew-
nia wysokiej jakości produkty takie jak: brony talerzowe i spręży-

nowe, chwastowniki, kultywatory, planery, więc po plonach nas 
poznacie – jeżeli zależy Tobie na jakości zadzwoń 606 331 221 
lub napisz: kontakt@acs-rolnik.pl

GOSPODARZ.PL
Pl. berwińskiego 5
66-120 kargowa
tel. 68 422 11 63
e-mail: redakcja@gospodarz.pl

Portal o zasięgu ogólnopolskim skierowany do gospodarzy i firm 
z nimi współpracujących, grup producentów rolnych, instytucji 
rządowych, kadry naukowej oraz studentów. Dostępny jest też 
kanał rolniczej telewizji internetowej www. Gospodarz.tv

GOWEIL Maschinenbau GmbH
ul. Davidschlag 11
A-4202 kirchschlag bei Linz
AUSTRIA
tel. 43/ 7215 21310
e-mail: office@goeweil.com

Przez dziesięciolecia firma Göweil ugruntowała swoją pozycję 
jako ekspert w produkcji maszyn rolniczych do produkcji kiszon-
ki. Göweil oferuje kompletny i wysokojakościowy asortyment 
– od pras zwijających, praso-owijarki, owijarki aż do urządzeń 
transportowych i techniki otwierania balotów. Dzięki dużemu 
eksportowi maszyny Göweil są znane i pracują nie tylko w euro-
pie lecz też na całym świecie. 

Over the last decades, Göweil established themselves as an 
expert in manufacturing agricultural machines for silage technol-
ogy. GÖWEIL offers a complete and high grade product line – 
from round balers, baler-wrapper combis, wrapping machines up 
to transport- and bale opening devices for silage bales. By the 
high export share, Göweil machines became renowned and are 
widely used throughout the world. 

GRAINTEC Mariusz Piecuch
ul. Gdańska 6
83-230 Smętowo Gr.
tel. 503025125 
e-mail:dmuchawy@wp.pl
www.graintec.pl

Zajmujemy się produkcją wysokowydajnych dmuchaw do zbo-
ża o wydajności od 10 do 60 ton na godzinę oraz Czyszczarek 
pneumatycznych montowanych na przenośnikach ślimakowych 
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o wydajności czyszczenia 10T/H. Nowością w naszej ofercie jest 
Kocioł wodny z cyklonowym dopalaczem spalin klasy. Produku-
jemy także przenośniki ślimakowe każdego typu tel. 503302086.

GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.
Jabłonna 35
97-570 Przedbórz
tel. 447812068
e-mail: serwis@grano-system.pl

Cel nowej firmy stanowi uruchomienie produkcji nowoczesnych 
maszyn rolniczych dla potrzebującego nowych technologii 
i szybko modernizującego się na wzor zachodni rolnictwa. 
W grudniu 2008 roku firma Grano-System rozpoczęła działal-
ność gospodarczą, przenosząc szybko na swoj grunt liczne 
nowatorskie techniczne rozwiązania. Dużą wagę przywiązujemy 
do precyzji wykonania, dzięki ktorej zadowolenie naszych klien-
tow zawsze jest pełne a finalizacji każdej transakcji towarzyszy 
satysfakcja. Wierzymy, że duch rywalizacji i jednocześnie zor-
ganizowana praca zespołowa sprawią, iż Grano-System będzie 
jedną z dynamiczniej rozwijających się firm produkcyjnych nie 
tylko w naszym rejonie! 

GRASDORF kOŁA POLSkA
ul. kamienna 9
47-300 krapkowice
tel. 77/ 44 67 348
e-mail: biuro@kolarolnicze.pl

GREEN HOUSE DEVELOPMENT S.A.
ul. Puławska 2
02-566, Warszawa
tel. (22) 622 21 98, (22) 629 30 28
www.greenhousedevelopment.pl

Wave Apartments w Międzyzdrojach to wyjątkowa inwestycja, 
powstająca w pierwszej linii brzegowej, tuż przy plaży. Nowo-
czesna architektura, niepowtarzalny design, bogata oferta cało-
rocznych atrakcji oraz koncept gastronomiczny to kwintesencja 
nadmorskiej nieruchomości w stylu „Wellness”. Kompleks Wave 
Apartments obejmuje pięć 10-piętrowych budynków apartamen-
towych, w których znajdzie się  ponad 400 luksusowych lokali 
mieszkalnych. Pierwszy etap inwestycji zostanie oddany do 
użytku w I kwartale 2021 roku.  Świetnie zlokalizowany aparta-
ment w wysokim standardzie to zyskowny, bezpieczny i popular-
ny sposób lokowania środków. Ważnym atutem inwestycji jest 
również całoroczny charakter obiektu, zagwarantowany dzięki 
bogatej infrastrukturze przewidzianej w inwestycji. Są to restau-
racje, spa, podgrzewane baseny, strefa sportów wodnych, bo-

isko, sala fitness, siłownia i wiele innych. Zapraszamy do nowo 
otwartego showroomu inwestycji (ul. Gryfa Pomorskiego 70 
– wejście od ul. Bohaterów Warszawy), aby ocenić potencjał 
miejsca i już dziś poznać standard w jakim realizujemy Wave 
Apartmenst&Wellness.

GREGOIRE-bESSON POLSkA Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1a
kowanówko
64-600 Oborniki
tel. 61/ 297 75 30
e-mail: gbesson@poczta.onet.pl

GREGOIRE-BESSON: pługi, brony talerzowe, kultywatory ścier-
niskowe, agregaty uprawowe, głębosze. BERTHOUD: opryski-
wacze zaczepiane i samojezdne. JEANTIL: rozrzutniki obornika, 
przyczepy rolnicze, wozy asenizacyjne. MX: ładowacze czołowe, 
chwytaki do balotow, paleciaki, łyżki do ziarna i ziemi, łyżki do 
kiszonki, krokodyle. LUCAS: wozy paszowe, ścielarki do słomy.

GREGOIRE-BESSON: ploughs, disc harrows, cultivators, soil 
preparators, subsoilers. BERTHOUD: trailed and self-propelled 
sprayers. JEANTIL: manure spreaders, agricultural trailers, slur-
ry tankers bedde. LUCAS: diet seeders, straw-bedders.

GREMUR-AGRO
ul. Przemysłowa 19
62-095 Murowana Goślina
tel. 781 367 237
e-mail: gremuragro@wp.pl

GRIMME LANDMASCHINENFAbRIk GmbH & Co. kG
Hunteburger Strasse 32
D-49401 Damme
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049/ 549 16 660
e-mail: grimme@grimme.de

Czołowy światowy producent maszyn do uprawy ziemniaka.Sze-
roka gama maszyn,rożnorodność osprzętu,najlepsze rozwiązania 
techniczne gwarantujące niezawodność. Sadzarki, obsypniki, 
kombajny jedno,dwu-i czterorzędowe, maszyny do przechowalni, 
kosze przyjęciowe,taśmy, usypywacze pryzm, kombajny do zbio-
ru burakow cukrowych,doczyszczarki, maszyny do warzyw.

„Harvesting success!” – with Grimme. Grimme produce modern 
and advanced separating, planting, cultivation, harvest and han-
dling equipment for the potato and beet grower. Either planter, 
ridging and rotary hiller, trailed or self-propelled potato harvester, 
6-row self-propelled beet harvester, cleanliner and a powerful han-
dling equipment line, we have the professional solution for you.
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GRUPA MULARSkI
Jasna 12  Sarnów
42-512 Psary
tel. 32/ 267 21 71
e-mail: info@mularski.pl
www.mularski.pl

GUANGZHOU HUIGUANG INTELLIGENT 
TECHNOLOGY Co.,Ltd.
No.1-10 Pingshi East Rd
Sandong Village Industrial Park
Huacheng St, Huadu district, Guangzhou, China
tel. +86-18198925312
e-mail: orpro07@offroad-pro.com
www.offroad-pro.com 

ORPRO jest innowacyjnym dostawcą i producentem specjali-
zującym się w automatycznym oświetleniu LED w ciągu 10 lat 
doświadczeń fabrycznych (OEM i ODM) z siedzibą w GZ w Chi-
nach. Zobowiązujemy się do opracowania i produkcji niesamo-
witych produktów oświetleniowych LED, w tym listew świetlnych 
LED, świateł roboczych / świateł drogowych LED, świateł sy-
gnalizacyjnych i ostrzegawczych LED, świateł ostrzegawczych, 
świateł tylnych itp. Do zastosowania w pojazdach terenowych, 
pojazdach awaryjnych, pojazdach transportu publicznego, wóz-
kach widłowych, Pojazdy specjalistyczne, pojazdy inżynieryjne, 
sprzęt rolniczy, morski, motocykle itp., Które można wykorzysty-
wać do różnych celów. Połączyliśmy siły z profesjonalnym ze-
społem: R&C, Production, QC, Sales Sales, aby zapewnić klien-
tom najlepsze usługi i wysoką jakość. Posiadamy pełny zestaw 
zaawansowanych technologii produkcji. oraz sprzęt testowy 
w celu dostarczenia produktów ściśle zgodnych z normami ISO 
9001, CE, RoHs, IP67, EMC, Emark. Otrzymał wiele dobrych 
komentarzy z różnych wystaw w AAPEX, Automechanika Frank-
furt, Szanghaj, Hanower Agritechnica itp.

ORPRO is as an innovative supplier and manufacturer special-
izing in Auto LED lighting over 10 years factory experiences 
(OEM & ODM) which is located in GZ, China. We commit to 
develop and manufacture incredible LED lighting products in-
cluding LED Light Bars, LED Work Lights/ Driving Lights, LED 
Signal&Warning Light,  Beacon, Tail Light etc. for the application 
of off-Road vehicles, Emergency vehicles, Public Transportation 
vehicles, Forklift, Specialized vehicles, Engineering vehicles, 
Agricultural Equipments, Marine, Motorcycles, etc which can be 
used in various purposes. We have teamed up with a profes-
sional team : R&C, Production, QC, Sales Team to provide the 
best services and high quality to the customers. We own full set 

of advanced manufacturing tech. and test equipment to provide 
the products which are strictly according to ISO 9001, CE, RoHs, 
IP67, EMC, Emark standards. Received many good comments 
from different exhibitions in AAPEX, Automechanika Frankfurt, 
Shanghai, Hanover Agritechnica etc.

GUMSTAL STANISŁAWA LUbISZEWSkA
ul. Rybaki 7
85-790 bydgoszcz
tel. 52/346 82 58
e-mail: info@gumstal.pl

Jesteśmy wiodącym producentem części do kombajnow i ko-
paczek do ziemniakow, burakow i warzyw. Produkujemy rolki, 
wyroby z gumy oraz taśmy prętowe do ww maszyn. Od ponad 
17 lat wspołpracujemy z wieloma znanymi firmami z Europy Za-
chodniej. Nasze wyroby pasują do wielu maszyn produkcji za-
chodniej między innymi: Grimme, Holmer, Ropa, Kleine, Amac, 
Reekie, Samon, Holaras i wiele innych. 

Producer of rollers and sieve webs for potato and sugar beet 
harvesters.

GÜTTLER GmbH
karl-Arnold Str. 10
D-73230 kirchheim unter Teck
tel. 0049 7021 9857-0
fax 0049 7021 9857-20
e-mail: info@guettler.de
www.guttler.biz

Wały Güttlera ze złotym odciskiem kopyta zapewniają wyjątko-
we korzyści: Idealną strukturę powierzchni siewnej pola, a na 
łąkach gęstą darń i lepsze efekty dosiewu. GreenMaster, sys-
tem 5-w-1, całoroczna maszyna do profesjonalnej pielęgnacji 
użytków zielonych jak również do przygotowania powierzchni 
siewnej i uprawy międzyplonów na roli. Frontpackery na każdy 
typ ziemi do szerokości roboczej 6 m.

Güttler rollers with their golden hoof print offer great benefits: An 
ideal soil structure on arable and on grassland a better turf and 
more success in over seeding. The Green Master 5-in-1 system is 
an all-year round machine for professional grass land care and for 
seedbed preparation or for establishing greening crops on arable 
land as well. Front presses for all kind of soils up to 6 m width.

HAERING POLSkA Sp. z o.o.
ul. krakowska 66
86-031 Osielsko
tel. 604 561 999
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Producent profesjonalnych farb przemysłowych do użytkowa-
nia w przemyśle AGRO (farby antykorozyjne do malowania 
powierzchni metalowych) oraz materiałów budowlanych (farby 
i tynki do ocieplania i renowacji budynków w przemyśle AGRO). 
Farby przemysłowe do malowania maszyn rolniczych. Farby 
i tynki budowalne do remontów budynków gospodarczych. 

HALE NA bALE – ZAkŁAD MECHANICZNY PROGRESS 
Leszek Sawicki
Nowa Wieś ks. 4a
63-640 bralin
tel. 62/781 96 10
e-mail: biuro@zmprogress.pl

Firma Zakład Mechaniczny Progress od kilkunastu lat z powo-
dzeniem zajmuje się produkcją Hal na Bale. Jesteśmy liderem 
w produkcji bezfundamentowych hal. Oddajemy do Państwa 
dyspozycji 6 szerokości hal: 8, 9, 10, 12, 15, 18 metrow co 
daje nieograniczone możliwości w dopasowaniu konstrukcji do 
Państwa potrzeb. Do przykrycia naszych konstrukcji stosujemy 
plandeki o gramaturze 900 g./m2 z żywotnością do 20 lat.

For over a dozen years now, Progress Mechanical Firm is a suc-
cesful producer of hay bale halls. We are a leader in constructing 
non foundation halls. In our offer you will find halls of 8, 9, 10, 12, 
15 and 18 meters width, what gives virtually unlimited product to 
needs fitting capacity. Our structures are covered with tarpaulin 
of 900 g/m2 basis weight which have up to 20-year life span.

HANDLOPEX S.A.
02-495 Warszawa
ul. Regulska 49
Adres do korespondencji:
35-082 Rzeszów
ul. Połonińska 29
www.handlopex.pl
e-mail: handlopex@handlopex.pl

Handlopex S.A. z Rzeszowa posiada 18 filii (Biała Podlaska, 
Białystok, Czeladź, Gdańsk, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, 
Łódź, Olsztyn, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) oraz 6 spółek zależnych 
poza granicami kraju (Czechy, Słowacja, Ukraina, Węgry, Litwa, 
Rumunia). Zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą ogumie-
nia (opony do wszelkich typów pojazdów, dętki, felgi ciężarowe, 
rolnicze, osobowe – aluminiowe i stalowe).

Handlopex S.A. from Rzeszów owns 18 branches (Biala Pod-
laska, Bialystok, Czeladz, Gdansk, Kielce, Koszalina, Krakow, 
Lublin, Lodz, Olsztyn, Poznan, Radom, Rzeszow, Szczecin, To-

run, Warszawa, Wroclaw, Zielona Gora) and 6 foreign branches 
(Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Hungary, Lithuania, Roma-
nia). The company is a wholesaler and a retailer of tyres, tubes 
and wheel rims – alloy and steel - (for all types of vehicles like 
trucks, agricultural and passenger’s cars). 

HANS bRANTNER & SOHN
Hans brantner Strasse 8
2136 Laa an der Thaya
tel. +43 2522 2511-0
fax +43 2522 2511-50
e-mail: fahrzeugbau@hb-brantner.at
www.hb-bratner.pl
www.facebook.com/brantnerpolska
  

Firma HB Brantner od 75 lat zajmuje się produkcją wysokiej 
jakości przyczep rolniczych.W naszej ofercie znajdą Państwo 
przyczepy jedno-dwu-trzyosiowe, przyczepy samowyładowcze, 
oraz przyczepy ze ścianą przesuwną Power Push+ z adapterem 
rozrzutnika obornika. Różnorodność naszych przyczep waha się 
od 2 do 34 ton masy całkowitej.

HANS SAUTER GmbH
Auerbachereg 13  Stetten
DE-87778 Stetten
tel.: +49 826 175 994 0
e-mail: info@sauter-stetten.com
www: sauter-stetten.com

HARDI POLSkA 
ul. Sklęczkowska 51
99-300 kutno
tel 509282298, 516017632
www.hardipolska.com

Producent opryskiwaczy rolniczych oraz sadowniczych.

HCS EUROPE Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 9A
Węgrzce 
32-086 Zielonki 
tel. 12/ 414 00 60
e-mail: info@hcseurope.pl
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HEALTHY LIFE 
ul. Daszyńskiego 16D 
58-533 Mysłakowice 
e-mail: biuro@hlpolska.com 
www.hlpolska.com 

Healthy Life w swojej ofercie posiada urządzenia do masażu 
oraz nowoczesny sprzęt do fitnessu PowerSlim dzięki, któremu 
ćwicząc 3 razy w tygodniu po 20 minut jesteśmy w stanie popra-
wić swój wygląd redukując tkankę tłuszczową, ujędrniając ciało 
oraz dodatkowo wzmacniając mięśnie, stawy i ścięgna.

HEbEI AIYANG AUTO PARTS Co., Ltd. 
Dazhai Village Wangguanzhuang 
town Qinghe County
54802 Hebei CHINY 
tel. 86/ 0 319 813 18 18  
e-mail: sunjn@wanfair.com

HEkTOS Sławomir Pokraka
ul. Wojska Polskiego 36, 08-440 Pilawa
tel. 22 203 5079
fax 22 203 5080
e-mail: info@hektos.com
www.hektos.eu
facebook: facebook.com/hektos.eu

Hektos to importer, integrator i producent układów hydrauliki siło-
wej. Specjalizuje się w sprzedaży wielotłoczkowych silników hy-
draulicznych; pomp tłoczkowych, łopatkowych i zębatych o stałej 
i zmiennej wydajności, akumulatorów hydraulicznych i chłodnic 
oleju. Oferuje także zawory i rozdzielacze oraz instrumenty do 
pomiarów przepływu, ciśnienia i testery układów hydraulicznych.

Hektos is an importer, system integrator and manufacturer of 
hydraulics systems. Its specialities are sales piston hydraulic 
motors; piston, vane and gear pumps with constant and variable 
displacement, hydraulic accumulators and oil coolers. It also of-
fers directional valves as well as instruments for measuring flow, 
pressure, and hydraulic system testers.

HEMPOL Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 4, 62-002 Suchy Las
tel. +48/601884155, +48/601737442
tel./fax: +48/618266505 
e-mail: hempol@hempol.pl    
www.hempol.pl 

Hempol Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielem w Polsce 
fińskiej firmy SUOKONE OY, w zakresie sprzedaży i serwisowa-
nia maszyn MERI CRUSHER. W ofercie sprzedaży są kruszar-
ki, mulczery, stabilizatory gruntu. Służą do przygotowania gleby 
w różnorodnych warunkach, są odpowiednie do pracy w rolnic-
twie, leśnictwie jak i w warunkach miejskich.

Hempol Sp. z o.o. is the general representative of the Finnish 
Company SUOKONE OY for Poland, responsible for the sales 
and servicing of MERI CRUSHER machines. We offer crushers, 
mulchers and ground stabilizers. The machines are suitable for 
preparing the surface in different conditions. They can be ap-
plied in agriculture, forestry and in municipal conditions.

HENRYk bATYRA MASZYNY ROLNICZE
ul. Vetterów 8
20-277 Lublin
tel. 501 237 299
e-mail: henryk@henryk.com.pl

Produkujemy oraz sprzedajemy maszyny uprawowe m.in. agre-
gaty uprawowe, talerzowe, podorywkowe i uprawowo-siewne, 
a także siewniki poplonow. Ponad 25 lat doświadczenia; pro-
wadzimy działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej w Lublinie.

Producer and seller of land cultivation machines, including com-
bined cultivators, disc harrows, tine cultivators and one-pass 
cultivators. We have over 25 years of experience; currently we 
are located in the Lublin Special Economic Zone.

HE-VA APS
ul. N.A. Christensensvej 34
Dk-7900 Nykobing Mors
DANIA / DENMARk
tel. 0045/9772 4288

Fabryka maszyn HE-VA, produkuje pełną gamę maszyn do 
uprawy gleby wraz z przednim tuz. Zakres produktów jest pro-
dukowana i sprzedawana na terenie Danii i eksportowana do 
34 kraje. Asortyment produktów zawiera brony, agregaty, bro-
ny ścierniskowy, głębosze, wały, maszyn do przodu traktora, 
przedni- tuzy i WOM. Te maszyny są tworzony i optymalizowane 
w ścisłej współpracy z rolnikami i dilerami z wielu krajów, żeby 
produkty zawsze odpowiadały najnowszym wymaganiom i me-
todą pracy w terenie. 

The factory HE-VA manufactures a complete range of imple-
ments for soil cultivation plus frontlifts. The range of products 
is being sold in Denmark and is exported to 34 countries. The 
range of products involves seedbed harrows, combi drill/har-
rows, stubble implements, sub-soilers, rollers, front presses, 
frontlifts and front PTOs. These implements are continuously 
developed and optimized in close co-operation with farmers and 
dealers in many countries so that the range of products always 
complies with the latest demands and fieldwork methods. 
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HIFI FILTER POLSkA Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 4
96-321 Siestrzeń
tel. +48 22 378 01 40
fax +48 32 378 01 41
e-mail: office@hifi-filter.pl
www.hifi-filter.pl  

SIŁA GRUPY I ZNAKOMITA OBSŁUGA KLIENTA. Grupa HIFI 
FILTER® jest wiodącym europejskim dostawcą systemów i ele-
mentów filtracyjnych. Oferujemy szeroki zakres wyrobów i akce-
soriów filtracyjnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebo-
wania naszych klientów. 

HODOWLA ROśLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 kobylin
tel. 65/ 548 24 20
e-mail: smolice@hrsmolice.pl

Prowadzimy hodowlę i nasiennictwo zboż ozimych i jarych, ku-
kurydzy, rzepaku, grochu, łubinow oraz prosa. Gospodarujemy 
na powierzchni około 4800 ha. Jesteśmy krajowym liderem 
w hodowli i produkcji odmian mieszańcowych kukurydzy. Je-
steśmy właścicielami ponad 100 odmian roślin rolniczych. Ofe-
rujemy wysokiej jakości materiał siewny przeznaczony do dalej 
reprodukcji oraz na potrzeby produkcji towarowej.

HODOWLA ROśLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
tel. 24/ 356 69 00
e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl 

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o Grupa IHAR jest 
polską firmą hodowlano-nasienną. W ofercie posiadamy ponad 
90 odmian w następujących gatunkach: rzepak ozimy i jary, 
pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień jary, 
owies, bobik, soja, groch, len oleisty, mak. Materiał siewny na-
szych odmian dostępny jest na terenie całego kraju w dobrych 
firmach nasiennych oraz bezpośrednio w oddziałach Społki.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR is a Polish plant 
breeding company. We have in offer more than 90 varieties in 
following species: winter and spring oilseed rape, winter and 
spring wheat, winter and spring triticale, spring barley, oats, field 

bean, peas, soya, flax and poppies. Certified seed of our varie-
ties are available in good seed companies in Poland and directly 
in Hodowla Roślin Strzelce’s affiliates.

HODOWLA ZIEMNIAkA ZAMARTE SP. Z O.O. 
GRUPA IHAR 
ul. Parkowa 1
Zamarte
89-430 kamień kraj.
tel. 604 596 245; 698 978 254 ; 662 156 030
e-mail: hzz@zamarte.com
www.zamarte.com

Hodowla Ziemniaka Zamarte, to ponad 70 lat wytrwałej pracy 
kilku pokoleń ludzi oddanych polskiej hodowli. Nazwa – Zamar-
te, kojarzy się powszechnie z najbardziej cenionymi odmianami 
ziemniaka. Z przyjemnością zapraszamy Państwa do korzysta-
nia z naszych odmian ziemniaka. Jadalnych:  Tacja, Impresja, 
Denar, Lord, Michalina, Gwiazda, Jurek... oraz odmian skrobio-
wych: Widawa, Kuba, Rudawa, Skawa, Jasia....

The Zamarte Potato Growing means over 70 years of persistent 
work of several generations of people devoted to Polish grow-
ing. The name – Zamarte, is commonly associated with the 
most-valued potato varieties. We are pleased to invite you to 
use our potato varieties; edible ones: Tacja, Impresja, Denar, 
Lord, Michalina, Gwiazda, Jurek... and starch varieties: Widawa, 
Kuba, Rudawa, Skawa, Jasia....

HOG SLAT Sp. z o.o.
ul. Stefana batorego 126, batorowo
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 833 04 55
fax +48 61 833 00 64
e-mail: biuro@hogslat.com
www.hogslat.pl

Firma Hog Slat zajmuje się budową oraz kompleksowym wy-
posażeniem ferm trzody chlewnej i drobiu. Oferujemy m.in.: 
budowę obiektów „pod klucz”, doradztwo oraz serwis urządzeń. 
W Batorowie k. Poznania znajduje się siedziba, magazyn cen-
tralny oraz produkcja rusztów. Zapraszamy do naszych sklepów 
w Żurominie, Lesznie, Czaplinku oraz Siedlcach gdzie znajdą 
Państwo bogatą ofertę części zamiennych.

Hog Slat is worldwide provider of complete solutions for pig and 
poultry farms. Our offer includes complete turnkey projects, 
house remodeling, service and installation. Main offices, ware-
house and slat manufacturing plant are in Batorowo. We provide 
spare parts for multiple systems available in our retail stores lo-
cated in Zuromin, Leszno, Czaplinek and Siedlce.
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HOHbURG MINERALFUTTER GmbH
ul. Am Lossatal 53
D-04808 Hohburg
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049/3426 37860
e-mail: michal.suchy@bergophor.pl

Producent mieszanek paszowych mineralnych, preparatow 
mleko zastępczych oraz mieszanek paszowych typu prestarter 
i starter dla zwierząt gospodarskich.

A producer of mineral fodder mixtures, milk substitute speci-
mens as well as pre-starter and starter types of fodder mixtures 
for farm animals.

HOMbURG MACHINEHANDELb.V.
It Noarderfjild 21  Stiens
NL-9051bM Stiens
tel. +31 058 257 15 55
e-mail: info@homburg-holland.com
www.homburg-holland.com

Homburg – Czołowy producent maszyn do czyszczenia  i kon-
serwacji drenaży. Możliwość sterowania radiowego, oraz zasto-
sowania końcówek GPS do namierzania uszkodzonych elemen-
tów. Wyłączny importer na Polskę: Terra Sp. z o.o. 

HORPOL J.I.A.T. Horeczy Sp. J.
ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 białe błota
Polska
tel. +48 52 349-43-08
e-mail: biuro@horpol.pl
www.horpol.pl

Jesteśmy producentem oświetlenia do samochodów ciężaro-
wych, przyczep, autobusów, maszyn rolniczych i pojazdów spe-
cjalnych. Proces produkcji przeprowadzamy zgodnie z normą ISO 
9001:2008. Nasze produkty trafiają zarówno na pierwszy montaż 
jak i do hurtowni części zamiennych w kraju i zagranicą. Duży 
nacisk kładziemy na jakość i innowacyjność naszych wyrobów.

We are a producer of lighting for trucks, trailers, buses, agricul-
tural machinery and special vehicles. The production procedures 
are in accordance with ISO 9001:2008. Our products are used 
both for the OEM and for aftermarket in Poland and abroad. We 
put great emphasis on the quality and innovation of our products.

HORSCH MASCHINEN GMbH
ul. Sitzenhof 1 
D-92421 Schwandorf 
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 600 990 322
e-mail: info@horsch.com

Fima Horsch jest wiodącym producentem agregatow uprawo-
wo-siewnych – Pronto DC o szerokościach roboczych od 3 do 
9 metrow. Do uprawy firma oferuje kultywatory do kompleksowej 
uprawy w jednym przejeździe. Nowością firmy są kultywato-
ry Tiger MT oraz krotka brona do uprawy ścierniska – Jocker 
CT o szerokościach od 3 do 12 metrow, cechująca się wyjąt-
kowo małym zapotrzebowaniem mocy Przedstawiciele Horsch: 
pn.zach – Wojciech Ratuszny – tel. 609811206, pn.wsch – 
Michał Kołakowski tel. 600990322, pd. – Krzysztof Maciuk, 
tel. 609720434.

Horsch company is leading manufacturer of min till drills and 
cultivators. Horsch Pronto DC drills are state of the art most pre-
cise seeding machines. For complex soil cultivation Horsch offer 
Tigers cultivators with New Tiger MT and LT models and Jocker 
CT for shallow stubble cultivating.

HORTPRESS Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel. +48 22 454 61 00
e-mail: biuro@hortpress.com
www.hortpress.com

Wydawca ogólnopolskich czasopism branżowych „Sad Nowo-
czesny”, „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, „Pod Osłonami”, 
„Pieczarki – Biuletyn Producenta Pieczarek”, ale także książek 
o tematyce ogrodniczej.

HoSt Polska
ul. Swietojerska 5/7
00-236 Warszawa, Polska
+48 (0)600 720 525
e-mail: info@hostpolska.pl 
www.hostpolska.pl 
 
HoSt realizuje pod klucz biogazownie rolnicze oraz utylizacyjne 
przy wykorzystaniu praktycznie każdego rodzaju odpadu orga-
nicznego. W efekcie powstaje energia elektryczna oraz ciepło 
przy równoczesnej utylizacji odpadów. HoSt to 28 lat doświad-
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czenia, 120 zrealizowanych biogazowni (w tym 3 w Polsce) oraz 
wsparcie przy rozwoju i realizacji projektów. Zapraszamy do 
odwiedzenia naszego stoiska! 

HoSt provides turn-key agricultural and utilization biogas plants 
fed by practically every type of organic waste. As a result, elec-
tricity and heat are created while the waste is utilized of at the 
same time. HoSt means 28 years of experience, 120 commis-
sioned biogas plants (including 3 in Poland) and support in the 
development and implementation of projects. We invite you to 
visit our stand!

HUPRO TRADE SE
ul. Strkova 971/10 E
Sk-01001 Zilina
SŁOWACJA
tel. 48 885 228 338
e-mail: grzegorczyk@hupro.pl

Firma Hupro przedstawia wyjątkową i wszechstronną technolo-
gię produkcji samonośnych hal. Hale produkowane są na Sło-
wacji w unikatowej, chronionej patentem technologii, w systemie 
2 w 1, gdzie konstrukcja nośna spełnia jednocześnie funkcję 
zadaszenia. Budowa przy użyciu tej technologii gwarantuje 
znaczną oszczędność kosztow.

Company Hupro introduces a unique and universal technology 
of production self-supporting prefabricated halls. Halls are being 
manufactured in Slovakia by a unique technology protected by 
a patent – system 2 in 1 which the load-bearing structure fulfills 
also the function of covering. In case of using this technology 
you are being guaranteed significant cost saving.

HURTOWNIA OGRODNICZA bOGDAN kRÓLIk
ul. Rolna 13
64-412 Chrzypsko Wielkie
e-mail: sklep@cebulki-kwiatowe.pl

HUZHOU DURA MACHINERY SPROCkETS
Jixiang Road 88  Huzhou
CN-313000 Zhejiang
tel. +86 138 572 925 86
e-mail: brian@dura-china.com
www.dura-china.com

HYDROFAST Sp .z o.o.
Przędzalniana 8
15-688 białystok
tel.: 606 280 585
e-mail: hydrofast@hydrofast.pl
www.hydrofast.pl

HYDRO-FLEX Cezary Mazur
ul. Przemysłowa 8
73-110 Stargard
tel. 91 562-05-70
serwis 24h: 665-820-777
e-mail: biuro@hydro-flex.pl
www.hydro-flex.pl

Hydro-Flex jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym od 
2007 r. w szeroko pojętej branży hydrauliki siłowej. Podstawową 
działalnością firmy jest produkcja oraz serwis węży hydraulicz-
nych, sprzedaż hurtowa elementów hydrauliki siłowej, regenera-
cja i produkcja cylindrów hydraulicznych, a także obróbka metali 
CNC. Ponadto jesteśmy oficjalnym dystrybutorem urządzeń do 
produkcji przewodów hydraulicznych niemieckiej firmy Uniflex. 
Dynamiczny rozwój umożliwił otworzenie w 2019 r. nowej siedzi-
by firmy na ul. Przemysłowej 8 w Stargardzie.

Hydro-Flex is a private company which has been active in widely 
understood power hydraulic sector since 2007. Major activi-
ties of the company are not only wholesale of power hydraulic 
components but also hoses production and service. Beside we 
produce, service, repaire power cylinders and we provide CNC 
services. Moreover we are a official distributor of machines for 
hose crimping, cutting and skiving etc made by German com-
pany Uniflex. Dynamic pace of development made it possible for 
us to open in 2019 new company headquartes on Przemysłowa 
8 street in Stargard.

HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zapole 79/5
98-275 brzeźnio
tel. 43/820 38 95
e-mail: hydromasz@hydro-masz.pl

Hydro-Masz jest importerem oraz dystrybutorem generalnym 
ciągnikow marki TYM oraz Lindner, ładowaczy czołowych Hauer 
oraz kosiarek Peruzzo. Przedsiębiorstwo zajmuje się rownież 
handlem nowymi ciągnikami i maszynami rolniczymi. Prowadzi-
my profesjonalny serwis ciągnikow i maszyn wielu marek, w za-
kresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. Oferujemy usługi 
w zakresie zakuwania węży hydraulicznych oraz produkcji me-
talowej dla branży rolniczej i innych.

We act as an importer and general distributor of TYM and Lind-
ner tractors, Hauer front loaders and Peruzzo mowers. We also 
offer new tractors and agricultural equipment of other manufac-
turers. We provide professional service of agricultural tractors 
and machines, on both warranty and post-warranty basis. Our 
services include hydraulic hose crimping and overall metal pro-
duction for the agricultural sector and others.
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HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
bartosy 8
07-311 Wąsewo
tel. 609846602
e-mail:adam@agroleo.pl
www.agroleo.pl
 
AGroLeo to pierwsza, stworzona przez polskiego producenta 
ładowarka teleskopowa. Ładowarka teleskopowa AGroLeo 
stworzona została z myślą o najbardziej wymagających w celu 
usprawnienia ich pracy. Dzięki zastosowaniu wielu innowacyj-
nych rozwiązań udało nam się skonstruować maszynę o szero-
kim spektrum zastosowań, przede wszystkim może ona służyć 
w rolnictwie, ale także w budownictwie, przemyśle i ogrodnic-
twie.

AGroLeo is first telehandler created by polish producer.  AGro-
Leo was designed for the most demanding people in order to im-
prove their work. We have managed to construct a machine with 
a wide range of applications by using many innovative solutions.  
First of all it can be used in agriculture but also in construction, 
industry and gardening. 

HYDROMETAL TOMASZ kOWALEWSkI
ul. Północna 44
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

Producent ładowaczy czołowych do ciągnikow rolniczych, sa-
downiczych i komunalnych o mocy 40-160 KM oraz osprzętu 
do ładowaczy, ładowarek teleskopowych i wozkow widłowych: 
chwytaki bel, widły do obor nika „Krokodyl”, łyżki do materiałow 
sypkich, łyżki wielofunkcyjne, widły do palet i słomy.

HYLMET – HYDRAULIkA SIŁOWA, PRODUkCJA POMP 
HYDRAULICZNYCH I OLEJOWYCH
ul. Plaskosz 9
89-500 Tuchola
tel. 52/334 20 91
e-mail: hylmet@hylmet.pl

Producent pomp hydraulicznych i smarujących do maszyn oraz 
ciągnikow rolniczych i leśnych. W ofercie posiadamy pompy do 
ciągnikow krajowych i zagranicznych. Jesteśmy oficjalnym dys-

trybutorem firmy Caproni z Bułgarii – producenta pomp, silnikow 
hydraulicznych.

Manufacturer of hydraulic and lubricating pumps for agricul-
tural tractors and forestry machinery. We offer pumps for polish 
and foreign tractors. Z.P.U.H. Hylmet is an official distributor of 
Caproni from Bulgaria – manufacturer of pumps and hydraulic 
motors.

IbF Polska Sp. z o.o.
ul. kościuszki 21
59-700 bolesławiec
tel. 75/732 40 31
e-mail: ibf@ibf.pl

ICT International Consulting & Trading
Via dei Martiri del XXI, 110
10064 Pinerolo (TO) – Italy
tel./fax: +39 0121 376811
mobile: +39 3669703980 / +39 3316083754
e-mail: info@consulting-trading.com
www.consulting-trading.com

ICT-International Consulting & Trading jest włoską firmą wyspe-
cjalizowaną w branży mechaniki precyzyjnej, w naszej ofercie 
znajdą Państwo między innymi łożyska oraz odlewy żeliwne dla 
rolnictwa, charakteryzujące się doskonałym stosunkiem ceny do 
jakości. Polecamy Państwa uwadze nasze konkurencyjne pia-
sty, oprawy łożyskowe i odlewy z żeliwa sferoidalnego.

ICT-International Consulting & Trading is an Italian company 
specialized in high precision mechanics, capable to supply 
both bearings and cast iron parts for agricultural sector with an 
excellent ratio price / quality. Our most competitive products 
are Agri-HUB bearings, pillow blocks and spheroidal casted 
parts.

 

IDEA GETIN LEASING S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław
tel.: 71/ 33 44 900
Infolinia Sprzedażowa: 801 199 199
e-mail: sprzedaz@ideagetin.pl
www.ideagetinleasing.pl
aukcje.ideagetin.pl

Idea Getin Leasing to jedna z największych firm leasingowych 
i ekspert rozwiązań w zakresie finansowania maszyn i urzą-
dzeń rolniczych. Łączy ponad 20-letnie doświadczenie i oferuje 
kompleksowy pakiet usług: pożyczkę, leasing, najem, kredyt 
oraz produkty dodatkowe. Wieloletnia współpraca z wiodącymi 
dostawcami i zdobyte przez firmę wyróżnienia potwierdzają naj-
wyższy poziom świadczonych usług.
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Idea Getin Leasing is one of the largest lease companies and 
an expert in financing solutions for agricultural machinery and 
equipment. It combines over 20 years of experience and offers 
a comprehensive package of services: loan, lease, rental, credit 
and additional products. Long-term cooperation with leading 
suppliers and awards won by the company confirm the highest 
level of services rendered.

IDEAPV
25  Dobieszów
48-100 Głubczyce
Tel.: 603 995 544
e-mail: office@termstal.com
www.ideapv.pl

Idea PV – energia z słońca, pomagamy obniżyć rachunki za 
prąd – www.ideapv.pl

Idea PV - energy from the sun, we help reduce electricity bills 
– www.ideapv.pl

IMIZUNI Sp.z o.o.
ul.Nowina 20
62-023 Robakowo
tel. 602283154, 603928217
e-mail: imizuni@imizuni.pl

Maszyny do obierania cebuli. Wychodząc na wprost potrzebie 
zwiększania automatyzacji rolnictwa stworzyliśmy maszynę do 
obierania cebuli z łuski stałej. Odbiorcami maszyn IMIZUNI są 
producenci rolni sprzedający obraną cebulę sieciom marketów 
i hipermarketów a także lokalnym pośrednikom i klientom oraz 
przetwórniom warzyw. 

Onion peel off machine. Going straight to the need increasing 
the agriculture automation, we have created a onion peeling 
machine from solid scale. IMIZUNI machines are ideal solve for 
agricultural producers selling onion to  supermarkets and hyper-
markets as well as local customers and vegetable processing 
plants.

INDUSTRIEHOF SCHERENbOSTEL
Heinrich Rodenbostel GmbH
Im Winkel 5
30900 Wedemark
Niemcy
tel. +49 5130 60 72 0
fax +49 5130 60 72 32
e-mail: info@industriehof.com
www.industriehof.com

Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH z sie-
dzibą w Wedemark, Niemcy, to jeden z wiodących europejskich 
dostawców części do maszyn rolniczych i gospodarki komunal-
nej. Od ponad 40 lat Industriehof oferuje swoje wysokiej jakości
produkty producentom oraz branżowym firmom handlowym w 
całej Europie.

Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH, based 
in Wedemark, Germany, is one of Europe’s leading distributors 
of parts for agricultural machinery and grounds care equipment. 
Industriehof services dealers and manufacturers Europe wide, 
exclusively featuring high quality products in its range for more 
than 40 years.

INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Sp. J.
ul. M. Opielińskiej 21
25-604 kielce
tel. 41 343 10 50
e-mail: studio@infomax.pl
www.infomax.pl

Wydawnictwa branżowe, drukarnia, producent kalendarzy.

Branch catalogues, printery, producer of calendars. 

INOFAMA S.A.
ul. Metalowców 7
88-100 Inowrocław
tel. 52/ 353 32 23
e-mail: handel@inofama.eu

Oferujemy sprzedaż wyrobow dla: rolnictwa – sprzęt hodowlany 
dla trzody, bydła, koni i owiec, cysterny na wodę. Ochrony śro-
dowiska- pojemniki na odpady, szafy na chemikalia, wanny ocie-
kowe. Transportu i magazynowania- palety i skrzynie metalowe, 
przyczepki samochodowe, łodziowe i dla rolnictwa. 

We offer selling of wide range of own made products: for agri-
culture – animal breeding equipment (especially for pigs, cattle, 
horses and sheep) and water tanks. For environmental protec-
tion – waste containers, special storage containers for chemical 
products and chemical bathtubs. For transportation and storage-
pallets and metal boxes, as well as utility trailers for car, boots 
and agriculture.
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SOLINO S.A
Inowrocławskie kopalnie Soli SOLINO S.A
ul. św. Ducha 26 a
88-100 Inowrocław
tel. + 48 52 354 58 13 
e-mail: marketing@solino.pl
www.solino.pl

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Działalność nasza 
koncentruje się na podziemnym magazynowaniu ropy i paliw, 
produkcji solanki oraz konfekcjonowaniu soli. Gwarantujemy 
specjalistyczną sól dla każdego segmentu. W naszej ofercie 
znajdą Państwo: sól paszową do produkcji pasz, sól spożywczą 
oraz jodowaną, sól przemysłową, tabletki solne do systemów 
uzdatniania wody, granulat solny do zmywarek.

SOLINO Inowrocław Salt Mines S.A. Our activity is focused on 
underground storage of oil and fuels, brine production and salt 
packaging. We guarantee specialized salt for each industry. In 
our offer you will find: feed salt for feed production, food salt 
and iodized salt, industrial salt, salt tablets for water treatment 
systems, salt granules for dishwashers.

INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń
tel. 56 610 28 20
e-mail: office@interhandler.pl
www.interhandler.pl

Interhandler jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem ma-
szyn JCB na rynek polski. Oferuje maszyny budowlane, maszyny 
do przewozu materiałów i transportu wewnętrznego, a także ma-
szyny rolnicze dystrybuowane za pośrednictwem sieci dealerskiej.

Interhandler is the importer of JCB machines and attachments. 
It offers construction machinery with equipment. Agricultural ma-
chinery is distributed by the nationwide dealer.

ITPhotonics s.r.l
Via Astico 39
36030 Fara Vicentino (VI) – ITALY
tel. +39 04451925221
e-mail: info@itphotonics.com
Website: polispec.com

ITPhotonics to włoska firma specjalizująca się w projektowaniu 
i rozwoju systemów spektrofotometrycznych. Dedykowany do 

zastosowań badawczo-rozwojowych, ITPhotonics jest liderem 
w dziedzinie rolnictwa i precyzyjnej hodowli z najnowocześniej-
szymi technologiami. PoliPEC-NIR to wytrzymały przyrząd do 
pomiaru współczynnika odbicia NIR, odpowiedni do aplikacji 
ręcznych i zintegrowanych procesów online.

ITPhotonics is an Italian company specialized in the design and 
development of spectrophotometric systems.Dedicated to re-
search and development applications, ITPhotonics is the leader 
in the agricultural and precision breeding field with cutting-edge 
technologies. PoliSPEC-NIR is a rugged NIR reflectance meas-
urement instrument,suitable for handheld application and for 
online process integration.

IVENTEC
ul. Przemysłowa 3
83-400 kościerzyna
tel. +48 538 206 900
e-mail: info@iventec.com
www.iventec.com

Firma IVENTEC jest firmą inżynierską zajmującą się projekto-
waniem napędów hydraulicznych oraz doradztwem technicznym 
i kompleksową dostawą komponentów. Naszą główną specjaliza-
cją są układy hydrauliki mobilnej, napędy hydrostatyczne pojaz-
dów specjalistycznych, kompaktowe bloki zaworowe i elementy 
sterowania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

IVENTEC is an engineering company dealing in the design of 
hydraulic drives as well as technical consulting and comprehen-
sive delivery of components. Our main specialty are mobile hy-
draulic systems, hydrostatic drives of special vehicles, compact 
valve blocks and control systems. We invite you to familiarize 
with our offer.

IZOPANEL-PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
ul. budowlanych 36
80-298 Gdańsk
tel. 58/340 17 17
e-mail: info@izopanel.pl

JANPOL krzysztof Jankowski
ul. Łomżyńska 33
Rutki kossaki
18-312 Rutki
tel. 86/ 270 12 23
e-mail: biuro@janpol.agro.pl
janpol.agro.pl
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JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 
Pniewo 52
99-311 bedlno
tel. 24/ 282 14 44
e-mail: janssenpoland@wp.pl

Swoje doświadczenie w branży rolniczej budujemy od 1997 r. 
Nasza oferta zawiera szeroki asortyment maszyn wykorzysty-
wanych w rolnictwie. W ofercie posiadamy wywrotki wolnobież-
ne do 4 ton, spychy- zgarniacze, brony łąkowe, brony wyrównu-
jące zębate, skrzynie transportowe, brony chwastowniki i inny 
osprzęt rolniczy. Produkty wykonujemy w ocynku.

JAR-MET Sp. J.
ul. Tadeusza kościuszki 94
07-100 Węgrów
tel. 25/ 792 25 25
e-mail: jarmet@jarmet.pl
www.jarmet.pl

Firma „JAR-MET” zajmuje się produkcją maszyn rolniczych. Ak-
tualnie w ofercie znajdziemy następujący asortyment maszyn: 
opryskiwacze polowe, rozsiewacze nawozów, agregaty uprawo-
we, brony zębowe, włóki łąkowo-polowe, zgrabiarki oraz prze-
trząsacze karuzelowe. Ponadto „JAR-MET” jest dystrybutorem 
na rynku polskim wałów przegubowo-teleskopowych włoskiej 
firmy „BENZI & DI TERLIZZI”.

Company “JAR-MET” is a producer of agricultural machines as 
follow: field sprayers, fertilizer spreaders, aggregates for soil cul-
tivation, tooth harrows, meadow-field drags, rotary rakers and 
carousel hay tedder. Apart from “JAR-MET” is a distributor in 
Poland PTO shafts of Italian company “BENZI & DI TERLIZZI”.

JASTECH  P.P.H.U. PAWEŁ JASIńSkI
uL. Terespolska 43
08-106 Zbuczyn
www.jastech.eu

Jastech jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Zajmuje się 
produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych (rozrzutniki obornika, 
przyczepy rolnicze). Wszystkie maszyny produkowane są nowo-
czesną technologią. Staramy się sprostać wymaganiom klien-
tów, którzy oprócz dobrego produktu mogą liczyć na fachowe 
wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Zapewniamy także transport maszyn na terenie całego kraju. 
Oczekujemy, iż nasza oferta spotka się z Państwa zaintereso-
waniem.

JATZNICkER HANDEL & SERVICE GmbH
Lindenstrasse 11  Dargitz
DE-17309 Schőnwalde
tel. +49 03973 22 90 40
e-mail: jahaseco@t-online.de
www.jatznicker-handel-service.de

JFC Polska Sp. z o.o.
ul. białostocka 1
karpin
05-252 Dąbrówka
tel./fax +48 29 7578377, 7578201
e-mail: info@jfcpolska.com
www.jfcpolska.pl
www.zbiorniki.net

Firma JFC Polska Sp. z o.o. oferuje: poidła niezamarzające do 
-30ºC, podgrzewane, wylewne, maty legowiskowe, hydrauliczne 
zgarniacze obornika, czochradła automatyczne, domki do od-
chowu cieląt, wanienki do dezynfekcji racic, owijarki i przecina-
cze Tanco, przesuwne okna wentylacyjne, świetliki kalenicowe, 
docieplenia, zbiorniki na gnojówkę, przydomowe oczyszczalnie 
i szamba, Zbiorniki do dystrybucji paliw oraz AdBlue.

JFC Polska Sp. z o.o. offers: Non-freezing drinkers up to -30ºC; 
Heated drinkers; tip-over drinkers, Lying mats for cows; Hy-
draulic manure scrapers; Automatic cow brushes; Calf hutches; 
Baths for cloven hoof disinfection; Tanco wrappers and bale 
shears; Ventilation windows, Ventilation nets, wind stopping 
curtains; roof ridge skylights; Building insulation; Sewer tanks; 
Wastewater treatment systems; Diesel and AdBlue tanks.

JOHN DEERE POLSkA Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1b
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61/ 811 51 96
e-mail: polska@johndeere.com
www.deere.pl

Firma jest wyłącznym importerem maszyn rolniczych i sprzętu 
John Deere do pielęgnacji terenow zielonych na rynku polskim. 
Sieć Dealerow zapewnia profesjonalne usługi serwisowe, dostęp 
do oryginalnych części zamiennych John Deere, oferuje finanso-
wanie John Deere Financial dostosowane do potrzeb Klienta.

The company is an exclusive importer of John Deere agricultural 
machines and TURF equipment in Poland. Dealer network pro-
vides professional services, availability of original spare parts, 
also offers finance solutions provided by John Deere Financial 
and adapted to Customer needs.
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JOSkIN POLSkA Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 62
64-980 Trzcianka
tel. 67/ 216 82 99
e-mail: handlowy@joskin.com

Joskin Polska: wozy asenizacyjne, oprzyrządowanie do nawo-
żenia, roztrząsacze do obornika, przyczepy, sprzęt do pielęgna-
cji pastwisk.

Joskin Polska: slurry tankers, injektors, spreading booms, 
spreaders, tyipping trailers, machines to take care f your pasture.

kAbAT TYRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółka jawna
ul. Gumowa 6
64-840 budzyń
tel.: +48 67 283 41 00
e-mail: sprzedaz@kabat.pl
www.kabat.pl

Jesteśmy polskim producentem opon rolniczych, opon pełnych 
do wózków widłowych, opon bieżnikowanych do samochodów 
ciężarowych, dętek, ochraniaczy, profili gumowych, mieszanek 
gumowych oraz innych technicznych wyrobów z gumy. Firma 
została założona w 1983 roku i od początku swojego istnienia 
jest ona biznesem rodzinnym. Eksportujemy nasze produkty do 
80 krajów na całym świecie. 

We are a manufacturer of agricultural tyres and solid tyres for 
forklifts, retreaded truck tyres, inner tubes, flaps, rubber profiles, 
rubber compounds, and various technical rubber products. We 
have been on the market since 1983 as a family business. We 
sell to 80 countries worldwide. 

kAbER Grzegorz Schienke
IV Dywizji Piechoty 10A
77-420 Lipka
tel.: 663 792 692
e-mail: kaber@obciazniki.com.pl
www.obciazniki.com.pl

kAGRO
ul. Jana Pawła II 31
64-932 Stara Łubianka k/Piły
tel. 67 216 03 18

fax 67 216 03 12
e-mail: kagro@kagro.pl
www.kagro.pl

Firma KAGRO od dekady działa na rynku rolniczym oferując 
rozwiązania dla wszystkich gospodarstw rolnych, niezależnie 
od ich wielkości lub profilu produkcji. Przedsiębiorstwo swoją 
markę buduje dzięki sprawnie działającemu serwisowi, fa-
chowej opiece doradców techniczno-handlowych jak i dobrze 
funkcjonującej komórce zaopatrzenia w części zamienne. 
Oferta firmy skierowana jest zarówno do rolników indywidu-
alnych, przedsiębiorstw rolnych oraz usługowych i obejmuje 
maszyny klasy premium: VERSATILE – firma jako pierwsza 
na świecie rozpoczęła masową produkcję traktorów z na-
pędem na wszystkie koła z łączoną przegubową ramą: 
oferujemy kołowe ciągniki przegubowe o mocy od 380 do 
610 KM, gąsienicowe ciągniki przegubowe o mocy od 520 
do 610 KM oraz klasyczne ciągniki rolnicze o mocy od 265 
do 365 KM. FLIEGL – międzynarodowy lider w produkcji 
maszyn transportowych – w tym m.in. rolniczych i budow-
lanych: przyczepy rolnicze, przyczepy budowlane, rozrzutniki 
obornika i wapna, wozy asenizacyjne, platformy transportowe, 
przyczepy wielofunkcyjne z systemem poziomego wyładunku, 
przyczepy niskopodwoziowe oraz naczepy. KÖCKERLING – 
specjaliści od uprawy i siewu: maszyny do uprawy – kul-
tywatory, grubery, brony talerzowe – i siewu w technologii 
konwencjonalnej, uproszczonej, pasowej oraz bezpośredniej. 
CARUELLE – wysoce wyspecjalizowana firma oferują-
ca pełną gamę opryskiwaczy: opryskiwacze zawieszane, 
opryskiwacze ciągane, opryskiwacze do utrzymania sadów 
i winnic oraz opryskiwacze samojezdne. KAGRO – SPRZE-
DAJEMY JAKOŚĆ!!!

kANTERS NAWÓZ NATURALNY
Diufhuizerweg 8
NL-5406 Tb Uden
HOLANDIA/ THE NETHERLAND
tel. 31/ 413 363 785
e-mail: info@kanters-bedrijven.nl

Jesteśmy firmą, która zajmuje się handlem, produkcją i prze-
twarzaniem produktów organicznych pochodzenia zwierzęcego. 
Oprócz tego zajmujemy się usługami rolniczymi w Holandii oraz 
prowadzimy gospodarstwo o powierzchni 500 hektarów w woj. 
Opolskim. W branży nawozów organicznych na terenie Polski 
pierwsze kroki stawialiśmy w 2014 roku. Początki jak zawsze 
były trudne, dziś jesteśmy coraz bardziej rozpoznawani a nasze 
produkty cieszą się powodzeniem. W naszej ofercie mamy kom-
posty przed granulacją (do rozrzutnika) jak i granulowane(do 
rozsiewacza nawozowego).Oprócz tego nowością i hitem jest 
wapno wieloskładnikowe pochodzące z spalania pomiotu ku-
rzego. Produkt ten zawiera wysoki skład substancji odżywczych 
które są 100% przyswajalne-posiadamy badanie z Instytutu 
Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Brak niestety azotu 
i sub.organicznych które się spalają.
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kARCHEX 
Dziadkowo 5b
56-330 Cieszków
tel. 606 211 056
e-mail: karchex@vp.pl

Firma Karchex Dziadkowo jest dostawcą na rynek Polski naj-
wyższej jakości techniki rolniczej z zakresu uprawy oraz przy-
gotowania pasz. To wyłączny importer na terenie Polski maszyn 
niemieckiej marki Guttler producenta wałow pryzmatycznych 
uprawowych i łąkowych, agregatów do podsiewu i regeneracji 
łąk, agregatów przedsiewnych typu Frontpacker. Firma jest rów-
nież importerem młynów do mokrej kukurydzy CCM firmy Gru-
ber. Zapewniamy serwis i doradztwo. Świadczymy również usłu-
gi w zakresie siewu, podsiewu i regeneracji użytków zielonych.

kARMATECH Sp. z o.o.
ul. Zielarska 120E/5
62-064 Plewiska 
tel. 514 372 709

Karmatech Sp. z.o.o jest wyłącznym importerem produktów 
z rożnych krajów, cechujące się że pracujemy tylko z produ-
centami oraz zakładamy paszowymi. Firma Karmatech się 
zajmuje produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń i maszyn 
przeznaczonych do pozyskiwania wysokiej jakości pasz, oleju 
roślinnego.

kAROL Sp. z o.o.
ul. Szosa Ciechocińska 25
Odolion
87-700 Aleksandrów kujawski
tel. 54/282 35 84
e-mail: karol.agro@wp.pl
www.karol.agro.pl

Oferujemy: przenośniki: łańcuchowe (pionowe i poziome), śli-
makowe, kubełkowe, i inne; redlery poziome; ślimaki pionowe 
do rozładunku i załadunku silosów; rozrzutniki ziarna w silosie; 
mieszadła ziarna w silosie; wentylatory ocynkowane: typ: TLR 
(do wentylacji ziarna w silosach), typ HLSG (do suszarni podło-
gowych), sterowniki do wentylatorów. Ponadto oferujemy usługi: 
obrobki metali skrawaniem (toczenie /270 mm x 1000 mm/, fre-
zowanie), spawanie.

We offer you: devices to grain transportation: chain conveyors 
(horizontal and vertical), wormgear, container and another; 
wormgear conveyors; the vertical wormgears to unloading also 
to loading of silos; disperser of grain in silo; mixerarm of grain 
in silo; ventilators: type: TLR (to aeration and cooling of gain), 
type: HLSG (to on floor dryers) controllers to ventilator. Addi-
tionally we offer services: machining of metallic element (turning 
/270 mm x 1000 mm/, milling), welding.

kASA ROLNICZEGO UbEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
ul. św. Marcin 46/50
60-959 Poznań
tel. 22/ 592 64 10
e-mail: bp@krus.gov.pl

kASTELL SYSTEMY SZCZOTEk PRZEMYSŁOWYCH
J. Paschlod, P. Maj Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Zachodnia 2
55-330 błonie
tel. +48 71 356 70 35
e-mail: info@kastell.pl

Firma Kastell jest największym w Polsce producentem szczo-
tek przemysłowych. Naszymi odbiorcami są przedsiębiorstwa 
komunalne, firmy sprzątające, dealerzy maszyn czyszczących 
i zamiatarek, a także hodowcy zwierząt i przedsiębiorstwa zaj-
mujące się przetwórstwem warzyw i owoców.

KASTELL INDUSTRIAL BRUSHES SYSTEMS – We are market 
lider in Poland. Our company is the biggest brushes producer 
(disc, side brushes, main brooms, ring brushes and strip brush-
es) in Poland. We have brushes to all type of street sweepers.

kATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J.
ul. Towarowa 5
59-300 Lubin
tel. 76/746 17 00
e-mail: katpol@katpol.com
www.katpol.com

Firma z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na rynku ma-
szyn górniczych i budowlanych. Dostawca wysokiej jakości fo-
teli operatora do szerokiego spectrum pojazdów oraz rozwiązań 
specjalnych, dostosowanych do specyficznych wymogów Klien-
ta. Autoryzowany dystrybutor foteli: KAB, Grammer, FISA, Uni-
ted Seats, Be-Ge. Ekskluzywny dystrybutor specjalistycznego 
oświetlenia roboczego firmy Nordic Lights: lampy ksenonowe, 
LED-owe, odporne na wibracje i trudne warunki środowiskowe 
(deszcz, śnieg, kurz, ujemne temperatury), przeznaczone do 
pracy zarówno w lesie, na drodze jak i w kopalni. Dostarczamy 
także: układy ssące, wydechowe, paliwowe oraz kontroli i stero-
wania do maszyn i urządzeń.
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kESSENS Technik mit System GmbH & Co.kG
ul. kolejowa 3
59-225 Chojnów
tel./fax 76 871 31 30
kom. +48 794 748 950
www.kessens-technik.com
e-mail: kolodziej@kessens-technik.com
e-mail: kessens@kessens-technik.de

Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa i przemysłu. 
Technologie: magazynowania, transportu, przetwarzania, zbóż 
i materiałów sypkich. Oferujemy kompaktowe linie rozdrabnia-
nia i mieszania pasz. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką 
gamę silosów: wewnętrznych i zewnętrznych – metalowych, 
z włókna szklanego i workowych; przenośników ślimakowych: 
ocynkowanych i ze stali nierdzewnej: z koszem zasypowym, 
z czerpnią; spirali transportowych do transportu paszy, peletu, 
itp.; rozdrabniaczy: bijakowych i ssąco-tłoczących, oraz gnio-
towników do zboża o wysokiej wydajności; mieszalników: pio-
nowych i poziomych; podajników: kubełkowych i łańcuchowych.

Kessens is Your reliable partner in the field of agricultural and 
industrial technology. We design, build, deliver and set up plant 
equipment for the storage, conveying and processing of grains 
and other bulk materials for both: agriculture and industry. We 
offer milling and mixing plants which are always tailored to Our 
customers’ needs and expactations.

kINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica 
tel. +48 61 814 44 00
fax  +48 61 814 54 99
e-mail: kontakt@kingspan.com 
www: www.kingspan.com

Kingspan Environmental Sp. z o.o. od ponad 30 lat dostarcza 
wysokiej jakości produkty skierowane do sektora paliwowego. 
W ofercie firmy znajdują się stacjonarne i mobilne urządzenia do 
magazynowania i dystrybucji oleju napędowego (FuelMaster®, 
TruckMaster®) oraz AdBlue® (BlueMaster®, BlueTruckMaster®, 
SlimLine).

Kingspan Environmental Sp. z o.o. provides high quality prod-
ucts for the fuel sector. The company offers stationary and mo-
bile tanks for the storage and distribution of fuel (FuelMaster®, 
TruckMaster®) and AdBlue® (BlueMaster®, BlueTruckMaster®, 
SlimLine).

kLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.
Paproć 132 a
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61/442 11 89
e-mail: info@kpzwagi.pl

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w produkcji 
wag. Posiadamy sieć oddziałów w Niemczech, Szwajcarii, Cze-
chach, na Węgrzech i w Polsce. Proponujemy Państwu elektro-
niczne wagi paletowe, platformowe, stołowe, zliczające sztuki, 
hakowe i wózki z wagą, szczególnie przydatne w centrach prze-
ładunkowych i logistycznych. Wykonujemy również wagi pod 
indywidualne zamówienie klienta. Zaletą naszych produktów 
jest solidna konstrukcja, wysoka precyzja i niezawodna wytrzy-
małość. Nośność, podziałka, wielkość platformy, szalki czy wideł 
– opcje te jesteśmy w stanie dopasować do Państwa oczekiwań.

kLIMERGY Sp. z o.o.
ul. świeradowska 47
02-662 Warszawa
tel. 22/ 599 40 40
e-mail: kontakt@energypack.pl
www.energypack.pl

kLIMOSZ SP. Z O.O.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
tel. 32/ 474 39 00
e-mail: marketing@klimosz.pl

kMk Agro 
D. kaźmierczak, C. Mądry, M. kaźmierczak Sp.J
ul. Poznańska 20
brodowo
63-000 środa Wielkopolska 
tel. +48 61 285 01 79
e-mail: biuro@kmkagro.com
www.kmkagro.com
www.kmk-maszyny.com
www.facebook.com/kMkAgro2

Firma KMK AGRO w swej ofercie posiada maszyny rolnicze: 
deszczownie i pompy RM; ładowarki teleskopowe BOBCAT; 
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kombajny SIMON i maszyny BRIAND; pompy Rovatti, Caprari, 
Hydro Vacuum; przyczepy UMEGA. Firma KMK AGRO produ-
kuje pod marką KMK: wagi kanałowe, wagoworkownice, rasz-
lownice, szczotkarki, kosze zasypowe, stoły selekcyjne, przeno-
śniki, napełniacze, sortowniki obiegowe, obsypniki formujące.

The company KMK AGRO Sp. J. offers agricultural machinery: 
irrigation machine RM; BOBCAT telescopic loaders; SIMON har-
vester and BRIAND machines; pumps Rovatti, Caprari, Hydro 
Vacuum; UMEGA trailers. KMK Agro Sp. J. produces: multihead 
weighers, belt weighers, packing machines, brushing machines, 
dosing bunkers, selection tables, conveyor belts, Big-Bag and 
box fillers, belt graders, ridge hillers.

kOD-MET ZPHU ZOFIA kODYM
ul. Ogrodowa 18a, 07-106 Miedzina
e-mail: firma.kod.met@wp.pl

Producent bezpiecznych urządzeń do hodowli zwierząt w bu-
dynkach inwentarskich. Firma KOD-MET specjalizuje się w pro-
dukcji systemowych kojców dla cieląt, wygrodzeń stosowanych 
dla bydła mięsnego i mlecznego. Wykonujemy również koryta 
paszowe, drabiny paszowe skośne i palisadowe oraz stanowi-
ska uwięziowe. 

kOŁASZEWSkI Sp. z o.o.
ul. Lęborska 22, 77-100 bytów
tel.: 59/ 822 34 88
e-mail: kolaszewski@kolaszewski.pl
www.kolaszewski.com

Nowoczesna firma z tradycjami od 1974 r. produkująca maszyny 
rolnicze, komunalne oraz najwyższej klasy osprzęt do ładowa-
czy czołowych, miniładowarek i ładowarek teleskopowych. Ofe-
rujemy bardzo szeroki asortyment maszyn.

A modern company with traditions, in business since 1974. 
Producing farming machines, utility machinery and professional 
equipment for the front loaders, mini loaders and the telescopic 
loaders. We offer a wide range of machines.

kOMFORT Sp. Z O.O. Sp. k. 
Os. Cechowe 22, 64-840 budzyń 
tel. 67/284 34 83 
e-mail: komfort@komfort.net.pl 
www.komfort.net.pl

KOMFORT jest producentem części zamiennych do ciągników 
i maszyn rolniczych obecnym na rynku od blisko 50 lat. Produku-
jemy tarcze sprzęgłowe, tarcze hamulcowe, szczęki hamulcowe, 
okładziny sprzęgłowe i hamulcowe, piasty napędu, dociski ha-
mulcowe i nity. Oferujemy rownież usługę regeneracji i naprawy 
tarczy sprzęgłowych i hamulcowych. 
 
KOMFORT is a producer of spare parts for tractors and agri-
cultural machines, operating in the market for almost 50 years. 
Our company produces clutch discs, brake discs, brake shoes, 
brake and clutch facings, drive hubs, brake drums, brake actua-
tors and rivets. Additionally we provide rework service of clutch 
and brake disc. 

kOMISJA EUROPEJSkA
DG DS. ROLNICTWA I ROZWOJU ObSZARÓW WIEJSkICH
bE-1049 brussels
tel.: +32 22 99 11 11
e-mail: agri-b1@ec.europa.eu
WWW: ec.europa.eu/commission/index_pl

Komisja Europejska
Od pola do stołu… Zrównoważona żywność dla zdrowego stylu 
życia. Unia Europejska koncentruje swoje działania aby zapewnić 
jej obywatelom wystarczające ilości bezpiecznej i wysokiej jakości 
żywności…od pola do stołu. Jest to możliwe dzięki polityce euro-
pejskiej, która wspiera zrównoważone rolnictwo, wysokiej jakości 
produkty, rozwój obszarów wiejskich, bezpieczeństwo i identyfiko-
walność żywności oraz zdrowie i dobrostan zwierząt. Zasady te w 
dużym stopniu przyczyniają się także do tworzenia nowych miejsc 
pracy w całym łańcuchu produkcji żywności. Obecnie w sektorze 
rolno-spożywczym Unii Europejskiej, który stanowi 6% jej PKB, 
zatrudnionych jest 44 miliony osób. Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska, z interesującymi animacjami, przedstawiającym 
wkład Unii Europejskiej w dostawy bezpiecznej i wysokiej jakości 
żywności dla wszystkich jej obywateli.

European Commission
From farm to fork ... Sustainable food for a healthy lifestyle. The 
European Union focuses its efforts on providing its citizens with 
healthy, quality food. This is made possible due to policy that 
takes care of the food security, welfare of animals, the environ-
ment and climate change, as well as keeping the countryside 
alive. These principles also contribute significantly to the crea-
tion of new jobs along the entire food production chain. Cur-
rently, the European Union’s food sector, which accounts for 6% 
of its GDP, employs 44 million people. We invite you to visit our 
stand with interactive animations that showcase the European 
Union’s contribution to the delivery of safe and high-quality food 
for all its citizens. 
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kONECkIE ZAkŁADY ODLEWNICZE SPÓŁkA AkCYJNA
26-200 końskie
ul. 1 Maja 57
kom. +48 606 905 215
e-mail: casting.services@kzo.pl 

Jesteśmy jedną z najstarszych odlewni żeliwa szarego 
w Polsce. Produkujemy części do maszyn rolniczych w naszej 
ofercie posiadamy takie odlewy żeliwne jak: piasty, odlew włóki, 
koła do wałów posiewnych – cross-kill i cambridge, a także tule-
je łożyskowe, dystansowe, obudowy, pokrywy łożyska do bron 
talerzowych i wiele innych. Produkujemy dwa rodzaje piast do 
brony talerzowej – zwykłą i samoobsługową, która nie wymaga 
smarowania i konserwacji.
 

kOPALNIA SOLI „kŁODAWA” S.A.
Aleja 1000-Lecia 2
62-650 kłodawa
tel. 63/273 32 00
e-mail: kopalnia@sol-klodawa.com.pl

Kopalnia soli „Kłodawa” S.A. jest producentem naturalnej soli 
kamiennej, lizawek solnych oraz soli do zimowego utrzymania 
drog. Skład mikroelementow występujących w kłodawskiej soli 
jest zbliżony do osocza ludzkiej krwi, dzięki czemu sol ta jest 
bardzo łatwo przyswajalna przez organizm. 

Salt mine „Kłodawa” S.A. is a producer of natural rock salt, lick-
stones, and salt for road maintence (de-icing salt). Composition 
of our salt is approximated to serum of human blood. That is why 
our salt is easy to be adopted by human organism.

kORbANEk sp. z o.o.
ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
e-mail: info@korbanek.pl
www.korbanek.pl
61 8950 300 centrala
61 8950 301 maszyny
61 8950 302 serwis www.serwis.korbanek.pl
61 8950 303 części www.sklep.korbanek.pl
61 8950 309 fax

Generalny Sprzedawca maszyn rolniczych w Polsce: ROSTSEL-
MASH – kombajny, sieczkarnie. ARBOS – ciągniki, maszyny 

uprawowe, siewniki, opryskiwacze. FARESIN – ładowarki telesko-
powe. MULTIONE – ładowarki kołowe. CAPELLO – przystawki do 
kukurydzy, hedery składane do zbóż. BERGMANN – rozrzutniki 
obornika, przyczepy samozbierające, przyczepy przeładunko-
we. MASCHIO – prasy stało i zmiennokomorowe, prasoowijarki. 
McHALE – prasy stało i zmiennokomorowe, prasoowijarki, owijar-
ki, ścielarki. GOWEIL – prasy, prasoowijarki. SULKY – siewniki, 
rozsiewacze, agregaty. MONOSEM – siewniki punktowe, pielniki. 
KEMPER – adaptery bezrzędowe do zbioru kukurydzy na kiszon-
kę. W ofercie także: Stoll, Gregoire-Besson, MX, Rabe, Berthoud, 
Agrisem, Jeantil, Lucas, Polaris. MASZYNY ROLNICZE polskich 
producentów – Metaltech, Samasz, Unia,  Expom, Hydramet, Kru-
kowiak, Mandam, Meprozet, POM Brodnica. Kombajny i ciągniki 
używane takich marek jak Fendt , Massem Ferguson i inne. Ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyjny. Części zamienne.

kRAJOWA RADA IZb ROLNICZYCH
ul. Żurawia 24
00-515 Warszawa
tel. (22) 821-92-65
e-mail: sekretariat@krir.pl
www.krir.pl

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym 
samorządu rolniczego działającego na mocy ustawy o izbach 
rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027). Głównym celem i pod-
stawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na 
rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie 
interesów zrzeszonych w nim członków. 

kRAJOWY OśRODEk WSPARCIA ROLNICTWA
ul. karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel. 22/ 45 25 400
e-mail: kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.pl

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzy-
skać informacje dotyczące m.in.: efektów wdrażania Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, założeń 
i możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, rolnictwa ekologicznego, produk-
tów regionalnych i tradycyjnych, systemów integrowanej produk-
cji (IP), oferty agroturystyki w Polsce, targów i wystaw rolno-spo-
żywczych organizowanych w kraju i za granicą oraz możliwości 
inwestowania w przemysł rolno-spożywczych.
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kOWR – krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel. (22) 376 76 76
kontakt@kowr.gov.pl
http://www.kowr.gov.pl/
Oddziały terenowe 
http://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 41 spół-
ek hodowli roślin i zwierząt. W spółkach tych prowadzona jest 
hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcen-
niejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postę-
pie biologicznym. Spółki odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu 
i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, 
który jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałują-
cy na wzrost efektywności rolniczej, zarówno z punktu widzenia 
wzrostu ilości, jak i jakości produktów rolnych. Posiadanie tych 
zasobów stwarza warunki dla stabilizacji cen nośników postępu 
na rynku krajowym oraz zabezpiecza potrzeby polskiego rolnic-
twa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w skali 
międzynarodowej.

Spółki Hodowli Roślin Uprawnych:
„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
„PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

Spółki Hodowli Zwierząt Gospodarskich:
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Sp. z o.o.
„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.
Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w ChodeczkuSp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o.
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol” Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Spółki hodowli koni i stada ogierów:
Stadnina Koni Janów Podlaski” Sp. z o.o. 
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o.
Stadnina Koni „Krasne” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Liski Sp. z o.o.
Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o.
Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o.

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o.
Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.
Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

krebeck Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Straße 34
D-49401 Damme-Dümmer
tel. + 49 54 919 66 70
fax + 49 54 919 66 750
e-mail: info@krebeck-damme.de
www.krebeck-damme.de
Wyłączne Przedstawicielstwo w Polsce:
Plottnik AgroConsulting
46-113 Wilków
Jakubowice 36
www.plottnik.pl
Waldemar Plottnik
tel. + 698 818 147
e-mail: waldemar.plottnik@plottnik.de
Michał Pawłowski – Manager ds. Rynku i Rozwoju
tel. + 48 664 024 866
e-mail: m.pawlowski@plottnik.pl

„Firma Krebeck od ponad 40 lat jest przodującym niemieckim 
producentem automatycznych instalacji karmienia na mokro, 
karmienia na sucho oraz kompletnych systemów wyposażenia 
chlewni. Dzięki temu jesteśmy jednym z liderów tej branży na 
wymagającym runku zachodnich Niemiec”

kRM-TRADE sp. Z o.o.
ul. Aleja komisji Edukacji Narodowej 36/112b
02-797, Warszawa, Polska
ul. Wandy 16E
40-322, katowice, Polska
tel. +48 796 369 439 Dmytro
e-mail: krm-trade@wp.pl
www.krm-trade-gm.com

KRM-Trade sp. z o.o. założona w 2018 roku w Warszawie, orygi-
nalna fabryka „Rezinoplast” była założona 1998 roku w Pokrov, 
Ukraina, jest przedsiębiorstwem, które produkuje różne wyroby 
gumowo-techniczne,  progi zwalniające i separatory parkingo-
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we, różne części dla maszyn rolniczych, ciągników (MTZ, Ur-
sus), ciężarówek, maty dla bydła, lemiesze dla plugów śnież-
nych i inne wyroby z gumy i stali.

KRM-Trade was founded in 2018 in Warsaw, the original com-
pany „Rezinoplast” was founded in 1998 in Pokrov, Ukraine. 
Company manufactures various rubber-technical products, 
speed bumps and parking separators, various parts for agricul-
tural machinery, tractors (MTZ, Ursus), trucks, mats for cattle, 
rubber snow deflectors  and other rubber and steel products.

kROPA FARM Dariusz kroplewski
ul. Wiejska 19/9
14-200 Iława, Polska/Poland
tel. +48 510 781 632
e-mail: biuro@kropafarm.pl
www.kropafarm.pl

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich.

Comprehensive fitting of buildings animals.

kST konsulting Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61/ 887 66 08
e-mail: biuro@kstkonsulting.com.pl

KST Konsulting oferuje szeroki zakres usług zarządzania go-
spodarstwem.Obejmują one doradztwo techniczne zarządzania 
gospodarstwem rolnym, specjalistyczne oprogramowanie dla 
upraw oraz zarządzania stadem mlecznym, jak również specja-
listyczne usługi biura rachunkowego.

KST Konsulting provides a range of farm management services. 
These include technical consultancy, farm management, spe-
cialist software for crop and cow management as well as a spe-
cialist farming accounting office.

kUbOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22/ 868 42 33
e-mail: marketing@traktorykubota.pl

Koncern Kubota Corporation oferuje w Polsce ciągniki rolnicze 
oraz implementy, a także szeroki wachlarz maszyn komunalnych.  
Oferta japońskiego producenta obejmuje niezawodne ciągniki rol-
nicze o mocy od 50 do 170 KM, implementy zielonkowe, uprawo-
we, sadownicze i komunalne, jak również profesjonalne kosiarki, 
uniwersalne ciągniki kompaktowe oraz pojazdy wielofunkcyjne. 

Kubota Corporation offers a wide range of agricultural and munici-
pal Kubota machines in Poland. It includes reliable tractors with 
power ranging from 50 to 170 hp, forage and arable machines, as 
well as professional mowers, compact tractors and RTVs. 

kUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
Jelonek, ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
tel.: +48 61 81 25 235
fax: +48 61 81 17 010
www.kuhn.com.pl
mykuhn.kuhn.com/pl 
https://www.facebook.com/kUHN-Maszyny-
Rolnicze-147045402000742/

KUHN-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. jest oddziałem handlowym 
firmy KUHN SA, światowego lidera w produkcji i sprzedaży 
maszyn rolniczych. W ofercie firmy znajdują się: pługi, maszy-
ny uprawowe, siewniki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, 
maszyny zielonkowe, prasy, prasoowijarki, owijarki do bel, 
sieczkarnie, wozy paszowe, maszyny do ścielenia, rozrzutniki 
obornika, rozdrabniacze oraz maszyny komunalne.

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. is a Polish subsidiary of 
KUHN SA specialized in design, production and marketing of 
agricultural machinery. The range currently offered embraces 
ploughing, soil preparation, spraying, seeding, hay and silage 
making, baling and wrapping, fertilization, shredding, landscape 
maintenance, bedding and feeding, manure spreading.

kUJAWSkA FAbRYkA MASZYN ROLNICZYCH
ul. kolejowa 54
87-880 brześć kujawski
tel. 54/252 10 27
e-mail: poczta@krukowiak.com.pl

Oferta firmy obejmuje opryskiwacze rolnicze zawieszane (He-
ros, Optimal), przyczepiane (Apollo, Goliat, Goliat Plus, Goliat 
Turbo) i samobieżne Herkules od 200 do 6000 litrów i szerokości 
roboczej do 36 m, opryskiwacze sadownicze (Tajfun i Octopus), 
maszyny do uprawy i zbiór u cebuli oraz ziemniaków (sadzarki, 
kopaczki, zbieracze, ścinacze szczypioru), sortowniki i podajniki 
do warzyw, maszyny i kosiarki sadownicze.

The offer of our company includes agricultural sprayers of 
mounted type (Heros, Optimal), trailed type (Apollo, Goliat, Goli-
at Plus, Goliat Turbo) and self-propelled type Herkules, from 200 
till 6000 and work width till 36 m, orchard sprayers (Tajfun and 
Octopus), machines for onion and potato culture and harvesting 
(planters, diggers, pickup machines, chives cutters), sorters and 
feeders for vegetables, orchard machines and mowers.
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kUNERT Spółka Jawna
Poladowo 70, 64-030 śmigiel
tel. 65/518-03-84, 65/518-97-22; fax 65/511-48-31
e-mail: info@kunert.com.pl       
web: www.kunert.com.pl 

Sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych renomowanych pro-
ducentów (polskich i zagranicznych), profesjonalny serwis, sprze-
daż części zamiennych. Rozbudowany dział usług zw. z naprawa-
mi głównymi (szlify wałów, korbowodów oraz głowic, honowanie, 
wytaczanie kadłubów, sprawdzanie szczelności głowic, itp. itd.).  

kVERNELAND GROUP POLSkA Sp. z o.o.
ul. kręta 87, 87-100 Toruń
tel. 56/ 651 30 52

Kverneland Group to najbardziej rozwijająca się międzynaro-
dowa firma, która jest producentem i dystrybutorem maszyn 
rolniczych. Mocny nacisk kładziony na innowację pozwala nam 
uzyskać unikalną i szeroką gamę produktów wysokiej jakości. 
Kverneland oferuje obszerny pakiet odpowiednich systemów 
i rozwiązań dla profesjonalnych gospodarstw rolnych. Oferta 
Kverneland zawiera maszyny i urządzenia do uprawy gleby, sie-
wu, nawożenia, opryskiwania oraz zbioru zielonki.

Kverneland Group is a leading international company develop-
ing, producing and distributing agricultural machinery and servic-
es. Strong focus on innovation allows us to provide a unique and 
broad product range with high quality. Kverneland Group offers 
an extensive package aimed at the professional farming commu-
nity, covering the areas of soil preparation, seeding, forage and 
bale equipment, spreading, spraying and electronic solutions for 
agricultural tractors and machinery.

kVk Hydra klov A/S, 
Morsøgade 3, Dk-6700 Esbjerg Dania
tel. +45 75 36 81 87; fax  +45 75 36 80 25
e-mail: kvk@kvk.dk
www.kvk.dk
https://www.facebook.com/kvkhydraklov/
 

KVK Hydra Klov jest nowoczesną firmą zajmującą się projek-
towaniem i produkcją poskromów dla bydła, skupioną na spro-
staniu wysokim wymaganiom naszych klientów. Gwarantujemy 
dostawę na czas do dowolnego miejsca na świecie. Nasze 
produkty spotkacie Państwo na rynkach międzynarodowych od 
północnej Norwegii, przez Arabię Saudyjską, aż po Kanadę i Ja-
ponię. Jesteśmy częścią grupy Granly.

KVK Hydra Klov A/S is a modern company devoted to engineering 
and manufacturing hoof trimming equipment. KVK continues to 
develop its popular products and accessories and guarantees just-
in-time delivery across the globe. There are many KVK products in 
use internationally – from Northern Norway to Saudi Arabia, from 
Canada to Japan. We are a part of the Granly Group.

kWS Lochow Polska Sp. z o. o.
kondartowice, ul. Słowiańska 5
57-150 Prusy
tel. +48 71 39 27 300
www.kws-zboza.pl 

KWS to jedna z wiodących na świecie firm w branży hodowli 
roślin z tradycją rodzinnej własności, działa niezależnie od po-
nad 160 lat. Skupia się na twórczej hodowli roślin rolniczych 
oraz produkcji i sprzedaży nasion kukurydzy, buraka cukrowe-
go, zbóż, rzepaku. KWS wykorzystuje wiodące metody hodowli 
roślin, aby stale zwiększać plony oraz odporność na choroby, 
szkodniki i stres abiotyczny.

köCkERLING GmbH & Co. kG
Lindenstrasse 11-13, D-33415 Verl
tel. +49 (0) 5246-96 08-54
fax +49 (0) 5246-96 08-21
kom. PL +48 518 825 425
kom. D +49 151 14 80 13 88
e-mail: marcin.piecha@koeckerling.de
www.koeckerling.de

Köckerling – specjalista od uprawy i siewu. Znany w Europie 
producent maszyn do pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli 
oraz agregatów uprawowo-siewnych. Seria ALLROUNDER – to 
kultywatory uniwersalne, seria-Trio, Quadro, Vector i VARIO to 
ciężkie agregaty do uprawy bezorkowej. Rebell classic i profiline 
reprezętują rodzinę talerzówek. Agregaty uprawowo–siewne to 
modele ULTIMA CS lub VITU. A maszyny do pielęgnacji i pod-
siewu użytków zielonych reprezętuje – GRASMASTER.

Köckerling – a well-known producer (OEM) in Europe of profe-
sional equipment for plowless farming systems. ALLROUNDER- 
Universal cultivator, TRIO, QUADRO and VECTOR – Heavy 
Cultivator, VARIO – Heavy Cultivator, ULTIMA CS – Universal 
drill, VITU – Universal drill, GRASMASTER – The universal har-
row for grasslands farms.

LANDSTAL Sp.j.
Przerąb 15, 97-515 Masłowice

LANDSTAL to dynamicznie rozwijający się producent maszyn rolni-
czych. Nasze produkty cechuje innowacyjność oraz wysoka jakość 
produktu. W ofercie posiadamy agregaty siewne, brony talerzowe, 
agregaty podorywkowe, głębosze, agregaty uprawowo-siewne.

LANDSTAL is a dynamically developing producer of agricultural 
machinery. Our products are characterized by innovation and high 
product quality. Our offer consists cultivating and sowing aggregate, 
disc harrows, skimming aggregate, subsoilers, cultivatin aggregate.



118

Spis wystawców
List of exhibitors

LANGREN S.C. M. Woźniak M. Woźniak
krosino 2a
78-300 świdwin
tel. 508 060 343
e-mail: kontakt@langren.pl

Firma LANGREN zajmuje się produkcja maszyn rolniczych: 
owijarek do bel stacjonarnych, samo załadowczych oraz rozsie-
waczy nawozów.

LANGREN is producer of agricultural machines – bale wrapping 
machines and fertilizer spreaders

LASERTECHNIkA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dworcowa 9a
77-141borzytuchom
tel. +48 598 211 516
e-mail: biuro@lasertechnika.pl

Firma LASERTECHNIKA oferuje kompleksowe usługi w za-
kresie laserowego cięcia stali. Nasza firma poprzez zastoso-
wanie nowoczesnego parku maszynowego zapewnia wysokiej 
jakości usługi cięcia laserowego i plazmowego, gięcia oraz 
szlifowania. Innowacyjne technologie zastosowane w naszych 
maszynach pozwalają uzyskać najwyższą jakość i powtarzal-
ność w wykonywanych komponentach za stosunkowo niską 
cenę. Charakteryzuje nas duża elastyczność w stosunku do 
wymagań klienta. Jesteśmy otwarci na realizacje dużych kom-
pleksowych zleceń jak również pojedynczych nie powtarzal-
nych elementów.

The LASERTECHNIKA company offers comprehensive services 
in the field of laser cutting of steel. Our company provides high 
quality laser and plasma cutting services, along with bending 
and grinding, through the use of a modern machine park. Inno-
vative technologies provided by our machines allow us to obtain 
the highest quality and repeatability of the manufactured com-
ponents at a relatively low price. We are characterized by great 
flexibility in relation to customer requirements. We are open to 
carry out large, complex orders as well as individual non-repe-
titive elements. 

LECHLER GmbH
ul. Ulmer Strasse 128
D-72555 Metzingen
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 49/ 712 396 2-0
e-mail: info@lechler.de
www.lechler.de

LEMkEN POLSkA Sp. z o.o.
Zalęcino 21
73-115 Dolice
tel. 91/ 563 76 45
e-mail: biuro@lemken.com.pl

LEMKEN, specjalista znad dolnego Renu jest już od ponad 230 
lat wiodącym producentem maszyn rolniczych. Oferujemy sze-
roka gamę maszyn do uprawy, siewu i ochrony roślin. W ofer-
cie posiadamy pługi: obracalne, półzawieszane oraz na wózku, 
agregaty do uprawy przedsiewnej, kultywatory ścierniskowe, 
brony talerzowe oraz wirnikowe, siewniki mechaniczne oraz 
pneumatyczne, a także profesjonalne opryskiwacze polowe. 
Wraz z autoryzowanymi dealerami prowadzimy również sprze-
daż części zamiennych oraz serwis.

LEMKEN, specialist from Lower Rhine area, is a leading producer 
of agricultural machines for more than 228 years. We offer a 
wide range of machines for cultivating, sowing and protection of 
plans. Our offer include suspended and semi-suspended rotating 
ploughs, sets for cultivation before sowing, stubble cultivators, 
compact disk harrows, impeller harrows, mechanical and pneumat-
ic seeders, as well as professional field spraying machines. With 
authorized dealers we carry out sales of spare parts and service.

LEMETCH Produkcja i Sprzedaż Maszyn Rolniczych 
Sylwester Hajduk
Wojciechów 15
97-570 Przedbórz
tel. 780 813 112
www.lemtech.biz

LEMTECH jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem zaj-
mującym się produkcją maszyn rolniczych. Siedziba firmy mieści 
się w miejscowości Wojciechów w gminie Przedbórz. Motto naszej 
firmy to „stałe podnoszenie jakości naszych wyrobów”. Dbamy o 
profesjonalne podejście zarówno do Klientów Indywidualnych jak i 
Firm. Podejmujemy wszelkie działania by sprostać dynamicznym 
zmianom rozwijającego się sektora produkcji rolnej. Wprowadza-
my na rynek maszyny solidnej konstrukcji z wytrzymałych i no-
woczesnych surowców. W 2017 roku otrzymaliśmy dwa  wyróż-
nienie: HIT TARGOWY OPEN FARM Sierakowo oraz ZŁOTEGO 
ŻURAWIA ROLNICTWA  za agregat bezorkowy DZIK.

LIEDMANN Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 27
98-324 krzeczów
tel. (48) 43 655 3130,
mob.: (48) 605 037 407
e-mail: biuro@liedmann.pl
www.liedmann.pl
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LIEDMANN AGRO to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca 
się polska firma w branży produkcji nawozów wapniowych. Jako 
producent doskonale wiemy, że realną i trwałą przewagę na 
rynku buduje się poprzez najwyższą jakość produktów. Obecnie 
w naszej ofercie produktowej znajdziecie Państwo pełną gamę 
nowoczesnych, granulowanych nawozów mineralnych, m.in.: 
Wapniak Jurajski® G, Dolomag® G oraz Siarkomix® G.

LIEDMANN AGRO is a modern and dynamically developing pol-
ish business which specialises in manufacture of the lime ferti-
lisers. As the manufacturer, we know that real and sustainable 
competitive advantage is built by the highest quality products. 
Currently we are offering a full range of newly developed granu-
lated mineral fertilisers amongst others: Wapniak Jurajski® G, 
Dolomag® G and Siarkomix® G.

LIFEWELLNESS Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa
tel.: 22/ 243 96 46
e-mail: biuro@lifewellness.pl
www.sokiwyciskane.pl

LITEX ZPH Stanisław Litwin
ul. Staroprzygrodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62/ 737 57 00
e-mail: gbodylski@litex.pl
www.bow.litex.pl

Polski producent nagrzewnic gazowych wykorzystywanych do 
ogrzewania pomieszczeń inwentarskich, a w szczególności ferm 
drobiarskich. Nagrzewnice gazowe marki Litex BOW cechuje: 
bezawaryjność, bezpieczeństwo użytkowania, odporność na 
zapylenie oraz funkcjonalność.

Polish manufacturer of gas heaters used to heat animal hous-
ing and in particular poultry farms. Litex BOW gas heaters are 
characterized by: reliability, safety, resistance to dust and func-
tionality.

LUbAZ Sp. z o.o. Sp. k.
12  Wieczfnia-kolonia
06-513 Wieczfnia-kolonia
tel. 23/ 654 00 58
e-mail: info@lubas.com
www.lubas.com

Lider europejski w produkcji elastomeru poliuretanowego  
L-Pur będącego tworzywem niezwykle elastycznym oraz trudno 
ścieralnym o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Doskonale 
sprawdza się w transporcie materiałów sypkich (zboża, granulaty) 
jak również w pozostałych gałęziach przemysłu oraz rolnictwie.

European leader in the production of polyurethane elastomer 
LPUR being extremely flexible material and resistance to abra-
sion with wide range of applications. Is perfect for transporting 
granular materials (cereals, granulates) as also in other branch-
es industry and agricultures.

PHU „MARMUR” Mirosława Pakosz
ul. b. Chrobrego 233a
59-550 Wojcieszów
tel: 509365675
e-mail: ladowarki@gmail.com
www.kmm.info.pl

Wyłączny importer ładowarek przegubowych, kołowych i tele-
skopowych koncernu KMM. W ofercie ładowarki o udźwigu od 
200 kg do 50 t o konstrukcji klasycznej lub teleskopowej. Ofero-
wane maszyny wyróżnia prosta i niezawodna konstrukcja. Ofe-
rujemy bardzo atrakcyjne ceny i duże możliwości konfiguracji 
maszyny.

ŁUkOMET krzysztof Łuszczyk
Całowanie 91a
05-480 karczew
tel. 22/ 780 76 87
e-mail: lukomet@lukomet.pl

MAb TRADE TECNOMAIS POLSkA
Nadmłynie 45  Gołaczewy
32-340 Wolbrom
tel. 608 463 163
e-mail: mabtrade@wp.pl
www.mabtrade.pl

MACHINES PIÓRO Artur Pióro
Żębocin 58A
32-100 Proszowice
tel. 888 999 931
e-mail: info@machinespioro.com
www.machinespioro.com
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MAD-bOX Andrzej Madejczyk
ul. Piłsudskiego 26b 16 Ropczyce
39-100 Ropczyce
tel. 884 911 178
e-mail: sebastian.debowski@mad-box.pl
www.mad-box.pl

Firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie dostaw opa-
kowań przemysłowych i materiałow opakowaniowych. Podstawo-
wy zakres obsługi to dostawa rożnych typow workow np: big-bag, 
papierowych, foliowych i innych opakowań przemysłowych.

The company provides comprehensive services in the supply of 
industrial packaging and packaging materials. The basic scope 
of services is the delivery of different types of bags such as: big-
bags, papery, plastic and other industrial packaging

MADEJSkI Spółka Jawna
ul. Makuszyńskiego 28
31-752 kraków
tel. +48 12 643-67-67, 683-96-00
fax +48 12 683-96-42
biuro@madejski.com.pl
info@madejski.com.pl
maszyny@madejski.com.pl
moto@madejski.com.pl
hoses@madejski.com.pl
www.madejski.com.pl
www.facebook.com/madejskispj

Firma Madejski Spółka Jawna istnieje od 1995 roku. Zajmuje-
my się produkcją i sprzedażą: przewodów wysokiego i niskiego 
ciśnienia, węży do produkcji przewodów, wszelkiego rodzaju 
zakuć i końcówek, złączy i rur, szybkozłączy, zaworów, ma-
nometrów, maszyn do produkcji przewodów. Oferujemy: m.in. 
węże hydrauliczne, przemysłowe, ssawne, PCV, do urządzeń 
myjących, oleje, uszczelnienia hydrauliczne itp.

The Madejski Company, established in 1995, produces and 
sells: high and low pressure assembled hoses, hoses for the 
production of assembled hoses, all types of ferrules and fittings, 
adapters and pipes, fastcouplings, valves, pressure gauges, 
machines for the production of assembled hoses. We offer: hy-
draulic and industrial hoses, PVC hoses, suction and delivery 
hoses, oils, seals etc.

MAGAZYN OGÓLNOPOLSkI ZAGRODA
ul. kopernika 36/40 
00-924 Warszawa
tel. 22 551 55 73
e-mail: redakcja@eZagroda.pl

Magazyn Ogólnopolski Zagroda ukazuje się od 1998 roku. Jest 
pismem nowoczesnej wsi – stąd wiele miejsca poświęca orga-
nizacjom i firmom tę nowoczesność wspierającą.  Na łamach 
Zagrody poruszamy tematykę dotyczącą nawożenia, nasiennic-
twa, ochrony roślin, żywienia zwierząt oraz maszyn i urządzeń. 
Zagroda ma nakład kontrolowany.

MAGROTEX P.P.U. SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów
tel. 76/ 818 85 26
e-mail: handel@magrotex.pl

Nasza firma produkuje maszyny związane z gospodarką zbożo-
wo- paszową, służące do transportu i przetwórstwa zboża, tzn. 
rozdrabniacze bijakowe, linie przygotowania i mieszania pasz. 
Posiadamy najszerszą ofertę w zakresie przenośników ślimako-
wych, do transportu materiałów sypkich: (17 rodzajów) o długo-
ści roboczej od 4 m do 12 m i wydajności od 8 t/h do 50 t/h. 
Możemy również wykonać przenośniki na „wymiar” wg. indywi-
dualnych potrzeb odbiorcy. Przenośniki są ocynkowane ognio-
wo – zwiększona trwałość, ułożyskowane – co zapewnia cichą 
pracę. Niski koszt zakupu i eksploatacji w stosunku do innych 
urządzeń transportowych, stanowi właściwe rozwiązanie w każ-
dym gospodarstwie rolnym, magazynie zbożowym i wytworni 
pasz. Magrotex Chojnów producent przenośników dla rolników.

MAkITA Sp. z o.o.
ul. bestwińska 103, 43-346 bielsko-biała
tel. 33/484 02 00
e-mail: info@makita.pl

MALINMAR Janina Malinowska
ul. Wójcicka 10, bystrzyca 
55-200 Oława
tel. 71/ 303 06 51
e-mail: biuro@malinmar.pl

Firma założona w kwietniu 1977 roku. Od kilkunastu lat zajmuje 
się głownie produkcją kół jezdnych pneumatycznych do urzą-
dzeń i maszyn rolniczych, sadowniczych oraz środków bliskiego 
transportu. Produkujemy również: obręcze, półobręcze, piasto-
obręcze, piasty, w tym również piasty napędowe, czopy a także 
zajmujemy się plastyczną i mechaniczną obróbką metali. Reali-
zujemy zamówienia indywidualne. 

The company was founded in April 1977. For the last dozen or 
so years, we have been producing mainly inflatable wheels for 
agricultural and garden equipment and machinery, and for me-
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ans of internal transportation. We also produce: rims, half-rims, 
hub rims, hubs, including drive hubs and pivots. Moreover, we 
deal with plastic and mechanical processing of metals. We exe-
cute individual orders. 

MAŁOPOLSkA HODOWLA ROśLIN Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4, 30-002 kraków
tel. 12/ 633 68 22
e-mail: nasiona@hbp.pl

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest jedną z największych 
firm hodowlano-nasiennych w Polsce. Nieprzerwanie od 1872 
roku dostarczamy na rynek najwyższej jakości kwalifikowany 
materiał siewny roślin rolniczych. Głównymi kierunkami działal-
ności firmy są hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych, 
reprodukcja nasienna, obrót materiałem siewnym oraz działalność 
rolnicza i usługowa. Zajmujemy się hodowlą i nasiennictwem zbóż 
jarych i ozimych, kukurydzy, buraka pastewnego, traw pastew-
nych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych.
 

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. is one oh the biggest plant 
and seeds production companies in Poland. The basic direc-
tions of our activities are creative and conservative breeding and 
sales seeds of winter and spring cereals, maize, fodder beets, 
forage grasses, leguminous plants and lawn small-seed. In our 
company a few hundred varieties of plants agricultural, pleased 
with a recognition in the country and abroad.

MANDAM Sp. z o.o.                   
44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14
tel. 32/ 232 26 60
fax 32/ 232 58 85
e-mail: handlowy@mandam.com.pl
www.mandam.com.pl

Na rynku maszyn rolniczych jesteśmy już od blisko 30 lat. 
W ofercie posiadamy maszyny rolnicze do: podorywki (kulty-
watory ścierniskowe, brony talerzowe); upraw przedsiewnych 
(agregaty przedsiewne, wały); pługi, pługi dłutowe; uprawy łąk 
(brony łąkowe, walce łąkowe, chwastowniki); mechanizacji robót 
rolniczych (chwytaki bel, nośniki palet, łyżki).

Manitou Polska Sp. z o.o.
Sękocin Stary, ul. Mszczonowska 86
05-090 Raszyn
Tel.: + 48 22 739 48 20
Fax: +48 22 739 48 32
e-mail: info.mpo@manitou.com
www.manitou.com

Grupa MANITOU jest rozpoznawalna na całym świecie jako wio-
dący producent maszyn marek: Manitou  i GEHL. Produkty Gru-
py takie jak ładowarki teleskopowe, burtowe, przegubowe, wóz-
ki widłowe, platformy robocze używane są w branży rolniczej, 
budowlanej, komunalnej oraz w przemyśle i logistyce. Gama 
rozwiązań Grupy MANITOU to przekrój maszyn i osprzętów, od 
popularnych i uniwersalnych, po indywidualne, najbardziej wy-
magające aplikacje. Blisko 50-cio letnie doświadczenie w pro-
dukcji maszyn sprawiło, że urządzenia MANITOU uważane są 
za solidne, zwrotne i uniwersalne. 

MANN + HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg, Germany 
Phone +49 (0) 7141 98-2547
E-MAIL: mario.milinovic@mann-hummel.com
www.mann-hummel.com

Jako silna globalna marka filtrów marki MANN-FILTER oferuje 
kompleksowy asortyment w 100% jakości. Zapewnia doskonałą 
obsługę serwisową na wtórnym rynku motoryzacyjnym, w tym sze-
roką gamę produktów do maszyn rolniczych i budowlanych, a tak-
że filtrację przemysłową. Na całym świecie dostępnych jest ponad 
6000 elementów filtrujących dla około 120 000 pojazdów i maszyn.

As a strong global filter brand MANN-FILTER offers a compre-
hensive range in 100% OE quality. It provides excellent service 
performance for the automotive aftermarket including a wide 
range of products for agricultural and construction machinery and 
also industrial filtration. Around the world, more than 6,000 filter 
elements are available for about 120,000 vehicles and machines.

MARTIN – AGRO
UL. Płóciennicza 4
62-020 Swarzędz 
Tel. +48-531-470-184
www.martin-agro.pl
www.facebook.com/MARTINagromaszyny

MARTIN to nowa marka wysokiej jakości maszyn i urządzeń 
rolniczych. Oferujemy pionowe i poziome wozy paszowe, roz-
rzutniki i ścielarki. W naszej ofercie znajdą Państwo również 
mieszalniki do pasz, śrutowniki i gniotowniki. Wystawiamy: wóz 
pionowy MARTIN MIXMAX 10; wóz poziomy MARTIN PERSEO 
9; ścielarkę TESEO; urządzenia do czyszczenia obór; urządze-
nia do obróbki pasz.

MARTIN is a new brand of high quality agricultural machinery 
and equipment. We mainly offer vertical and horizontal feed mix-
ers, spreaders and straw feeder machines. In our offer you will 
also find feed mixers, grinders, crushers. We present: MARTIN 
MIXMAX 10 feed mixer; MARTIN PERSEO 9 horizontal feed 
mixer; TESEO straw blower; barn cleaning equipment; feed pro-
cessing equipment
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MASA Zenon kolankowski
Reblino
ul. kolejowa 6
76-251 kobylnica k/Słupska
tel. 59 72 81 366
e-mail: handlowy@masa.com.pl

MASA jest liderem branży dużych wag przemysłowych. Wagi 
samochodowe i kolejowe produkuje na rynek polski oraz zagra-
niczny od 1992 r. W swojej ofercie posiada wagi z pomostem 
stalowym, stalowo-betonowym i żelbetowym. Dostawy realizuje 
w oparciu o najwyższej jakości podzespoły renomowanych eu-
ropejskich producentów.

Company MASA is a leading Polish manufacturer of large in-
dustrial scales. Truck and rail scales are delivered to Polish and 
foreign markets since 1992. The offer includes weighbridges 
made of steel, steel-concrete and reinforced concrete. Products 
are based on high quality European components.

MASCHIO – GASPARDO Poland Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6/8
87-100 Toruń
tel. 56 650 60 51
e-mail: info@maschio.pl
www.gaspardo.pl

Maschio Gaspardo to międzynarodowa grupa, z centralą we 
Włoszech, lider w produkcji bron aktywnych, glebogryzarek, 
mulczerów, siewników precyzyjnych, siewników zbożowych, 
kombinacji uprawowo - siewnych, pługów, maszyn do uprawy 
uproszczonej, opryskiwaczy oraz kosiarek komunalnych. Aby 
zaspokoić potrzeby nowoczesnego rolnictwa stosujemy innowa-
cyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania.

Maschio Gaspardo is an international Group, having its head-
quarter in Italy, leader in the production of rotary tillers, power 
harrows, mulchers, precision planters, cereal seed drills, com-
bination cultivator-drills, ploughs, minimum tillage, spraying and 
hay making equipment. We conceive innovative and high-tech 
solutions to satisfy all the needs of your crops.

SOTOP Sp. z o.o. S.k.
Wyłączny dystrybutor MASTERCRAFT w Polsce
00-140 Warszawa
Al. Solidarności 115/ lok. 2
tel. +48 790-495-025
e-mail: kontakt@mastercraft-poland.com
www.mastercaft-poland.com

MasterCraft jest zdecydowanie największym producentem 
na świecie luksusowych łodzi motorowych przeznaczonych 
do uprawiania sportów wodnych, takich jak narty, wakeboard 
i wakesurf. Oferuje produkty, które promują szybki rozwój 
umiejętności ich użytkowników, zapewnia innowacje, które po-
prawiają doznania na wodzie. MasterCraft buduje pozytywne 
wspomnienia na całe życie. Dlaczego entuzjaści MasterCraft 
są tak zafiksowani na tym produkcie? Ponieważ MasterCraft 
jest i zawsze była liderem w branży nowych, innowacyjnych 
produktów, stylizacji, komfortu, wydajności i jakości przez po-
nad cztery dekady.

Mb PNEUMATYkA Sp. z o.o.
ul. Rozwojowa 5
66-100 Sulechów
tel. 68/ 419 02 99
e-mail: sekretariat@mb-pneumatyka.pl

MB Pneumatyka to polska firma rodzinna o zasięgu ogólnoświa-
towym.  Specjalizujemy się w produkcji złączy do pneumatycz-
nych układów hamulcowych i zawieszeń w pojazdach pow. 3,5 t. 
Złącza, zawory odwadniające, kontrolne, bloki rozdzialaczy, złą-
cza wciskane typu cartridge-to tylko niektóre elementy w ofercie. 
Nasi inżynierowie chętnie zaprojektują i zoptymalizują układy 
pneumatyczne w Twoich pojazdach.

MB Pneumatyka is a Polish family company with a global scale. 
We specialize in the production of fittings for pneumatic brak-
ing systems and suspensions in commercial and agricultural 
vehicles. Fittings,drain valves,test points,distribution manifolds, 
cartridge-type fittings are just some of the elements on offer. Our 
engineers will be happy to design and optimize pneumatic sys-
tems in your vehicles.

MCHALE ENGINEERING LTD
ul. Castlebar Rd.
Co. Mayo ballinrobe
IRLANDIA / IRELAND
tel. 795 947 370
e-mail: mjakszta@mchale.net

Firma McHale jest producentem specjalistycznych maszyn 
rolniczych. McHale skupia się głownie na produkcji wysoko-
wydajnych pras rolujących oraz owijarek do bel. Prasy rolujące 
i owijarki do bel firmy McHale są obecne w ponad 50 krajach na 
całym świecie.

McHale over the last 30 years have developed a range of spe-
cialist farm machinery focusing on balers and bale wrappers 
for the production of round and square baled silage, and round 
bales of hay and straw. McHale balers and bale wrappers can be 
seen working in over 50 countries around the world.
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M-CLUb Maciej Małecki
ul. Ratajska 13, 91-241 Łódź
tel. 42/ 252 99 52

Jesteśmy firmą handlową zajmującą się sprzedażą produktów 
smarnych dla rolnictwa oraz przemysłu. Posiadamy w ofercie 
oryginalne oleje i smary marki AMBRA, AKCELA, John Deere, 
Eurol oraz ARAL. Wszystkie produkty pochodzą od autoryzowa-
nych dealerów z Unii Europejskiej. 

We are a trading company dealing in the sale of lubricating prod-
ucts for agriculture and industry. We offer original AMBRA, AKCE-
LA, John Deere, Eurol and ARAL oils and lubricants. All products 
come from authorized dealers from the European Union.

MCMS WARkA SP.Z.O.O.
ul. Gośniewska 160, 05-660 Warka
tel. 48/667 43 58
e-mail: mcms@mcms.pl

Producent maszyn i urządzeń dla sadownictwa i rolnictwa. Ofe-
rujemy: kosiarki sadownicze, kosiarko-rozdrabniacze, rozdrab-
niacze bijakowe, świdry ziemne, ładowacze widłowe, glebogry-
zarki sadownicze, wywrotnice skrzyniopalet, sadzarki, głębosze, 
podcinacze korzeni, przenośniki taśmowe, przyczepy sadowni-
cze, platformy sadownicze, przednie podnośniki TUZ, łuparki do 
drewna, zgarniacze, pługi śnieżne. 

Manufacturer of machinery for horticulture and agriculture. We 
offer: orchard mowers, mower-shredders, beater shredders, 
hole diggers, hydraulic loaders, orchard rototillers, insulated 
containers tipplers, planters of trees and shrubs, subsoilers, 
roots undercut, belt conveyors, orchard trailers, orchard plat-
forms, front linkage PTO, hydraulic log splitter wedges, universal 
scratchers, snow plows.

MENkE AGRAR POLSkA Sp. z o.o.
ul. Rosnowska 6/8
62-052 komorniki
tel. 61/842 05 82
e-mail: info@menke-agrar.pl
www.menke-agrar.pl

Hurtownik części zamiennych do zachodniego sprzętu rolnicze-
go, części zamienne najwyższej jakości za rozsądną cenę.

The wholesaler of spare for agricultural equipment from the 
West Europe, highest quality spare parts AT reasonable prices.

MEPROZET kOśCIAN S.A.
ul. Gostyńska 71
64-000 kościan
tel. +48 (65) 512-53-25
fax +48 (65) 512-11-62
e-mail: meprozet@meprozet.pl
www.meprozet.pl

Największy i najstarszy polski producent WOZÓW ASENIZA-
CYJNYCH. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę wozów o poj. 
2300–30000 l, kontenerów hakowych 2500–24000 l, aplikato-
rów talerzowych i redlicowych, dozowników naglebowych oraz 
dodatkowego wyposażenia. NOWOŚCIAMI w naszej ofercie są 
zbiorniki na naczepach do ciężarówek jak również wozy i zbior-
niki do zastosowań komunalnych.

The biggest and the oldest Polish SLURRY TANKERS manufac-
turer. Our offer comprises wide range of tankers with capacities 
2300–30000 litres, hook containers 2500–24000 l, disc blade 
and coulter injectors, dribble bars and additional equipment. 
NEW PRODUCTS in our offer are tanks on semi-trailers for 
trucks as well as tankers and tanks for municipal purposes.

MEPU OY
Mynämäentie 59  Yläne
FI-21900 Yläne Finlandia
tel. +358 2 2754 444
e-mail: mepu@mepu.com
www.mepu.pl

METALERG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Portowa 1a
55-200 Oława
tel. 71/ 72 15 200
e-mail: metalerg@metalerg.pl
www.metalerg.pl

Metalerg jest producentem kotłów opalanych słomą i inną bio-
masą. Kotły te mogą służyć do ogrzewania domów, jak również 
chlewni, szklarni, kurniki, suszarni oraz szkół i całych osiedli 
mieszkaniowych na terenach wiejskich. Produkujemy również 
nagrzewnice powietrza na słomę z przeznaczeniem do suszarni 
zbóż i kukurydzy, zastępujące w 100% olej opałowy.

Metalerg is the manufacturer of boilers burned with straw and 
other biomass. The boilers can be used to heat houses, green-
houses, piggeries, poultry houses, driers as well as schools and 
whole housing estates in rural territories. NOVELTY! Air heat-
ers burned with straw for grain (especially maize) driers which 
replace in 100% oil heaters.
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METAL-FACH Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. kresowa 62
tel. 85 711 98 40, fax 85 711 90 65
e-mail: biuro@metalfach.com.pl
www.metalfach.com.pl
www.facebook.com/MetalFachOfficial

Prasy zwijające, owijarki bel, ładowacze czołowe, wozy paszo-
we, rozrzutniki obornika, przyczepy rolnicze, agregaty uprawo-
we – to sztandarowe produkty czołowego polskiego producenta 
maszyn i urządzeń rolniczych Metal-Fach. Przedsiębiorstwo, 
którego siedziba mieści się w Sokółce, na przestrzeni lat zyskało 
zaufanie wśród rolników w Polsce i na całym świecie.

Balers, bale wrappers, front loaders, feeder wagons, manure 
spreaders, farming trailers, disc cultivators – these are the 
flagships of the leading Polish manufacturer of agricultural ma-
chinery and equipment – Metal-Fach. The Company, which is 
located in Sokółka, has gained trust among farmers in Poland 
and all round the world over the years.

METALMEX–INSTAL Marcin Majorek
ul. Łęgska 3
87-800 Włocławek, Polska
tel. +48 54 231 46 60, fax +48 54 231 46 59
e-mail: metalmex@metalmex.pl
profil Fb: Liny, zawiesia linowe oraz Łańcuchowe 
oraz www.metalmex.pl

Metalmex–Instal jest firmą z ponad 25 letnim doświadczeniem w 
branży lin stalowych, zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych. 
Dysponujemy szerokim asortymentem lin stalowych ocynkowa-
nych, dostępnym na bieżąco z zapasów magazynowych w ilości 
blisko 400 ton. Każdy wyrób posiada atest dostarczany wraz z to-
warem. Zadowolenie klientów jest dla nas największą satysfakcją.

Metalmex – Instal is a company with over 25 years of experience 
in the industry of steel ropes, rope, chain and belt slings. We 
have a wide range of galvanized steel ropes, available on an on-
going basis from stocks in the amount of nearly 400 tons. Each 
product has a certificate delivered with the product. Customer 
satisfaction is our greatest satisfaction.

METAL-PLAST POLSkA Sp. z o.o. Sp.k.
brzozie Lubawskie 95b
13-306 kurzętnik
tel. 604 396 976
e-mail maszyny@metal-plast.com.pl
www.metal-plast.com.pl

Jesteśmy producentem osprzętu rolniczego oraz budowlanego. 
Wykonujemy TUZ-y do każdego rodzaju ciągnika, balasty, łyż-
ki: pojemnościowe, lekkie, do wózka widłowego, do ładowarki, 
chwytaki do bel, widły do bel, widły do palet, widły do obornika, 
krokodyle, łyżko-krokodyle, redukcje (przejściówki, adaptery) 
mocowań, kosze wysokościowe oraz pługi do śniegu. Dorabia-
my każde mocowanie, nawet te najtrudniejsze. Nasze wyroby 
są bardzo solidne, trwałe, wykonane z materiałów najlepszej 
jakości i malowane proszkowo w naszej lakierni. Przez 10 lat 
zdobyliśmy zaufanie Klientów indywidualnych, jak i dealerów 
ciągników czy maszyn rolniczych w Polsce i w Europie.

METAL-TECHNIk S.C.
ul. Nowogrodzka 58
18-400 Łomża
tel. 602 767 756
e-mail: sekretariat@metal-technik.com
www.metal-technik.eu

METRIA Yuriy Ardashev
ul. Zakładowa 22
39-400 Tarnobrzeg
tel. 507 086 006
e-mail: slawomir.krakowiak@metria.pl
www.metria.pl

MIARY I WAGI Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 27
49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. +48 77 411-39-28
fax +48 77 544-93-77
e-mail: biuro@miary-wagi.com.pl
www.miary-wagi.com.pl

Długa rodzinna tradycja wagarska przekuta w nowoczesne sys-
temy elektroniczne. Od roku 2003 podstawowym i dominującym 
profilem działania firmy jest produkcja i sprzedaż elektronicznych 
wag samochodowych. Rolnikom proponujemy wagi samochodo-
we, przenośne i stacjonarne oraz wagi podkładkowe. W ofercie 
również analizatory ziarna, żywności i pasz. Sondy do poboru pró-
bek oraz kompletne wyposażenie dla laboratorium zbożowego.

Miary i Wagi company provides a wide range of electronic 
scales, agricultural measurement solutions with  load cells, sen-
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sors and professional software. We are proud to present wide 
range of weighbridge design types, including pit mounted, sur-
face mounted with ramps and portable truck scales.

MICHAŁ Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 
krzysztof Targoński
ul. Przemysłowa 4
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. +48 86 275 01 46,  +48 86 275 90 80
fax +48 86 275 90 81 
kom. 604-493-711
e-mail: info@michal-silosy.pl
www.michal-silosy.pl

Producent silosów paszowych, silosów zbożowych płaskoden-
nych, z lejem wewnętrznym, z lejem zewnętrznym, podnośników 
kubełkowych, przenośników ślimakowych, systemów załadunku 
i rozładunku oraz czyszczalni wstępnych. 

The manufacturer of feed silos; flat-bottomed grain silos; grain 
silos with perforated inner cone, conical silos on legs, bucket 
elevators, screw conveyors; loading and unloading systems and 
pre-cleaning machines.

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAńSkIE Sp. z o.o. 
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. 61/ 869 22 00
e-mail: info@grupamtp.pl

Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery 2020 to jed-
no z najważniejszych wydarzeń dla sektora rolniczego w Polsce. 
Celem targów jest promocja polskich producentów oraz usług 
i ułatwienie nawiązywania międzynarodowych i krajowych kon-
taktów biznesowych. W ramach programu Hosted Buyers w Po-
znaniu regularnie goszczą przedstawiciele największych firm 
rolniczych z Bałkanów i Europy Wschodniej.

MILWAkUEE (TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN
EUROPE SP. Z O.O.)
ul. komitetu Obrony Robotników 45a
02-146 Warszawa
tel. 24/ 242 40 04
e-mail: biuro@tti-emea.com
www.pl.milwaukee.com

Milwaukee Electric Tool jest przodującym producentem elektro-
narzędzi heavy-duty, przenośnych elektronarzędzi i akcesoriów 
dla profesjonalnych użytkowników na całym świecie. Od założe-
nia firmy w roku 1924, Milwaukee koncentruje się na produkcji 
najlepszych profesjonalnych elektronarzędzi i akcesoriów. Mar-
ka Milwaukee jest identyfikowana z najwyższą jakością, trwało-
ścią i niezawodnością.

Milwaukee Electric Tool is an industry-leading manufacturer 
of heavy-duty, portable electric power tools and accessories 
for professional users worldwide. Since its founding in 1924, 
Milwaukee has focused on producing the best heavy-duty elec-
tric power tools and accessories. Today, the Milwaukee name 
stands for the highest quality, durable and reliable professional 
tools money can buy.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 10 00
fax 22 623 27 50
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzy-
skać informacje dotyczące m.in.: Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, polityki wsparcia rolnictwa, pol-
skich produktów regionalnych i tradycyjnych, rolnictwa ekolo-
gicznego, Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz targów rolno-
-spożywczych organizowanych w kraju i za granicą.

At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development 
you can get information about: Programme of Rural Development 
for 2014–2020, agriculture support policy, Polish regional and tra-
ditional products, organic farming, Try Fine Food Programme and 
agri-food markets organized in Poland and abroad.

MINOS AGRI POLSkA
ul. świerklańska 
44-264 Jankowice
tel. 601069661

Minos Agri to firma zajmująca produkcją maszyn rolniczych, 
oraz produkującą wałów odbioru mocy po marką Minos PTO.
Posiadamy: glebogryzarki, siewniki, kosiarki bijakowe, bębno-
we, dyskowe, głębosze, agregaty, zgrabiarki, przetrząsacze 
i wozy paszowe oraz wszelkiego rodzaju wałki WOM.

We are producers of agricultural machinery and PTO shaft.
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MMAT AGRO TECHNOLOGY
Gronówko 23a
64-111 Lipno
tel. 65/527 15 20
e-mail: info@mmat.pl

MMAT AGRO TECHNOLOGY to polski producent rozpylaczy 
polowych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w produkcji dysz, 
słynie z wysokiej jakości. Oferta rozpoczyna się od rozpylaczy 
standardowych skończywszy na eżektorach (RS, AZ, EŻ, EŻK, 
EŻK TWIN) posiada również końcówki rozlewowe KR5 do apli-
kacji płynnego nawozu.

MMAT AGRO TECHNOLOGY is a Polish producer of field noz-
zles. Has extensive experience in the production of nozzles, 
stands out for its high quality. The offer starts with standard noz-
zles ending with ejectors (RS, AZ, EŻ, EŻK, EŻK TWIN) and 
also has KR5 filling nozzles for the application of liquid fertilizer. 

MODERNTECH Sp. z o.o.
ul. kruk 4a, Gorzewo 
09-500 Gostynin
tel. 607 176 669
e-mail: kontakt@mpbs.pl

Firma Moderntech istnieje na rynku od 2011 roku i posiada dwa 
profile działalności. Pierwszym jest produkcja maszyn komunal-
nych. Drugi natomiast to produkcja tulei poliuretanowych sto-
sowanych w zawieszeniach samochodowych oraz elementów 
z poliuretanu wykorzystywanych m.in. przy produkcji naszych 
maszyn. Celem firmy jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie 
standardu produkowanych przez nas maszyn oraz tulei. Przez 
lata zaangażowanie, innowacyjność, nowoczesność i najwyższa 
jakość sprawiły, że maszyny i urządzenia konkurują na między-
narodowych rynkach i z sukcesem je zdobywają. Wysoką jakość 
i niezawodność naszych maszyn i tulei gwarantuje nowoczesny 
park maszynowy oraz wykwalifikowani pracownicy. Produkowa-
ne przez nas maszyny jesteśmy w stanie dostarczyć do klientów 
na terenie całej Europy, gwarantując również ich serwis oraz 
dostęp do części zamiennych.

The Moderntech company exists since 2011 and has two busi-
ness profiles. The first is the production of communal machines. 
The second one is the production of polyurethane bushes used in 
car suspensions and components of polyurethane used in the pro-
duction of our machines. The company’s goal is to continuously 
improve and raise the standard of machines and bushes produced 
by us. Over the years, commitment, innovation, modernity and the 
highest quality have made machines and devices compete on in-
ternational markets and successfully win them. The high quality 
and reliability of our machines and bushes is guaranteed by mo-
dern machinery and qualified employees. The machines we ma-

nufacture are able to be delivered to customers all over Europe, 
guaranteeing their service and access to spare parts.

MORO Aratri Srl Polska 
Wyłączny przedstawiciel w Polsce / An exclusive 
representative in Poland: 
FHU Joanna bojanowska 
Warszawska 47, 05-119 Michałów-Reginów 
tel: +48 604 306 444 
e-mail: biuro@wstodole.eu 
www.moroaratri.com 

MORO ARATRI to światowy lider w produkcji pługów, głębo-
szy, kultywatorów i wałów uprawowych. Firma została założona 
przez rodzinę Moro 5 listopada 1957 r. w mieście Fonatnella 
we Włoszech i od ponad 60 lat rozwija i stosuje swoją wiedzę, 
umiejętności techniczne i wyjątkowe technologie w dziedzinie 
inżynierii stosowanej w produkcji maszyn rolniczych. 

MORO ARATRI is a world leader in the production of ploughs, 
subsoilers and cultivators. The company was founded by the 
Moro family on November 5, 1957 in the city of Fonatnella in 
Italy and for over 60 years develops and applies its knowledge, 
technical skills and unique technologies in the field of engineer-
ing used in the production of agricultural machinery.

WYTWÓRNIA USZCZELEk „MORPAk” Paweł Jaworski
ul. Wołodyjowskiego 18
83-050 Łapino
tel. 58/682 72 10
e-mail: morpak@morpak.pl

69 LAT TRADYCJI. Od 1946 r. MORPAK jest wiodącym polskim 
producentem wysokiej klasy uszczelek: silnikowych, skrzyń bie-
gow, układow wydechowych, pokryw zaworow oraz mis olejo-
wych. Nasze wyroby spełniają najwyższe wymagania klientow 
oraz norm jakościowych.

69 Years of Tradition. Since 1946 MORPAK has been the lead-
ing Polish producer of high quality: engine gaskets, gearbox gas-
kets, exhaust sytem gaskets, valve cover gaskets and oil pan 
gaskets. Our products meet the highest demands of our clients 
and quality standards.

MOTO bUDREX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
85-438 bydgoszcz
tel. +48 52 323 08 28
e-mail: motobudrex@motobudrex.pl
http://www.motobudrex.pl
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Moto Budrex – lider w hurtowej sprzedaży opon rolniczych 
i przemysłowych w Polsce. Wyłączny przedstawiciel uznanego 
producenta opon rolniczych i przemysłowych – firmy Ceat, a tak-
że innych światowych producentów. Moto Budrex dysponuje no-
woczesnym centrum logistycznym o powierzchni magazynowej 
44 000 m2, umożliwiającym magazynowanie opon oraz szybką 
realizację dostaw.
 
Moto Budrex Sp z o.o. – one of the leader in wholesale of AGRO 
and OTR tyres in Poland. Exclusive partner of Ceat – worldwide 
recognised manufacturer of AGRO and OTR tyres.

M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Strzelecka 45 b
63-430 Odolanów
tel. 62/ 733 15 76
e-mail: mrol@mrol.com.pl

Proponujemy Państwu zakup urządzeń do przygotowania karmy 
dla zwierząt, transportu zboża oraz maszyny do suszenia ziarna. 
Zakład nasz produkuje dla rolników już od 1974 roku wypraco-
wując przez te lata doświadczenie i zaufanie klientów do naszej 
firmy. Zapraszamy do naszego działu handlowego.

VERVO Sp. z o.o.
ul. Duńska 1
91-204 Łódź
tel: (+48) 42 252 55 55
fax: (+48) 42 253 47 33
e-mail: info@lozyskamtm.pl
www.lozyskamtm.pl 
www.facebook.com/mtmbearings

Dział łożysk MTM stanowi część powstałej w 1999 r. firmy Ve-
rvo Sp.z o.o.. Produkcja łożysk MTM odbywa się w fabrykach 
spełniających normy jakości m.in. ISO 9001; ISO 9002; ISO 
9001:2008. Asortyment MTM obejmuje łożyska kulkowe, stoż-
kowe, baryłkowe, igiełkowe, samonastawne, ślizgowe, zespoły 
łożyskowe, technikę liniową, tuleje, łańcuchy, uszczelnienia, 
z możliwością realizacji nietypowych zleceń.

MTM bearings department is a part of Vervo Sp. z o. o. estab-
lished in 1999. The manufacturing process takes place in facto-
ries compliant with ISO standards 9001, 9002, 9001:2008. MTM 

range of products includes bearings such as ball, tapered roller, 
spherical, needle roller, self-adjustable ball, sliding, bearing 
units, linear ball, adapter sleeves, chains, seals or custom-made 
solutions.

MTM Dariusz Seferyński
ul. Młodnicka 52c
04-239 Warszawa
tel. 22/ 353 11 11
e-mail: biuro@firmamtm.pl

Od 1996 firma MTM produkuje urządzenia grzewcze na olej zu-
żyty i paliwa alternatywne. Oferujemy urządzenia do suszarni, 
szklarni, pomieszczeń magazynowych. Chłodzimy, grzejemy 
duże i małe pomieszczenia. 

Since 1996 the company MTM manufacturers heating equip-
ment using processed oil and alternative fuels. We offer equip-
ment for dryers, glasshouses, and warehouse facilities. We cool 
or heat both large and small rooms.

MUELLER-ELEkTRONIk GmbH
FRANZ-kLEINE STRASSE 18
D-33154 Salzkotten
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 49/ 525 89 83 4-0
e-mail: info@mueller-elektronik.de
www.mueller-elektronik.de

MULTITECH Radosław Górski
36  Szadek
62-834 Ceków kolonia
tel.: 604 170 660
e-mail: kontakt@tuzy.pl
www.tuzy.pl

TIME S.A.
Murator PROJEkTY
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. +48 22 590 56 89
e-mail: projekty@murator.com.pl
www.projekty.murator.pl

Murator PROJEKTY – największa w Polsce Kolekcja 1600 pro-
jektów gotowych: domy, garaże, budynki garażowo-magazyno-
we, budynki dla rolnictwa (obory, chlewnie, tuczarnie, stajnie), 
budynki usługowe (m.in.: gastronomia, agroturystyka). Zapra-
szamy na stoisko po bezpłatny Katalog.
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Müthing GmbH Co. & kG
Am Silberg 23
59494 Soest/Germany
tel. +49 2921 9651-0
fax +49 2921 73080
e-mail: soest@muething.com

Firma Müthing to niemiecki producent profesjonalnych kosiarek 
bijakowych. Istniejąca od 1898 roku firma rodzinna z Westfa-
lii od wielu lat specjalizuje się w ich produkcji. Obecnie paleta 
kosiarek marki Müthing obejmuje 32 typy tych urządzeń prze-
znaczonych do pojazdów o mocy 12–400 KM. Kosiarki bijakowe 
Müthing znane są z bardzo dobrej jakości materiałów i wykona-
nia. Zapraszamy na nasze stoisko!

Müthing Company is a German manufacturer of professional flail 
mowers. This family company from Westphalia has specialized 
in this field since 1898 and it offers 32 types of tools for working 
machines with power from 12 to 400 HP. Müthing flail mowers 
are particularly well known for their good quality. You are wel-
come on our stand! 

VERITAS GROUP
ul. Skarbowców 23a, 53-032 Wrocław
e-mail: rekrutacja@veritas-opieka.pl
http://www.veritas-opieka.pl/
Facebook: @opiekaveritas

Veritas Group to firma zajmująca się wysyłaniem osób w cha-
rakterze opiekuna osób starszych na terenie Niemiec. Firma 
powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wyso-
kiej jakości usługi opiekuńcze w Niemczech oraz poprawę opieki 
nad seniorami w Polsce.

Veritas Group is a company, that deals with sending people as 
a carer, for older people in Germany, and providing care for sen-
iors from Poland. The company was founded in response to the 
growing demand, of a high-quality care services in Germany and 
also, to improve care for the elderly.

NAGLAk PPUH Feliks Naglak
ul. borecka 33a
63-720 koźmin Wlkp.
tel./fax: +48 62 721 68 64
kom.: +48 667 624 525
czyli +48 667 NAGLAk
e-mail: naglak@naglak.pl
www.naglak.pl

Produkujemy kabiny do ciągników rolniczych oraz kabiny do 
kombajnów zbożowych różnych typów: BIZON Z-056, Z-058, 
JOHN DEERE, CLASS itp. Wykonujemy także dachy pasujące 
do ciągników Ursus C-385, 912, 1024 oraz kabiny i dachy do 
wszelkich innych ciągników i kombajnów.

We produce cabins for tractors and cabins for varius types of 
harvesters, for example: BIZON Z-056, Z-058, JOHN DEERE, 
CLASS etc. We also produce roofs for tractor’s cabins matching 
to Ursus C-385, 912, 1024 and cabins roofs for other tractors 
and harvesters.

NAMYSLO INNOVATIVE TECHNOLOGY
biedrzychowice 96a
48-250 Głogówek
tel. 785 666 444, 511 196 810
e-mail. biuro@namyslo.pl
www.namyslo.pl
facebook Namyslo Innovative Technology

NAMYSŁO to firma specjalizująca się w produkcji maszyn rolni-
czych. Maszyny firmy Namysło są wysokowydajne, oraz robią 
dobre wrażenie wizualne, ze względu na precyzyjne wykona-
nie. Realizując zamówienia pragniemy zdobywać wzajemną 
lojalność i uznanie. Kierowani uczciwością i pasją tworzymy 
produkty wysokiej jakości, by korzyści były zawsze obustronne. 
Zapewniamy konkurencyjne warunki handlowe.

NAMYSŁO is a company specializing in the production of agri-
cultural machinery. Namysło machines are highly efficient, and 
they make a good visual impression, due to the precise execu-
tion. When realizing orders, we want to gain mutual loyalty and 
recognition. Driven by honesty and passion, we create high qual-
ity products so that the benefits are always mutual.

NDS Grzegorz Michałek
ul. bukowska 4, Dakowy Suche
64-320 buk
tel. 61/ 814 03 98
fax 61/ 894 79 52
e-mail: biuro@nawadnianie.com
www.nawadnianie.com 

Specjalizujemy się w sprzedaży kompletnych systemów nawad-
niających oraz systemów do zagospodarowania gnojowicy,  za-
pewniając przy tym fachowe doradztwo oraz projekty techniczne. 
W swojej ofercie handlowej posiadamy również siewniki, sadzarki, 
glebogryzarki oraz pielniki międzyrzędowe. Obsługujemy cały 
przekrój gospodarstw wraz z możliwością finansowania maszyn.

We specialise in sales of complete systems for slurry manage-
ment and irrigation systems, providing professional advisory and 
technical projects. In our offer We also have  seeders, plant-
ers, multi-row cultivators, and rotorillers. We handle all profile of 
farms with the possibility of funding.
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NEOROL Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 1
Chrzan
63-210 Żerków
tel. 62/740 36 37
e-mail: neorol@neorol.com.pl
www.neorol.com.pl

NEOROL Sp. z o.o. to jedna z najdynamiczniej rozwijających się 
firm paszowych w Polsce. Produkujemy pasze, koncentraty, pre-
miksy dla trzody chlewnej, bydła i drobiu. Zapewniamy fachowe 
doradztwo i serwis żywieniowy.

NEOROL Sp. z o.o. is one of most dynamically developing fod-
der producing companies in Polen. We produce various types of 
fodder, concentrates, premixes for swine, cattle and poultry. We 
ensure professional consulting and feeding service.

NEST bANk S.A.
Wołoska 24  Warszawa
02-675 Warszawa
Tel.: 801 800 888
e-mail: kontakt@nestbank.pl
WWW: nestbank.pl

Nest Bank to bank stworzony z myślą o całej rodzinie. Oferuje bez-
pieczne, stabilne i przejrzyste produkty finansowe – konta, zarówno 
dla klientów detalicznych, mikroprzedsiębiorstw, jak i profesjona-
listów. Zgodnie z filozofią banku bliskiego ludziom, Nest Bank za-
pewnia całodobowy dostęp do usług poprzez wygodną bankowość 
mobilną oraz internetową. Nie rezygnując jednak z bezpośrednie-
go kontaktu z klientami, bank sukcesywnie rozbudowuje w całej 
Polsce sieć kameralnych, sprzyjających rozmowie placówek. 
Więcej informacji: www.nestbank.pl. Zapraszamy do kontaktu.

NEW TRAILERS Sp. z o.o. Sp.k.
Os. Rusa 131
61-245 Poznań
tel. 730713730
e-mail: infonewtrailers@gmail.com
www.noweprzyczepy.pl

Producent przyczep samochodowych do 3,5 t. Zapraszamy na 
stanowisko nr stoisko 319. Prezentujemy linie Agro. Producent 
przyczep dla rolnictwa posiadający homologacje do transportu 

wszystkich żywych zwierząt w małych przyczepach. Zapraszamy 
partnerów biznesowych – zostań dealerem w swoim regionie.

NISSAN SALES CENTRAL & EASTERN EUROPE kFT.
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
tel. 801 647 726
e-mail: poland@nissan-services.eu
www.nissan.pl

NOkIAN TYRES s.r.o.
V Parku 2336/22
CZ- 14800 Praha 4
Czechy / Czech Republic
tel. 570 777 501
e-mail: ireneusz.kotas@nokiantyres.com
www.nokianheavytyres.com

Dla opon przeznaczonych do ciężkich pojazdów nie ma prostych 
zadań. W gospodarstwie, w lesie, w porcie czy kopalni – specjal-
ne warunki eksploatacji wymagają przemyślanych rozwiązań. 
To właśnie w takich warunkach opony Nokian wykazują swoją 
doskonałość. 

NORDkALk Sp. z o.o.
Pl. Na Groblach 21
31-101 kraków
tel. 22/428 65 80
e-mail: biuro@nordkalk.com
www.nordkalk.pl

Nordkalk – znany producent szerokiej gamy nawozów wapien-
nych i kred pastewnych. Dzięki głębokiej wiedzy eksperckiej i 
wieloletniemu doświadczeniu oferuje profesjonalne rozwiązania 
produktowe, pozwalające osiągać wysoką skuteczność utrzymy-
wania optymalnego odczynu gleby. Popularnością na rynku rol-
niczym cieszą się m.in.: wapno węglanowe: Standard Cal, Fast 
Cal i wapno węglanowe z magnezem: Magnesium. Najnowszą 
propozycją Nordkalku dla branży rolniczej jest innowacyjny gra-
nulat wapienny Nordkalk AtriGran. To efekt współpracy prakty-
ków, inżynierów i naukowców dbających nie tylko o efektywność 
produkcji, ale także o środowisko. Więcej informacji o naszym 
produkcie znajdziesz na stronie www.nordkalk.pl
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TERIEL Sp. z o.o.
ul. Lipowa 2 A 63-800 Gostyń
Prezes: Thomas Wagner
tel. + 48 65 572 08 20, fax + 48 65 572 08 64
e-mail: gostyn@teriel.com.pl
www.teriel.com.pl

Produkujemy odlewy z żeliwa sferoidalnego EN GJS – oraz sza-
rego EN GJL – w oparciu o nowoczesne technologie topienia, 
formowania oraz produkcji rdzeni. Wśród aktywnych pozycji 
znajdują się odlewy, które mają zastosowanie w produkcji czę-
ści do: wind, schodów ruchomych, przenośników taśmowych, 
wózków widłowych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, 
armatury wodnej i gazowej, sprzętu sportowego.

We manufacture casts from ductile iron EN GJS and grey iron 
EN GJL, using modern technologies for melting, forming and 
manufacturing of cores. The active items include casts used for 
production of parts for: lifts, escalators, belt conveyors, forklift 
trucks, agricultural and construction machines, water and gas 
fittings, and sport equipment.

OLIS Ltd
Stolbovaya 28/3 Odessa
UA-65098 Odessa, Ukraina
tel.: +38 048 752 85 58
e-mail: olis1@ukr.net
www.olis.com.ua

Firma Olis to producent wysokiej jakości maszyn do czyszczenia 
i przerobu zbóż. W naszej ofercie posiadamy wialnie, czyszczal-
nie, kaszarnie, płatkarnie, maszyny dla przemysłu młynarskiego 
i wiele innych. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
zakupionych maszyn. Eko Partner z siedzibą w Malborku jest 
oficjalnym przedstawicielem naszej firmy na terenie RP i EU.

The Olis company is a producer of high quality machines for 
cleaning and processing cereals. We have on our offer cleaners, 
groats-maker, flakes-maker, machines for the milling industry 
and many more. We provide warranty and post-warranty service 
for purchased machines. The Eko Partner company based in 
Malbork is an authorized distributor of ours machines.

ONDO sp. z o.o. 
ul. Czerwieńskiego 3b
31-319 kraków, Polska
www.ondo.eu
https://www.facebook.com/petrocanadapolska
e-mail: centrala@ondo.eu
tel. kom. +48 603 633 723

ONDO sp. z o.o. jest wyłącznym importerem środków smaro-
wych Petro-Canada w Polsce. Oferujemy szeroki asortyment 
olejów i smarów dla motoryzacji, dla samochodów ciężarowych, 
maszyn budowlanych i rolniczych oraz dla przemysłu.

ONDO is an exclusive importer of Petro-Canada Lubricants in 
Poland. We offer wide range of oils, fluids and greases for Trans-
portation, Construction and Agriculture and for Industry.

OPTOELECTRONIC PHUP Paweł katolik
Mickiewicza 62
48-130 kietrz
tel.: 885 888 774
e-mail: m.kalis@optoelectronic.pl
www.optoelectronic.pl

OrCal®, Evergreen Solutions Sp. z o.o.
ul. Lipiańska 73/33
74-200 Pyrzyce
tel. 880 880 053
e-mail: biuro@evergreen-solutions.pl
www.orcal.pl

OrCal® to rewolucja w odkwaszaniu i użyźnianiu gleby. Zawiera 
aktywny hydrat wapnia i substancję organiczną, działa komplek-
sowo: odkwasza glebę, poprawia żyzność i odżywia rośliny. Ory-
ginalny OrCal® pHregulator®  można nabyć tylko od certyfiko-
wanych sprzedawców Evergreen Solutions. Sprawdź czy osoba, 
która oferuje Ci oryginalny produkt OrCal® jest certyfikowanym 
dystrybutorem: 880 880 053.

ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
kontakt:
tel. 24 365 33 40, 24 366 25 00, 24 256 77 47
sekretariat.orlenochrona@orlen.pl
http://www.orlenochrona.pl

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. należy do liderów branży ochrony 
fizycznej osób i mienia. Spółka oferuje szereg specjalistycznych 
usług ochrony klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym – 
obsługuje banki, zakłady przemysłowe oraz duże i małe sieci 
handlowe. Wysoką i stabilną pozycję rynkową spółka buduje 
w oparciu o nowoczesne zaplecze techniczne i doskonale wy-
szkoloną załogę. 

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. belongs to the leaders of the indus-
try of physical protection of persons and property. The company 
offers a number of specialized security services to individual 
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and institutional clients – it serves banks, industrial plants along 
with large and small commercial networks. The company builds 
a high and stable market position based on modern technical 
facilities and a well-trained crew.

ORLEN OIL Sp. Z o.o. 
ul. Opolska 114,
31-323 kraków

Spółka ORLEN OIL, działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pol-
skiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zajmuje się komplek-
sowo produkcją i dystrybucją środków smarnych. Dostarczając 
najwyższej jakości produkty olejowe, napędzamy przyszłość. 
Oleje silnikowe Platinum AGRO gwarantują łatwy rozruch na 
zimno oraz dobrą pompowalność podczas wiosenno-jesiennych 
przymrozków. PLATINUM Agro daje gwarancję bezpieczeństwa 
maszyn i urządzeń pracujących w rolnictwie. 

The ORLEN OIL company, operating within the Capital Group 
of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. deals with the compre-
hensive production and distribution of lubricants. We drive the 
progress by providing the highest quality oil products. Platinum 
AGRO motor oils guarantee easy cold start and good pumpabil-
ity during spring and autumn frosts. PLATINUM Agro guarantees 
the safety of agricultural machinery and equipment.

ORLEN Paliwa Sp. z o. o.
Widełka 869
36-145 Widełka
biuro Obsługi klienta 801 805 541
e-mail: orlenpaliwa@orlen.pl
www.orlenpaliwa.com.pl

ORLEN Paliwa to Spółka z GRUPY ORLEN i największy polski 
dystrybutor gazu płynnego. Nasi doświadczeni eksperci przy-
gotują dla Państwa skrojone na miarę rozwiązania w zakresie 
instalacji dla przemysłu i rolnictwa, w tym ferm drobiu, suszarni 
zbóż i warzyw czy szklarni. Gwarantujemy bezpieczeństwo do-
staw, najwyższą jakość gazu oraz profesjonalne doradztwo na 
każdym etapie prowadzenia inwestycji.

ORLEN Fuels  is a company from the ORLEN GROUP and the 
largest Polish liquid gas distributor. Our experienced experts 
will prepare for you tailor-made solutions in the field of installa-
tions for industry and agriculture, including poultry farms, grain 
and vegetable drying rooms or greenhouses. We guarantee the 
security of supply, the highest quality of gas and professional 
advice at every stage of the investment process. DESCRIPTION 
AND COMPANY LOGO below in the attachments.

OSI POLAND FOODWORkS Sp. z o.o.
Chróścina 3A
56-200 Chróścina
tel. 65 543 01 43
e-mail: skup@foodworks.pl
www.foodworks.pl

OSI POLAND FOODWORKS to zakład produkcyjny mieszczą-
cy się w Chróścinie na pograniczu województw dolnośląskiego 
oraz wielkopolskiego, sprofilowany pod ubój bydła rzeźnego i 
rozbiór mięsa wołowego. Firma oferuje wysokie standardy ob-
sługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności i system kontraktacji 
pozwalający na stabilny rozwój hodowli bydła oraz oferowanie 
wyższych cen w skupie! 

OSI POLAND FOODWORKS is a production plant located in 
Chróścina on the border of Lower Silesia and Greater Poland, 
which specializes in slaughter of beef cattle and beef cutting. 
The company offers high standards of customer service, fair 
settlement, reliable payments, and contracting systems that en-
sure sustainable development of cattle breeding and offering the 
highest buying-in prices for livestock! 

OTOMOTO
Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ul. królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań
www.otomoto.pl
Fb: https://www.facebook.com/otomotopl/

OTOMOTO to największa w Polsce platforma umożliwiająca 
skuteczną i wygodną sprzedaż i poszukiwanie pojazdów. W mie-
siącu publikowanych jest średnio 250 000 ogłoszeń, co oznacza 
że co minutę w serwisie pojawia się 5 nowych ofert. Najwięcej 
z nich dotyczy samochodów osobowych, ale poszukujący znaj-
dą również tysiące ogłoszeń w kategoriach maszyny budowlane 
i rolnicze, motocykle i quady, pojazdy dostawcze i ciężarowe… 
oraz miliony ogłoszeń części! 

OTOMOTO is the largest platform in Poland enabling the effi-
cient and convenient sale and search of vehicles. On average, 
250,000 ads are published a month, which means that every 
5 new offers appear on the website every minute. Most of them 
relate to passenger cars, but seekers will also find thousands of 
ads in the categories construction and agricultural machinery, 
motorcycles and quads, vans and trucks ... and millions of parts 
ads!
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OZE Projekt Fotowoltaika Paweł Zabielski 
ul. Lubelska 32, lok. 300 
10-409 Olsztyn 
tel. 89 672 40 30 
kontakt@ozeprojekt.pl 
www.ozeprojekt.pl 
Facebook: OZE Projekt Fotowoltaika

Zajmujemy się kompleksową realizacją instalacji fotowolta-
icznych i pomp ciepła dla domów, gospodarstw rolnych i firm. 
Zrealizowaliśmy kilkaset inwestycji na terenie Polski Północnej 
i Centralnej. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Branży Foto-
woltaicznej – Polska PV. Zdobyliśmy nagrody: „Najdynamiczniej 
rozwijająca się firma 2018” wg Corab, „Dobre praktyki w dobrych 
rękach 2019” od GLOBEnergia. 

We offer photovoltaic power products and heat pumps to an in-
dividual consumer and business. OZE Projekt Fotowoltaika has 
installed several hundred of investments in Northern and Central 
Poland. We are the members of the the Solar Industry Associa-
tion  „SBF – Polska PV”. 

P. kRÜCkEN ORGANIC GmbH
Glücksteinallee 41  Mannheim
DE-68163 Mannheim
tel.: +49 162 748 32 89
e-mail: pt@kruecken.de
www.kruecken.de

P.H.U. AGROIMPEX Sp. z o.o.
89  Słonów
66-520 Dobiegniew
tel. 95/ 761 10 76
e-mail: biuro@agroimpex.org
www.agroimpex.org

ANNOPOL P.H.U. Anna kaźmierczak
Marianów 11
62-840 koźminek
e-mail: info@tunele24.pl

Spółka FILCLAIR specjalizuje się w pokryciach szklarni, tuneli 
hodowlanych i wiat elastyczną osłoną z tworzywa sztucznego. 
„BATICLAIR” to Tunel hodowlany – opracowany przez FILCLA-
IR i wciąż ulepszany. Oferujemy tunele do przechowywania (sło-
my lub maszyn) oraz do hodowli wszystkich rodzajów zwierząt 
Bydła, Owiec, Kóz, Królików, Świń i Drobiu. Jedyny Przedstawi-
ciel w Polsce – ANNOPOL.

FILCLAIR company, specializing in coatings greenhouses, tun-
nels breeding and light flexible plastic cover. „BATICLAIR” Tun-
nel breeding. The company developed the first tunnel FILCLAIR 
breeding, which since then is still improved. We offer a wide 
range of tunnels to store (ex. straw or machinery) and adapted 
to the production of all kinds of animals Cattle, Sheep, Goats, 
Rabbits, Pigs and Poultry.

P.H.U. FARM-SERVICE
ul. Piotra Skargi 62/68 22 Pabianice
95-200 Pabianice
tel.: 968 630 185
e-mail: farmservice@op.pl
www.farmservice.pl

P.H.U. kONAR s.c.
krakowska 5  Częstochowa
42-200 Częstochowa
tel.: 34/ 365 31 78
e-mail: biuro@nagrzewnice.co
WWW: air.heater.eu

Przedsiębiorstwo „Konar” jest nowoczesną firmą działającą na 
naszym rynku od 20 lat. Produkuje kotły i nagrzewnice na pali-
wa stałe z palnikiem groszkowo-miałowym EKOENERGIA. Na-
grzewnice na paliwa stałe służą do ogrzewania dużych kubatur 
tj: szklarnie tunele foliowe magazyny chlewnie hale produkcyjne 
warsztaty.

P.H.U.P. „ROLTRANS” Waldemar kobyliński
ul. Mazowiecka 18
06-200 Maków Mazowiecki
tel. 600 884 440
e-mail: roltrans@roltrans.eu
www.roltrans.eu
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P.O.R. kONSIL
Nakielska 10  ślesin k. Nakła
89-121 ślesin k. Nakła
tel. 52/ 385 78 59
e-mail: konsil@interia.pl
ww.konsil.pl

P.P.H.U. HYDRAMET Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko
tel. 87/428 61 21
e-mail: info@hydramet.pl
www.hydramet.pl

Firma HYDRAMET Sp. z o.o. jest wiodącym, polskim produ-
centem ładowaczy czołowych, spychaczy czołowych, pługów 
odśnieżnych, koparek oraz osprzętu do ładowarek teleskopo-
wych. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne technologie oraz 
certyfikat jakości ISO 9001, pozwalają na tworzenie produktu 
o europejskim standardzie. 

The company HYDRAMET Sp. z o.o. is a leading Polish pro-
ducer of front loaders, bulldozers, snowploughs, excavators and 
accessories for telescopic loaders. Many years of experience, 
modern technologies and a quality certificate for conformance 
with ISO 9001 enable us to create products of the European 
standard. 

P.P.U.H RENAL
Mikułowice 345
28-100 busko Zdrój
tel. 413787213, 604588204, 662287654, 660739129
 
Producent opryskiwaczy polowych zawieszanych i ciągnionych  
oraz Sadzarek do czosnku, bobu, cebuli dymki.

P.P.H.U „WODZIńSkI” Tadeusz Wodziński
Pilica 3A
05-660 Warka
tel. /0-48/ 667-31-26
tel. kom. 600-227-864
www.wodzinski.pl

P.P.H.U. „Wodziński” to wieloletnia tradycja przetwarzania wy-
sokiej jakości stali. Nasza firma istnieje od 1981 roku i zajmuje 
się przede wszystkim produkcją i regeneracja maszyn sadowni-
czych, przyczep rolniczych. Do każdego zlecenia podchodzimy 
z należytą starannością, firma dysponuje wyspecjalizowaną 
kadrą pracowników pozwalającą w sposób profesjonalny reali-
zować zlecone przez Państwa zamówienia

PPUH. DOLOMIT kOPALNIA ZąbkOWICE S.A.
ul. Dolomitowa 6
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. 32/639 07 10
e-mail:handel@dolomit.com.pl
www.dolomit.com.pl

Przedsiębiorstwo prowadzi wydobycie i przetwórstwo dolomi-
tu na kruszywa budowlane i drogowe oraz wapno nawozowe 
zawierające magnez (odmiana 05). Uzyskiwane z przemiału 
surowego dolomitu do uziarnienia 0–2 mm, zawartość tlenków 
wynosi: CaO+MgO min. 45%, w tym MgO 18–20%, CaO 30–
32%, posiadamy świadectwo do stosowania Wapna w rolnictwie 
ekologicznym.

Our Company is miting and processing dolomite for building 
industry Road making, and Fertilising lime, which contains mag-
nesium (variety05). It is obtained in the raw dolomite breaking 
process to produce 0–2 mm grain, and composition calculated 
in oxides is as follows: CaO+MgO-minimum 45%, including 
18–20% of MgO and 30-32%of CaO. We have the certificate for 
use in ecological farming for our product.

PRZEDSIĘbIORSTWO PRODUkCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE „MOSkIT” MAREk STRZYŻ
śliwniki
ul. Skalmierzycka 52    
63-460 Nowe Skalmierzyce 
tel./fax (062)762 10 40   
e-mail: moskit123@o2.pl
www.moskit.kalisz.pl
Filia tel./fax (062)753 41 71

Firma „ MOSKIT” od 1986 roku produkuje opryskiwacze polowe  
i sadownicze, zawieszane oraz przyczepiane. Ponadto jesteśmy 
producentem, agregatów uprawowych, uprawowo-siewnych, 
bron talerzowych, rozrzutników obornika. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu oferujemy maszyny charakteryzujące się wysoką 
jakością oraz spełniające wszystkie normy europejskie w zakre-
sie bezpieczeństwa.
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WOPROL PRZEDSIĘbIORSTWO PRODUkCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE
księżomost 71a
39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17/ 745 42 20
e-mail: biuro@woprol.com.pl

Jesteśmy producentem wysokiej klasy opryskiwaczy i maszyn 
rolniczych znanych i docenianych w całym kraju i Europie. 
W ofercie posiadamy: Opryskiwacze polowe ciągnione od 1500 
do 4000 l z belką od 15 do 24 m rozkładaną ręcznie lub hy-
draulicznie; Opryskiwacze polowe zawieszane od 200 do 1200 l 
z belką od 6 do 16 m; Opryskiwacze sadownicze od 300 do 
2000 l; Rozsiewacze do nawozu od 300 do 1200 kg, jedno-, 
dwutarczowe; Brony zębowe ciężkie; Agregaty uprawowo-siew-
ne; Agregaty ścierniskowe; Kosiarko-rozdrabniacze; Głębosze.

ARIkON-AGRO P.W.
ul. Jackowskiego 27
63-000 środa Wielkopolska
e-mail: arikon@arikon.com.pl

Jesteśmy producentem urządzeń i maszyn rolniczych, tj.: płucz-
ki do warzyw, wagopakowarki (elektroniczne), szczotkarki, ob-
cinarki do cebuli, sortowniki, pielniki, transportery, skubarki do 
drobiu, pojemniki sanitarne dla zwierząt, sadzarki do rozsady, 
itd. Handlujemy także maszynami i urządzeniami rolniczymi 
z zagranicy (deszczownie, siewniki do kukurydzy z podsiewa-
czem nawozu, pielniki do spulchniania i pielenia roślin, itd.).

We specialize in agricultural – food industry. We produce ag-
ricultural machines and devices, like: washers for vegetables, 
weighting and packing machines (electronic), brushing and 
cleaning machines, cutters for onion, sorting machines, finger-
weeders, transporters, sanitary containers for animals, planters, 
etc. We also deal machines and devices from abroad (sprinklers, 
seeders for corn, cultivators, etc.).

PACk LEADER Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 17c
95-080 Tuszyn
e-mail: info@packleader.pl

Pack Leader dzięki swojej bogatej historii i doświadczeniu 
wprowadza na rynek innowacyjne i zróżnicowane rozwiązania 
w dziale opakowań do warzyw i owoców, a co za tym idzie jest 
w stanie spełnić każde wymagania sektora rolniczego, ogrodni-

czego i przetwórstwa mięsnego. Każda sytuacja jest inna i dla 
każdej mamy odpowiednią opcję, która wychodzi naprzeciw 
potrzebom i pragnieniom klienta. Ta filozofia przyświeca firmie 
Pack Leader od początku działalności. Naszym celem jest cią-
głe udoskonalanie obsługi naszych klientów. Mamy odpowiednie 
zaplecze do tego, aby obsłużyć klienta  nawet w najtrudniejszej 
sytuacji i dostarczamy towar najszybciej, jak to jest tylko moż-
liwe. Zajmujemy się sprzedażą towarów o najwyższej jakości. 
Naszym głównym celem jest zaoszczędzić wasze pieniądze, 
podnieść wasze zyski i wydajność. Nasze towary są wyproduko-
wane zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej i spełniają 
wymogi standardów ISO 9001, jak i BRC/IOP dotyczące opako-
wań dopuszczonych do kontaktu z żywnością. 

Pack Leader with a rich history and experience brings innovative 
and diverse netting and packaging solutions to cover any re-
quirement of the agriculture, horticulture and meat sector. Every 
situation is different and there is always an option for your spe-
cific wants, needs and desires. This philosophy will be evident 
upon your first contact with Pack Leader. We aspire to excel in 
service to our customers. We have the resources to deliver solu-
tions that will boost your bottom line and we delivery them within 
48 hours. We represent only vendors who provide the highest 
quality products.  Our primary goal is to save you money, in-
crease efficiencies and your profits. We fully comply with E.U 
legislations and therefore our  products fulfil the requirements of 
standards ISO 9001 and BRC / IOP for food packaging.

PAńSTWOWA INSPEkCJA PRACY
ul. barska 28 30 Warszawa
02-315 Warszawa
tel. 22/ 391 82 15
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
www.pip.gov.pl

PAT Chomutow SP.J.
Zebrzydów 1
58-124 Marcinowice
tel. 74/858 51 06
e-mail: info@wialnia.pl

Firma „PAT” Chomutow sp. j. na Polskim rynku istnieje od 1992 r. 
Specjalizujemy się w produkcji, montażu, uruchamianiu oraz ser-
wisowaniu urządzeń do czyszczenia ziarna, materiału siewnego, 
nasion wszystkich gatunkow zboż, rzepaku, kukurydzy, nasion 
roślin strączkowych i innych. Działalność firmy „PAT” można ująć 
w trzech słowach: innowacyjność, niezawodność, skuteczność.

PAT Chomutow sp.j. general partnership was established in 
Poland in 1992. We specialise in producing, setting up and 
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servicing grain cleaning machines designed for a wide range of 
applications such as seed grain cleaning, cleaning of cereals, 
rapeseed, corn, pulses etc.

PEDROTTI POLSkA Sp. z o.o.
Stolec 1a
57-200 Ząbkowice śląskie
tel. 74/817 36 03
e-mail: biuro@pedrotti.pl
www.pedrotti.pl

PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor włoskich 
przewoźnych suszarni Pedrotti do zbóż, rzepaku i kukurydzy na 
obszarze Polski. Suszarnie Pedrotti – energooszczędne i nieza-
wodne w każdych warunkach. Szeroki wybór modeli o wydaj-
nościach od 30 do 380 ton/dobę. Sprzedaż, wynajem, serwis.

PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o. – sole distributor in Poland of 
Italian Pedrotti mobile grain, rape and maize dryers. The Pedrotti 
dryers- energy saving and reliable in all conditions. Wide range 
of models of capacity from 30 to 380 tonnes/24 hrs. Sales, rent, 
servicing.

PELLON Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 45
96-300 Żyrardów
tel. 46/855 02 44
e-mail: pellon@pellon.pl
www.pellon.pl

Pellon Sp. z o.o. – bezpośredni przedstawiciel fińskiej firmy 
Pellon Group Oy, wyspecjalizowanej w wyposażaniu budynków 
inwentarskich- nowoczesne rozwiązania systemów żywienia, 
żywienie na mokro, roboty do zadawania paszy, wentylacja, 
zgarniacze obornika, podnoszące opłacalność chowu bydła 
mlecznego oraz trzody chlewnej.

Pellon Sp. z o.o. – direct representative of finish company Pellon 
Group Oy, specialized in fitting of barn, modern solution of feed-
ing system, liquide feeding, feeding robots, ventilation, manure 
removal, increasing profitability of cattle milk breeding and pig 
production.

PETER kRŐGER GmbH
bloge 4
Rechterfeld D-49429
Visbek

NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 49 444 596 360
e-mail: kroeger-info@nutzfahrzeuge.de

Nasza rodzinna firma ma ponad 50-letnie doświadczenie w bu-
dowie pojazdów. Od samego początku rolnictwo było głównym 
tematem. Już w 1980 roku dostrzegliśmy tendencję na rynku 
do większych jednostek transportowych i wyższych prędkości 
transportu oraz ciągle rozwijaliśmy nasze przyczepy. Nasze 
pojazdy są sprzedawane przede wszystkim w Niemczech pod 
zarejestrowanymi nazwami handlowymi „agroliner” (rolnictwo) 
i „terraliner” (budownictwo), ale również w coraz większych ilo-
ściach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Our family-run business has over 50 years of experience in 
vehicle construction. Right from the start, agriculture was the 
focus. As early as the 1980’s we recognised the trend towards 
larger transport units and higher transport speeds and have 
continued to specifically develop our trailers for this. Our vehi-
cles are primarily sold in Germany under the registered trade 
names „agroliner” (agricultural) and „terraliner” (construction), 
but also in increasing quantities in central and eastern Euro-
pean countries.

PFLEGEHELDEN POLSkA
ul. Jeździecka 10a
53-032 Wrocław
e-mail: zapytanie@pflegehelden.pl
www: http://pflegehelden.pl/
Facebook: @pflegehelden.polska

Pflegehelden Polska to firma zajmująca się wysyłaniem osób 
w charakterze opiekuna osób starszych na terenie Niemiec. 
Firma powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na 
wysokiej jakości usługi opiekuńcze w Niemczech oraz poprawę 
opieki nad seniorami w Polsce.

Pflegehelden Polska is a company, that deals with sending peo-
ple as a carer, for older people in Germany, and providing care 
for seniors from Poland . The company was founded in response 
to the growing demand, of a high-quality care services in Ger-
many and also, to improve care for the elderly.

PHPU EXAR
Gen. Maczka 71b  bielsko-biała
43-310 bielsko-biała
tel.: 503 429 569
e-mail: biuro@exar.eu
www.exar.eu
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PIAST PASZE Sp. z o.o.
Lewkowiec 50a
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62/ 736 02 34
e-mail: lewkowiec@wp-piast.pl
www.wp-piast.pl 

Firma PIAST PASZE Sp. z o.o. jest obecna na rynku od 25 lat. 
Zakłady produkcyjne w Lewkowcu, Gołańczy, Oleśnie i Płońsku 
produkują pasze i koncentraty przeznaczone dla zwierząt go-
spodarskich. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło opracować 
programy żywieniowe uwzględniające potencjał genetyczny 
oraz wymagania pokarmowe zwierząt gospodarskich. PIAST 
PASZE, to jakość, wiedza i doświadczenie.

The company PIAST PASZE Sp. z o.o. has been present on the 
market for 25 years. Feed company plant Lewkowiec, Gołańcz, 
Oleśno and Płońsk they produce fodder and concentrates for 
livestock. Our many years of experience have allowed us to de-
velop nutritional programs that take into account the genetic po-
tential and nutritional requirements of livestock. PIAST PASZE 
is quality, knowledge and experience.

PIMA-AGRO S.C. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki
Dobieszczyzna 110
63-210 Żerków
tel./fax: 62 7402551
e-mail: biuro@pima-agro.pl
www.pima-agro.pl
Sklep internetowy: http://esklep.pima-agro.pl

Zajmujemy się kompleksową obsługą gospodarstw rolnych. Je-
steśmy ogólnopolskim dealerem części zamiennych niemieckiej 
firmy FRANK ORIGINAL. Specjalizujemy się w częściach do 
maszyn uprawowych, ponadto oferujemy części do ciągników, 
kombajnów, siatkę rolniczą, oleje oraz filtry rolnicze.

PITERN Sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 679 14 14
e-mail: m.dzieciatkowski@pitern.pl

Firma PITERN Sp. z o.o. powstała w 2003 roku i od początku swojej 
działalności zajmuje się wykorzystaniem energii słonecznej. Nasza 
oferta obejmuje urządzenia, ktore pozwalają na pozyskiwanie naj-
czystszej formy energii jaką daje nam słońce, przez co przyczynia-
my się do ograniczania emisji szkodliwych substancji do środowiska 
i jednocześnie redukcji wydatków na tradycyjne nośniki energii. Wy-

chodzimy z założenia, iż urządzenia ktore oferujemy mają przynosić 
oszczędności przez okres nie dwóch, pięciu czy dziesięciu lat ale 
co najmniej dwudziestu. Nie osiągnie się tego okresu korzystając 
z produktow wątpliwego pochodzenia. Korzystając z własnego do-
świadczenia dobieramy wyroby z których jesteśmy dumni i ktore nie 
zawiodą naszych klientów.

PkO LEASING S.A
Al. Marszałka śmigłego Rydza 20 
93-281 Łódź
tel. 22/ 260 36 66, 801 887 887
e-mail: leasing.klient@pkoleasing.pl
www.pkoleasing.pl
 
Należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – najwięk-
szej instytucji finansowej w Polsce. Zapewniamy szeroką sieć 
sprzedaży, mobilnych Doradców i oferujemy najwyższy poziom 
obsługi. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspieramy biznes – 
niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności.

We belong to the PKO Bank Polski Capital Group – the largest finan-
cial institution in Poland. We provide an extensive sales network, 
mobile Advisors, and offer top quality service. Since the Bank’s 
establishment in 1999, we have been continuously supporting 
businessess – regardless of the size, industry, or type of activity.

PLANETFAN sp. z o.o. sp. k.
ul. Przemysłowa 5
41-407 Imielin
Polska (Poland)
tel.: +48 32 225 88 81
fax: +48 32 225 88 85
info@planetfan.pl
www.planetfan.pl

Jesteśmy polskim producentem wentylatorów przemysłowych 
z ponad 25-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produk-
cji. Wentylatory powstają u nas od podstaw, dlatego dbamy, by 
komponenty używane w procesie produkcji spełniały najwyższe 
normy. Dzięki temu nasze produkty charakteryzują się wysoką 
jakością, funkcjonalnością oraz trwałością. Produkujemy wenty-
latory osiowe oraz promieniowe, które znajdują zastosowanie 
niemal w każdym sektorze przemysłu. 

We are a Polish manufacturer of industrial fans with over 25 
years of experience in design and production. The fans are 
made from scratch, so we make sure that the components used 
in the production process meet the highest standards. As a re-
sult, our company’s products are characterized by high quality, 
functionality and durability. We produce axial and centrifugal 
fans, which are used in almost every industry sector. 
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PLANTICO – HODOWLA I NASIENNICTWO 
OGRODNICZE ZIELONkI Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1a, Zielonki Parcela
05-082 Stare babice
tel. 22/ 722 95 72
e-mail: plantico@plantico.pl

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. to firma hodowlano-nasienna z wie-
loletnią tradycją. Oferujemy szeroki asortyment nasion warzyw, 
kwiatów, ziół i traw w tym wiele odmian własnej hodowli, w fir-
mowych opakowaniach, dla odbiorców hurtowych, detalicznych 
oraz producentów wielkotowarowych i zakładów przetwórczych. 
Jesteśmy właścicielem ok. 170 odmian warzyw i ponad 100 od-
mian kwiatów. Gwarantujemy wysoką jakość nasion, pewność 
odmianową, atrakcyjne ceny.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. – plant breeding and seed producing 
company with many years of tradition. We offer a wide range of 
vegetable, flower, herb and grass seeds including many varie-
ties of our own breeding, in packages with company logo. Our 
offer is addressed for wholesalers and retailers as well as for big 
agricultural production units and processing plants. At present 
time we own about 170 varieties of vegetables and over 100 
varieties of flowers. We guarantee high quality seeds, reliable 
varieties and competitive prices.

PLANTPRESS Sp. z o.o.
ul. J. Lea 114a, 30-133 kraków
tel./fax (012)-636-18-51, 622-57-60, 638-28-64 (65)
e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl
www.plantpress.pl

Wydawca czasopism ogólnopolskich i europejskiego magazy-
nu sadowniczego oraz książek o tematyce ogrodniczej: „Hasło 
Ogrodnicze” • „Miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD” • 
„Czereśnia” • „Truskawka, Malina, Jagody” (TMJ) • „Informator Sa-
downiczy” • „Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadal-
nych” • „Szklarnie, Tunele, Osłony” • „Wiadomości Rolnicze Pol-
ska” • „Szkółkarstwo” • „EFM European Fruitgrowers Magazine”

The publisher of the following magazines: „Hasło Ogrodnicze”, 
• „MPS  SAD” • ”Czereśnia” • ”Truskawka, Malina,Jagody” • 
„Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych”  
• „Szklarnie, Tunele, Osłony” • „Wiadomości Rolnicze Polska” 
• „Szkółkarstwo” • „Informator Sadowniczy” • „EFM European 
Fruitgrowers Magazine”, as well as books on gardening.

PLAZMAR METANGA Mariusz Janiec
Dęba 1, 97-510 Ręczno
tel. 693 337 695
e-mail: metanga@gmail.com
www.metanga.pl

Firma METANGA specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz 
serwisie maszyn rolniczych dla każdego gospodarstwa, nieza-
leżnie od jego wielkości i profilu produkcji. Nasza oferta skie-
rowana jest zarówno do indywidualnych rolników, producentów 
rolnych, jak i dealerów maszyn rolniczych oraz gospodarstw 
usługowych.

PLOTTNIk AGROCONSULTING
46-113 Wilków
Jakubowice 36
www.plottnik.pl
Waldemar Plottnik
tel. + 698 818 147
e-mail : waldemar.plottnik@plottnik.de
Michał Pawłowski
Manager ds. Rynku i Rozwoju
tel. + 48 664 024 866
e-mail: m.pawlowski@plottnik.pl

Firma Plottnik AgroConsulting zajmuje się od lat transferem do 
Polski nowoczesnych niemieckich technologii dla rolnictwa. Na-
sza główna kompetencja to obróbka zboża od momentu jego 
magazynowania, poprzez konserwację, przerób na paszę i skar-
mianie na fermach trzody i drobiu. Oferujemy sprawdzone, trwa-
łe i tanie w eksploatacji technologie dopasowane indywidualnie 
do potrzeb przedsiębiorcy rolnego.

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych
kOWALSCY Spółka Jawna
62-300 Września
Działkowców 11
tel.  +48 61 4360-566
fax +48 61 6222-586
e-mail: kowalski@agro-kowalski.com.pl
www.agro-kowalski.com.pl

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWAL-
SCY Spółka Jawna posiada w swojej ofercie maszyny rolnicze 
i szeroki wybór części zamiennych do maszyn rolniczych. Je-
steśmy cenionym w Europie producentem maszyn zielonkowych 
takich jak: kosiarki rotacyjne bębnowe, dyskowe, bijakowe • rze-
trząsacze karuzelowe • zgrabiarki karuzelowe • stoły do rzepaku. 
Produkujemy również części zamienne do maszyn rolniczych 
produkcji krajowej i zagranicznej.

Produkcja Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych KOWALS-
CY Spółka Jawna have in the offer agricultural machines and 
a wide selection of spare parts for agricultural machines. We 
are a valued in Europe producer of hay and forage equipment: 
rotary drum mowers, disc mowers, flail mowers • carousel ted-
ders • carousel rakes • rapeseed table. We also manufacture 
spare parts for agricultural machinery of domestic and foreign 
production.
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PNEUSEJ
ul. Nitrianska 109
Sk-92012 Hlohovec
SŁOWACJA
tel. 537 405 418
e-mail: manduchova@pneusej.sk

POLCALC PRODUCENT NAWOZÓW WAPNIOWYCH
Sienkiewicza 82 84 Łódź
90-318 Łódź
tel. 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl
www.polcalc.pl

POLCALC to największy Polski producent nawozów wapnio-
wych, głównym atutem naszych produktów jest najwyższa 
skuteczność odkwaszania gleby przy możliwie najniższych na-
kładach. POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymalnych 
parametrach jakościowych, przeznaczonych dla najbardziej wy-
magających odbiorców. Dzięki dobrej granulacji 100% reaktyw-
ności doskonale się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny 
dla gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże natychmia-
stowe co powoduje, że jego skuteczność w pierwszym roku jest 
kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego wapna rolniczego. Nasze 
eksperymenty i badania dowiodły najlepszą skuteczność tego 
produktu w odkwaszaniu gleby. Skład: 98% Węglan Wapnia 
(kreda). Reaktywność: 100%. Przyswajalność: 100%

POLMAIS
karbowski Duklas Spółka Jawna
Narty 34a
87-840 Lubień kujawski
tel. 54/ 233 75 48
tel. kom. 607 801 787, 695 696 312
fax 54/ 284 31 63
e-mail:biuro@polmais.pl
www.polmais.pl 
 
POLMAIS jest autoryzowanym dystrybutorem kwalifikowane-
go materiału siewnego kukurydzy i rzepaku światowego lidera 
rynku niemieckiej hodowli KWS. Naszym celem jest fachowe i 
kompleksowe doradztwo w przedmiocie uprawy i agrotechniki 
roślin kukurydzy, rzepaku i zbóż. Dodatkowo dzięki wieloletniej 
dystrybucji środków ochrony roślin firmy FMC oraz nawozów do-
listnych firmy ADOB możemy towarzyszyć klientom na każdym 
etapie produkcji.
 
POLMAIS is an authorized distributor of maize, rape and cereal 
varieties of German plant breeding company and global seed 
market leader – KWS. Our goal is to provide professional and 

comprehensive advising on the cultivation and agrotechnics of 
maize, rapeseed and cereal plants. Our long-term cooperation 
with global chemical company FMC and foliar fertilizers producer 
ADOB allows us to accompany farmers at every stage of produc-
tion.

POLNET Sp. z o.o. i  Wspólnicy
Spółka komandytowa
ul. Sowia 13 b
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (061) 657 67 00
fax (061) 657 67 67              
link do strony https://www.polnet.pl/
link do profil na fb https://www.facebook.com/
Polnet-2508341279192852

Firma POLnet prowadzi swoją działalność od blisko 30 lat. Jest 
jednym z wiodących na rynku producentów kompleksowych 
obiektów suszarniczo-magazynowych, przeznaczonych dla róż-
nego rodzaju produktów rolnych. Oferuje swoim Klientom kom-
pleksowe realizacje pod klucz mieszalni pasz oraz kompleksowe 
wyposażenie budynków inwentarskich.

The POLnet company has been operating for 30 years. It offers 
its clients comprehensive turnkey mixing projects and compre-
hensive equipping of livestock buildings. It is one of the leading 
manufacturers of comprehensive drying and storage facilities for 
various types of agricultural products.
              

POLPROTEX s.c.
ul. konstantynowska 62/70 
95-100 Zgierz 
tel. 502 351 633
e-mail: info@polprotex.pl

Producent agrowłóknin dla ogrodnictwa i rolnictwa, Agrowłókni-
ny ściółkujące i okrywowe, Maty szkółkarskie, Agrotkaniny, Maty 
podsiąkowe, Geowłókniny, Obrzeża i kołki mocujące.

Producer of agrotextiles for gardening and agriculture, Mulching 
and cover agrofibers, Agrotextiles, Absorbent mats, Geotextiles, 
Edges and fastening pins.

POLSkIE WYDAWNICTWO 
ROLNICZE SP. Z O.O.
ul. Metalowa 5
60-118 Poznań
tel. +48 61 886 29 10
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www.topagrar.pl
www.tygodnik-rolniczy.pl
www.elita-magazyn.pl
www.profitechnika.pl

• Top agrar Polska – profesjonalny, nowoczesny i sprawdzony 
na każdym polu miesięcznik dla rolników i hodowców. 
• Tygodnik Poradnik Rolniczy – publikujemy porady dotyczące 
ekonomii, uprawy roślin, produkcji zwierzęcej i techniki rolniczej.
• Profi profesjonalna technika rolnicza dwumiesięcznik dla za-
kręconych techniką, gigantami maszynowymi oraz tuningami.
• Elita Dobry Hodowca – nowy dwumiesięcznik dla producen-
tów mleka.

• Top agrar Polska – professional, modern and field-proven 
monthly for farmers and breeders.
• Tygodnik Poradnik Rolniczy – we publish advice on issues 
related to economy, plant cultivation, livestock production and 
agricultural technics. 
• Profi professional agricultural technology bimonthly for the 
technology twists, machine giants and tunings. 
• Elita Dobry Hodowca – is a new bimonthly for milk producers.

POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
Ul. Nowotomyska 37
64-310 Lwówek
tel. 61/ 441 20 57
e-mail: kontakt@pol-strautmann.com
www.strautmann.com

Produkcja maszyn rolniczych; przyczepy zbierające o pojem-
ności din 25-42 m3, wozy paszowe od 5-28 m3, wozy paszowe 
samojezdne, rozrzutniki obornika od 3,5-24 ton DMC, wybieraki 
silosowe, przyczepy rolnicze od 3,5-22 ton DMC, mieszalniki 
stacjonarne z systemami podajników do produkcji biomasy.

POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA
ul. kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 31,
fax 62 747 17 60 
e-mail: redakcja@wiescirolnicze.pl
www.wiescirolnicze.pl

 „Wieści Rolnicze” to bezpłatny, ogólnopolski  miesięcznik 
(z wkładką regionalną na Wielkopolskę), którego nakład wy-
nosi od 46.000 do 51.000 egzemplarzy. Pismo powiązane jest 
z portalem www.wiescironicze.pl – ponad milion użytkowników 
rocznie, na którym codziennie pojawiają się aktualne branżowe 
informacje. Publikujemy artykuły poruszające problemy ważne 

dla rolników. Przekazujemy informacje o nowych uregulowa-
niach prawnych, dopłatach z Unii Europejskiej, przepisach 
emerytalno-rentowych, a także porady agronomów, specjalistów 
ODR i firm obsługujących wieś. Prezentujemy wyspecjalizowane 
gospodarstwa, przetwórnie i produkty służące rolnikom. Facho-
we treści chcemy przekazywać prostym i przystępnym językiem. 
Miesięcznik zawiera wkładkę regionalną – na Wielkopolskę, któ-
ra ukazuje się w nakładzie od 18,5 do 21 tysięcy egzemplarzy.

POM Ltd. Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
87-300 brodnica
tel. 56/ 498 24 71
e-mail: poczta@pombrodnica.pl

Produkujemy i sprzedajemy: agregaty uprawowe, uprawowo-
-siewne, agregaty ścierniskowe, zastępujące orkę, talerzowe, 
siewniki zbożowe, wały kruszące, wahadłowe, brony mulczowe, 
narzędzia na przedni TUZ, aeratory pryzm materiałów organicz-
nych, miksery do gnojowicy, wieże montażowe do mikserow, 
rozwijarki bel słomy, łuparki do drewna, kosiarki bijakowe.

We manufacture and sell: tilling combined machines, tilling and 
sowing combined machines, stubble tilling machines, replacing 
ploughing, seeders, crushing rollers, mulch harrows, implements 
for front three-point linkage, heap aerators, slurry mixers, straw 
bale uncoiler, wood splitting machines, shredders.

POM kALISZ Sp. z o.o.
Tuwima 6 
62-800 kalisz
tel.: 62/ 767 30 91
e-mail: pomkalisz@pomkalisz.pl
www.pomkalisz.pl

Przenośniki kubełkowe do transportu pionowego wyd. od 2 do 
120 t/h. Przenośniki ślimakowe: korytowe i rurowe wyd. od 10 
do 60 t/h. Redler o wyd. od 10 do 50 t/h. Rozdzielacze wielo-
drogowe. Kosze przyjęciowe o różnych pojemnościach. Kubełki. 
Budowa magazynów zbożowych.

Bucket conveyors for vertical transport – out-put from 2 to 120 
t/h. Helical conveyors trough and pipe: (150, 200, 250, 350) – 
output from 10 to 60 t/h. Horizontal conveyors – output from10 to 
50 t/h. Multiline distributors. Reception baskets also with worm 
selector of different capacities. Grain flour buckets.
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PONAR LUbAń Sp. z o.o. 
59-800 Lubań, ul. Gazowa 4
tel. +48757215382
fax +48757215384
e-mail: ponar@ponar-luban.pl
www.ponar-luban.pl

Producent siłowników hydraulicznych.

PöTTINGER Landtechnik GmbH 
4710 Grieskirchen, Austria
biuro w Polsce
ul. Skawińska 22, 61-333 Poznań
tel. 61 8700 555
www.poettinger.at/pl
https://www.facebook.com/poettinger.polska

Przedsiębiorstwo rodzinne Pöttinger produkuje maszyny rol-
nicze do zbioru zielonek, uprawy i siewu od 1871 roku. Firma 
jest znana z wysokiej jakości, wytrzymałych produktów. Jeste-
śmy dostawcą: kosiarek dyskowych, zgrabiarek, przetrząsaczy, 
przyczep samozbierajacych, pras rolujących i praso-owijarek, 
pługów,  kultywatorów, krótkich bron wirnikowych, bron talerzo-
wych, krótkich kombinacji i techniki siewu.

The family-owned Pöttinger company has been manufacturing 
agricultural machinery for grassland and tillage since 1871 and 
they have a reputation for high quality and strength. We are able 
to supply all machines in the company’s range: disc movers, ted-
ders, rakes, self loading wagons, rounds balers, ploughs, stub-
ble cultivators, disc  harrows, power harrows, short combinations 
and drilling technology

POZ bRUk Sp. z o.o. Sp.j.
ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica
tel. 61/ 814 45 00
e-mail: biuro@pozbruk.pl

POZNAńSkA HODOWLA ROśLIN Sp. z o.o.
ul. kasztanowa 5, 63-004 Tulce
tel. 61/872 79 50
e-mail: tulce_zarzad@phr.pl

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. jest polską firmą hodow-
lano-nasienną. Oferujemy najwyższej jakości kwalifikowany 
materiał siewny roślin rolniczych. W swoim dorobku hodowla-
nym posiadamy 79 odmian zbóż, roślin strączkowych oraz traw. 

Materiał siewny naszych odmian dostępny jest na terenie całego 
kraju w wybranych firmach nasiennych.

Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. is breeding and seed pro-
duction company. We offer the highest quality certified seed of 
agricultural plants. We have 79 varieties of cereals, legumes and 
grasses in our breeding achievements. Seed of our varieties is 
available throughout the country in selected seed companies.

PPH EkODARPOL Zbigniew Zubala
ul. b. Chrobrego 19, 74-400 Dębno
tel. 95/760-03-22; 
e-mail: sekretariat@ekodarpol.pl
www.ekodarpol.pl
https://www.facebook.com/ekodarpol.rolnictwo/ 

EKODARPOL, od 26 lat lider na rynku ekologicznych nawozów 
i użyźniaczy glebowych z bardzo wysoką zawartością kwasów 
humusowych, kompleksowym składem makro i mikroelementów 
oraz pozytywną mikroflorą bakteryjną. Innowacyjne produkty 
przeznaczone dla rolników, sadowników i ogrodników dostępne 
są u dystrybutorów w całej Polsce. Doradztwa i informacji w za-
kresie produktów udzielają Regionalni Kierownicy Sprzedaży.

EKODARPOL, a leader on the market of ecological fertilizers 
and soil fertilizers for 26 years with a very high content of humic 
acids, a comprehensive composition of macro- and microele-
ments and positive bacterial microflora. Innovative products for 
farmers, growers and gardeners are available from distributors 
throughout Poland. Advice and information on products are pro-
vided by Regional Sales Managers.

PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski
ul. klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, Polska
+48 515 914 750
e-mail: biuro@fracht-przyczepy.pl
www.fracht-przyczepy.pl 

Producent przyczep samochodowych.

Car trailers producer.

PPHU TAbO kUŹNIA
Tomasz Janicki
55-200 Oława
ul. Szmaragdowa 38
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Jesteśmy Producentem najwyższej jakości wraz  bezpośred-
nim eksporterem części do maszyn rolniczych. Naszym celem 
w działalności jest stała gotowość do dostosowania ofertę han-
dlową do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów 
w ramach szerokiej dystrybucji opartej na specjalistycznej i no-
woczesnej wiedzy. Osiągamy to poprzez stosowanie systemu 
zarządzania jakością, doskonalenie realizowanych procesów 
oraz poprzez ciągły rozwój i modernizację parku maszyno-
wego, a także nieustanne doskonalenie i rozwój kwalifikacji 
personelu.

P.P.H.U. TRAkTOMIX Wojciech Siepak
kąkolewo, ul.Sosnowa 4a
64-113 Osieczna 
tel. kom.515-909-888, 513-058-818, 668-883-045 
tel./fax 655342559
e-mail: biuro@traktomix.pl
www.traktomix.pl

Firma TRAKTOMIX Wojciech Siepak – bezpośredni impor-
ter mini traktorów z Japonii. Oferujemy traktorki takich firm 
jak Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Hinomoto, Honda oraz 
wszelkiego rodzaju osprzęt typu: kosiarki bijakowe, ładowa-
cze czołowe, pługi do śniegu, agregaty uprawowe oraz wiele 
innych. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 
VOLANT D. Grabowski U. Grabowska S.C.
Nowe Opole
ul. Piękna 55
08-103 Siedlce
tel. +48 25 632 25 58
e-mail: volant@volant.pl
www.volant.pl

Firma powstała w 2006 r. Jest prężnie rozwijającą się firmą, 
produkującą osprzęt do ładowaczy czołowych, ładowarek te-
leskopowych i mini ładowarek. Celem firmy jest produkcja wy-
sokiej jakości wyrobów na najwyższym poziomie technicznym 
oraz dostępność wyrobów w konkurencyjnych cenach. Nasze 
urządzenia dostępne są w punktach na terenie całego kraju, jak 
również poza granicami Polski.

Company was established in 2006. We are dynamicly growing 
company, which manufactures many types of equipment for 
front loaders, telescopic loaders and mini loaders. The com-
pany’s goal is to produce high quality products of the highest 
technical level as well as the availability of products at compete-
tive prices. Our products are available at points throughout the 
country as well as outside Polish borders.

PRACOWNICZY OśRODEk MASZYNOWY
W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów
tel. 87/ 643 37 76
e-mail: pom@pom.com.pl
www.pom.com.pl

Firma produkuje: przenośniki slimakowe do zboża z napędem 
elektrycznym i hydraulicznym; przenośniki pneumatyczne do 
zboża (ssąco-tłoczące, tłoczące) z napędem elektrycznym i od 
WOM ciągnika; rozsiewacze nawozow; zamiatarki ciągnikowe 
zawieszane; urządzenia pompujące do cieczy; separatory do 
ziarna; brony zębowe zawieszane, rozdrabniacze bijakowe.

The company produces: platform augers with electric or hy-
draulic drive; pneumatic conveyors (suction blowers, blowers) 
with electric drive or drive from P.T.O. shaft; fertilizer spreaders; 
mounted tractor sweepers; liquid pumping devices; grain pre-
cleaners; mounted tine harrows, grain hammer crushers.

PREFA POLSkA Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
www.prefa.com

PRIVE SA
98 Avenue du General Patton
FR-51010 CHALONS-en-CHAMPAGNE
FRANCJA/ FRANCE
tel. 0033/ 326 686 662
e-mail: contact@prive.fr
www.prive.fr

PRIVÉ dysponuje 70-letnim doświadczeniem w produkcji okrą-
głych silosów dla magazynowania zbóż, z blachy falistej wraz 
galeriami,. Nasze wyroby wykonywane są ze stali o najwyższych 
właściwościach wytrzymałościowych i odporności na korozję. 
Obliczenia wytrzymałościowe oparte są na aktualnych standar-
dach europejskich. Pojemność od 20 do 10600 T.

PRIVÉ has more than 70 years’ experience in manufacturing 
round corrugated silos and catwalks for grain storage. Our prod-
ucts are made in high quality galvanised steel. Design is based 
on the latest European standards. Capacities range from 20 to 
10.600 tons.
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PRO ECO SOLUTIONS LTD. Oddział w Polsce
Sadków, ul. kasztanowa 2
55-080 kąty Wrocławskie
tel. +48 71 311-96-59, kom: 501 92-70-80
e-mail: Info@proecosolutions.pl
www.proecosolar.eu

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem na Europę szerokiej 
gamy urządzeń wykorzystujących energię słoneczną. Specjali-
zujemy się w wolnostojących słonecznych podgrzewaczach 
wody oraz kolektorach słonecznych. Naszym głównym celem 
jest dostarczanie najwyższej jakości produktów zapewniających 
oszczędność surowców energetycznych i zmniejszenie kosztów 
eksploatacji. 

We are a manufacturer and distributor in Europe wide range of 
eco-devices. We specialize in standalone solar water heaters 
and solar collectors. We will concentrate on working on solutions 
which bring our customers tangible benefits and the confidence 
of positive influence on the environment.

PRObIOTICS POLSkA Sp. z o.o.
ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa
tel. 63/ 279 87 25
e-mail: biuro@probiotics.pl
www.probiotics.pl

ProBiotics Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem 
wyrobów pod wspólną nazwą ProBio Emy™ wytworzonych 
z wykorzystaniem ProBiotechnologii opartej na konsorcjach 
pożytecznych mikroorganizmów. Pożyteczne mikroorganizmy 
użyte w ProBio Emach™ współdziałają ze sobą i mogą inicjować 
procesy wspierające zdrowie człowieka, zwierząt, roślin i gleby.

ProBiotics Polska Sp. z o.o. is an exclusive distributor of probiotic 
products jointly called ProBio Emy™ made using ProBiotechnol-
ogy, which is based on consortia of beneficial microorganisms. 
The beneficial microorganisms used in ProBio Emy™ cooperate 
together and can initiate processes supporting human, animal, 
plant and soil health.

PRO-CHEM
ul. błogosławionego Czesława 58, 44-100 Gliwice
tel. 32 234 21 14
e-mail: biuro@pro-chem.pl
www.pro-chem.pl
Profil Facebook /facebook profile/: PRO-CHEM

Zajmujemy się produkcją profesjonalnej chemii gospodarczej 
i przemysłowej. Posiadamy w naszej ofercie około 60 produktów 

cieszących się dużym uznaniem wśród naszych klientów. Za-
pewniamy wsparcie techniczne oraz stałe i terminowe dostawy 
towaru. Jesteśmy polską firmą produkującą wyłącznie w Polsce.

WIOLA POLSkA sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 24, 44-190 knurów
tel. 032 232 19 65 wew. 21, 22, 23
e-mail: biuro@przyczepy-wiola.eu
    serwis@przyczepy-wiola.eu
    anna.kaznowska@przyczepy-wiola.eu
    michal.putlak@przyczepy-wiola.eu
    sklep@przyczepy-wiola.eu
www.przyczepy-wiola.eu
Profil facebook: https://www.facebook.com/Producent-
Przyczep-Wiola-306924919395709/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARAzOv2fP-bspSGgXGs-ts5Va0zTIssC-_
M2F5P6Vga7F1LRMrU1ysAIZxYcc9fgssFaVlxueTPNukdr

Producent przyczep będący na rynku od 1995 r. Produkujemy ok. 
20000 przyczep rocznie. Posiadamy szeroką gamę produktów, ok. 
100 modeli przyczep bazowych, m.in. przyczepy towarowe, lawe-
ty samochodowe, przyczepy do transportu motocykli, quadów, ło-
dzi, sprzętu budowlanego, kontenery, podwozia pod agregaty prą-
dotwórcze, sceny mobilne. Produkujemy również przyczepy spe-
cjalistyczne, m.in. dla służb mundurowych, sekcji sportowych etc.

Trailers manufacturer existing on Polish and European market 
from 1995. We produce about 20000 trailers per year. Our offer 
includes over 100 basic models of trailers, where stay: trailers for 
goods, cars, motorbike, quads, boats, building machines trans-
port, platforms, special purposes trailers like: CARGOs (contain-
ers), mobile power generators chasis, mobile scenes chasis etc. 

PROFIX  bogusław Pabirowski
Józefków 13, 46-100 Namysłów
tel. +48 889 676 402
e-mail: b.pabirowski@profix.net.pl
www.profix.net.pl 

Firma Profix specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy przy-
stawek do rzepaku, kos bocznych do rzepaku, zestawu monta-
żowego kosy do hederu oraz wózków do hederu. Wykonujemy 
przystawki do wszystkich typów kombajnów. Kaskadowy kształt 
podłogi oraz odpowiednie nachylenie kos są gwarancją najefek-
tywniejszej techniki zbioru rzepaku. Kosy posiadają napęd hy-
drauliczny i elektryczny 12/24V. 

Profix company is a leading producer of high standard rapeseed 
extensions, side knives, side knife mounting kits as well as 
header trailers. The production comprises all common types of 
combine harvesters. The cascade profile of the working floor and 
the special arrangement of the side knives guarantee the most 
effective technique of harvesting. The side knives have hydraulic 
or electrical 12/24V drive.
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PROMINSTRUMENT WEST Ltd. 
Ukraińskie systemy technologiczne
47740, ul. Hrushevskogo 134
wieś Velyki birky, powiat Tarnopol
tel. +380 505 211 980, +380 676 797 445
e-mail: utsternopil@gmail.com
www.tehnosystems.com

Firma UTS od 1995 roku specjalizuje się w produkcji generato-
rów ciepła (GC) i palników na biomasę (odpady do czyszczenia 
zbóż, słomę pokruszoną, wióry, granulki...) stosowanych do 
suszenia zbóż, ogrzewania obiektów przemysłowych i handlo-
wych, gospodarstw hodowlanych, ferm drobiu i innych procesów 
technologicznych za pomocą gorącego powietrza. Produkujemy 
również suszarnie do ziarna z GC na biomasę

UTS company since 1995 specializes in the production of hot air 
generators (HG) and burners on biomass (grain cleaning waste, 
crushed straw, chips, pellets ...), used for drying cereals, heat-
ing industrial and commercial facilities, livestock farms, poultry 
farms, and other technological processes using hot air. We also 
produce grain dryers from HG on biomass

PROTECH Sp. z o.o.
ul. Romana Rybarskiego 1
32-640 Zator 
tel. 33/ 875 51 87
 

Polski producent z 25-letnim doświadczeniem oferuje: polową 
brykieciarkę zwijającą • kotły na biomasę klasy 5 i ecodesign 
• urządzenia do zwijania blach • urządzenia do gratowania blach 
• urządzenia do składowania palet.
 

Polish manufacturer with twenty-five years of experience of-
fers: • field roller briquetting machine • biomass 5th class and 
ecodesign boilers • steel sheets rolling devices • steel deburring 
devices • devices for pellets storage.

PROTYL AGRO sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 69
46-200 Ligota Dolna
tel. 77-415-71-54
e-mail: a.sokolowska@protylagro.pl
www.protylagro.pl
profil na fb – Protyl Agro.

Protyl Agro – jesteśmy wyłącznym importerem na Polskę czeskich 
maszyn leśnych marki STS w ofercie której znajdziecie: platformy 
wyładowcze Camelid, podwieszane rozdrabniacze uniwersalne, 
przyczepy do wywożenia drewna, pompy szlamowe, separatory, 

mieszadła. W swojej bogatej ofercie posiadamy również maszyny 
rolnicze znanych i renomowanych polskich oraz zagranicznych 
marek. Oferujemy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwaran-
cyjny, dobrze wyposażony sklep z asortymentem rolniczym. 

Protyl Agro – we are the sole importer of Czech STS forest 
machines to Poland, in the offer of which you will find: Camelid 
unloading platforms, suspended universal shredders, timber 
trailers, slurry pumps, separators, mixers. We also offer agricul-
tural machines of well-known and reputable Polish and foreign 
brands. We offer a professional warranty and post-warranty 
service, a well-equipped shop with an agricultural assortment.

PRO-WELLNESS Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.J. 
ul. Morawa 48, 40-353 katowice
www.pro-wellness.pl
tel. kom. 609 202 198
tel. 32 353 08 81
e-mail: biuro@pro-wellness.pl

Pro-Wellness działa na rynku od 20 lat, Jesteśmy największym 
w Polsce producentem i dystrybutorem foteli masujących oraz 
innych urządzeń do masażu i wellness. Od kilku lat Jesteśmy rów-
nież największym w Polsce dystrybutorem ogrodowych wanien 
spa z hydromasażem amerykańskiej marki Hot Spring. Obecnie 
również zewnętrznych domków IgluSauna  i Grilli Webera.

PROXY Trade Sp.z o.o.
ul. Gdańska 22, 87-100 Toruń
tel. +48 56 66 01 913, +48 600 913 600
e-mail: proxytrade@proxytrade.pl
www.proxytrade.pl
www.facebook.com/proxytrade/

Zajmujemy się dystrybucją na terenie Polski wyposażenia do-
datkowego do maszyn i pojazdów firm: CLEANFIX – wentylatory 
chłodnic zamiast oryginalnych, oczyszczające chłodnice, redu-
kujące zużycie paliwa i godziny pracy serwisu. Sy-klone – filtry 
cyklonowe powietrza silnika i kabiny zapewniające dłuższą ży-
wotność filtrów oryginalnych i komfort pracy operatora. Blaze-
Cut – automatyczne systemy gaśnicze.

We distribute additional equipment for machines and vehicles in 
Poland: CLEANFIX – radiator fans instead of the original ones, 
cleaning the coolers, reducing fuel consumption and service 
hours. Sy-klone – cyclone air filters of the engine and the cabin 
ensuring longer life of the original filters and operator comfort. 
BlazeCut – automatic fire extinguishing systems.
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bLACHY PRUSZYńSkI
ul. Sokołowska 32b, 05-806 komorów, Sokołów
tel. 22 738 60 00, fax: 22 738 61 01 
www.pruszynski.com.pl
Fb: blachy Pruszyński

Blachy Pruszyński to największy polski producent stalowych po-
kryć dachów i elewacji. Dostosowując swoją ofertę do wymogów 
architektów oraz oczekiwań klientów, firma ta każdego roku roz-
szerza asortyment oferowanych produktów, a wykwalifikowany 
Dział Techniczny doradza optymalne rozwiązania konstrukcyjne 
oraz proponuje odpowiednie produkty.

Every year Blachy Pruszyński Company, the biggest Polish 
manufacturer of steel roofings and facing, adds new products 
to its offer to meet the architects’ requirements and customers’ 
expectations. The company does not only deliver the ordered 
materials but also offers professional advice concerning optimal 
constructional solutions and choice of suitable products. 

PRZEDSIĘbIORSTWO ARkOP Sp. z o.o.
kolejowa 34a , 32-332 bukowno
tel. 32/ 649 44 51
e-mail: arkop@arkop.pl
www.arkop.pl

Arkop – znana i ceniona w branży rolniczej. W naszej ofercie znaj-
dą Państwo szeroką gamę produktów w szczególności wysokiej 
klasy chelaty. POLECANE NAWOZY: Siarczan Magnezu Jedno-
wodny, AminoMag Activ, Actipol, Linia FoliarActiv, ActiPlon, Acti-
Bor/Super ActiBor. Specjalistyczna Linia Foliar Lab: Activ ProAmin, 
Fosfi Activ, Immuno Activ Si, NOWOŚĆ: innowacyjne stymulatory 
wzrostu – AminoSelenit oraz AminoStymulanit. PEŁNĄ OFERTĘ 
NASZYCH PRODUKTÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO NA www.arkop.pl

Arkop– One of leading European Manufacturers of Feed Addi-
tives and Foliar Fertilizers based on top grade chelates. Rec-
ommended Foliar Fertilizers: Magnesium Sulfate Monohydrate, 
AminoMag Activ, Actipol, FoliarActiv, ActiPlon, ActiBor/Super 
ActiBor. Foliar Lab serie: Activ ProAmin, Fosfi Activ, Immuno 
Activ Si, NEW: an innovative growth stimulants – AminoSelenit 
and AminoStymulanit. More details on our website www.arkop.pl

P.E. EkOFLORA Siewielec Tadeusz
ul. kolejowa 14
23-200 kraśnik

tel: 818252025 
www.ekoflora.com.pl
e-mail: ekoflora@ekoflora.com.pl

Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKOFLORA” powstało w 1991 
roku i jest jednym z inicjatorów wprowadzenia na polski rynek 
nawozów dolistnego dokarmiania roślin.

P.H.U. HA-DWA-O Paweł Filipiak
ul. Żwirki i Wigury 59
62-200 Gniezno
tel. 507-128-939, 691-839-923
www.ha-dwa-o.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ha-Dwa-O istnieje od 
2002 r. Od początku działalności zajmujemy się zakładaniem 
systemów nawadniania. Nasze usługi świadczymy na terenie 
całego kraju. Jesteśmy partnerem godnym zaufania, który ofe-
ruje fachową poradę w kwestii instalacji i projektów.

Ha-Dwa-O has been operating since 2002. Since the beginning 
of our activity we have been involved in establishing irrigation 
systems. Our services are provided throughout the country. We 
are a trustworthy partner who offers expert advice on installation 
and projects.

PHU HYDRO Dariusz Patrzykąt
ul. Dekoracyjna 1
65-001 Zielona Góra
tel. 68/ 324 59 24
e-mail: hydro@hydrozg.com.pl
www.hydrozg.com.pl 

HYDRO POMPY specjalizuje się w dostawach i remontach 
wszelkich pomp wykorzystywanych w rolnictwie. Dysponuje-
my nowoczesną bazą serwisową, magazynem pomp i części 
zamiennych. Realizujemy od podstaw zadania inwestycyjne 
z zakresu zasilania w wodę i nawadniania gospodarstw rolnych. 
Profesjonalna obsługa gwarantuje Wasz sukces.
 
HYDRO POMPY specialises in deliveries and overhauls of all 
pumps used in the agriculture. We have a modern maintenance 
service centre and a warehouse for pumps and spare parts. We 
execute from the scratch complete investment projects concern-
ing water supply and farm irrigation. Our professional service is 
a guarantee of your success.
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GRUPA HYDROTOR
(Hydrotor Tuchola / Agromet ZEHS Lubań / WPH
Wrocław / Wizamor Więcbork)
ul. Chojnicka 72
89-500 Tuchola
tel. 52/ 33 48 711
e-mail: hydrotor@hydrotor.com.pl
www. hydrotor.pl

Produkujemy i regenerujemy: P.H.S. Hydrotor S.A. – pompy, 
rozdzielacze, zawory, serwomechanizmy, elementy tłoczące do 
pomp wtryskowych. Agromet ZEHS Lubań – cylindry hydraulicz-
ne. WPH Wrocław – pompy i zasilacze hydrauliczne. Wizamor 
Więcbork – łączniki rurowe, zakucia, przewody hydrauliczne.

Production and refurbishment: P.H.S. Hydrotor S.A. – gear 
pumps, selektor and control valves, servomechanisms, forcing 
elements of injection pumps. Agromet ZEHS Lubańhydraulic 
cylinder. WPH Wrocław – geap pumps, hydraulic units. Wizamor 
Więcbork – metal pipe connections, buckle, hydraulic hoses.

DEFALIN GROUP S.A. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ul. Towarowa 16
58-160 świebodzice, Poland
tel. +48 74 854 99 28 / 00
fax +48 74 854 99 29 / 02
e-mail: dh@defalin.com.pl
internet: www.defalin.com.pl

DEFALIN GROUP SA to największy producent wyrobów po-
wroźniczych. Producent doskonałej jakości, znanych i spraw-
dzonych na polskim rynku polipropylenowych sznurków do ma-
szyn rolniczych: HEROS, GOLIAT, TYTAN, ATLAS, GIGANT, 
sznurków opakowaniowych oraz sznurków wykorzystywanych 
w ogrodnictwie i na plantacjach chmielu. Firma posiada również 
w ofercie: linki PP, ogrodzeniowe linki PP oraz taśmy opakowa-
niowe PP. DEFALIN ZWIĄŻE NAJPEWNIEJ.  

DEFALIN GROUP SA company is the biggest manufacturer of 
many sorts of the best quality twines and ropes. HEROS, GO-
LIAT, TYTAN, ATLAS and GIGANT polyprophylene agriculture 
twines are well known and accepted on the Polish market as 
well as the packaging twines and twines used in gardening and 
in hop’s plantations.  PP ropes, PP fence ropes and PP strap-
ping tapes are also offered by Defalin. DEFALIN CAN BIND THE 
BEST.

HORUS P.P.H.U Mróz Ireneusz
Rybitwy 30A, 88-170 Pakość
tel: 601-688-677, 693-677-655
e-mail: horus1@vp.pl
www.horus-agro.pl

Firma HORUS jako producent maszyn rolniczych w swojej ofer-
cie sprzedaży oferuje: opryskiwacze polowe ciągane- HORUS,
automaty i linie automatyczne do obierania cebuli na biało. Po-
siadamy również części zamienne polskich oraz zagranicznych 
producentów.

POLGER-KIDO
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „POLGER-kIDO”
Róża kido, Maciej krawczewski s.c.
ul. Zamkowa 3, 76-200 Słupsk
tel. 59/ 842 24 55
e-mail: biuro@polger-kido.pl
www.polger.kido.pl

PUH „POLGER-KIDO” od 1989 r. Od początku jej istnienia pro-
wadzi import i dystrybucję na rynku polskim biologicznych pre-
paratów bio-algeen służących do rolniczej i ogrodniczej produkcji 
roślinnej oraz środków niezbędnych dla ochrony środowiska pro-
dukowanych przez niemiecką firmą Schulze&Hermsen GmbH.

P.U.H. WINkLER Ciseł Monika
Józefin 23, 23-250 Urzędów
tel. 880 090 846
e-mail: biuro@silosywinkler.pl

P.U.H Winkler zajmuje się produkcją silosów zbożowych, paszo-
wych oraz silosów do trocin o rożnych średnicach i pojemno-
ściach. Silosy te przeznaczone są do długotrwałego magazyno-
wania np. ziarna zbóż. Zbiorniki są nowe, wykonywane są z wy-
sokogatunkowej stali o powłoce cynku ZN 275 oraz spełniające 
wszystkie normy EU.

PRZEDSIĘbIORSTWO USŁUGOWO-PRODUkCYJNE 
POMOT Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna
tel. 91/ 414 21 82
e-mail:pomot@pomot.pl

Producent wozów asenizacyjnych o poj. od 2500 l do 30 000 l 
oraz uniwersalnych rozsiewaczy nawozów i wapna z przenośni-
kiem łańcuchowym o ładowności od 4 T do 24 T z precyzyjnym 
systemem wysiewu GPS. Maszyn i urządzeń komunalnych. 

Manufacturer of liquid manure tankers ranging from 2,500 l to 
30,000 l and universal fertilizer and lime spreaders with a chain 
conveyor of a capacity ranging from 4 T to 24 T with a GPS pre-
cise sowing system. Utilities machinery and equipment.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGRO-RAMI” 
Raniś i wspólnicy s.c.
kościelna Wieś, ul. Poznańska 19
62-811 kościelna Wieś
tel. +48 62 76-16-215
fax + 48 62 76-96-529 

„Istniejąca na polskim rynku od 1991 roku firma AGRO-RAMI 
znana jest głównie ze sprzedaży maszyn rolniczych i części za-
miennych do nich, a także wysokiej klasy opon do przemysłu 
i rolnictwa. Firma prowadzi sprzedaż hurtową i jest bezpośred-
nim przedstawicielem na Polskę wielu światowych marek. Jedną 
z nich jest marka BKT która jest producentem wysokiej jakości 
opon przeznaczonych dla motoryzacji, rolnictwa, leśnictwa, 
branży budowlanej, transportu wewnętrznego i wózków widło-
wych. Potwierdzeniem wysokiej jakości jest uzyskanie certyfika-
tów „ISSO” oraz „Bezpieczeństwa. Oznaczenie produktów firmy 
odpowiada europejskim wymogom wg norm E.T.R.O i T&RA”
 

“AGRO-RAMI, existing on the Polish market since 1991, is 
known mainly for the sale of agricultural machinery and spare 
parts for them, as well as high-class tyres for industry and 
agriculture. The company conducts wholesale and is a direct 
representative of many global brands in Poland. One of them 
is the BKT brand, which is a producer of high quality tyres for 
the automotive, agriculture, forestry, construction industries, in-
ternal transport and forklifts. The confirmation of high quality is 
obtaining „ISSO” and „Security” certificates. The designation of 
the company’s products corresponds to European requirements, 
according to E.T.R.O and T&RA standards”.
 

P.W. bORYS s.c.
Waldemar kaczmarek, Patryk Latos
Jankówko 1E
62-200 Gniezno
tel. +48-61-425-27-98, fax  +48-61-425-27-98
kom. +48-601-531-136; +48-721-087-449
e-mail: pwborys@gmail.com
www.pwborys.pl

Firma BORYS jako jedyna w Polsce zajmuje się profesjonalnym 
montażem stałych ogrodzeń elektrycznych, które cechuje wyso-
ka jakość materiałów oraz estetyczny wygląd. W naszej ofer-
cie znajdą Państwo również: panele ogrodzeniowe, poskromy, 
poidła i paśniki. Oferowane artykuły zostały sprawdzone pod 
względem ich przydatności i funkcjonalności we własnej hodow-
li. Gwarantujemy fachowe doradztwo.

Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne AGROUNIMA 
Cezary Sztuder
ul. ks. ściegiennego 2  
63-700 krotoszyn

tel.: 602 102 942
e-mail: agrounima@vp.pl
www.agrounima.pl

Przedsiębiorstwo działa od 1992 roku. Działalność firmy obej-
muje: produkcję maszyn i urządzeń rolniczych, produkcję kon-
strukcji stalowych, obróbkę mechaniczna i plastyczną, działal-
ność handlową. Prezentowany na wystawie usuwacz obornika 
przeznaczony jest do zmechanizowanego usuwania obornika 
z budynków inwentarskich. Wykonane przez nas maszyny 
i urządzenia posiadają certyfikat CE. NOWOŚĆ! Punktowy osu-
szacz ziarna zbóż – umożliwia obniżenie poziomu wilgotności 
z 18% do 11%-12,5%, przeznaczony do dosuszania ziarna zbóż 
i innych roślin uprawnych: traw, kwiatów, roślin ozdobnych. 

PUH TOMASZ bOROWCZYk 
Grąbków 114
62-709 Malanów
woj. wielkopolskie 
tel. 661801321, 663680704

Sprzedaż opon samolotowych oraz do wszelkich pojazdów rolni-
czych i przemysłowych.

PW bARTESCO bartłomiej kozłowski
ul. Floriańska 35
63-720 koźmin Wlkp.
tel. 62-721-66-56
kom. 723 333 020
e-mail: biuro@bartesko.pl
www.bartesko.pl

Produkujemy: kabiny, szyby hartowane do wózków widłowych, 
ciągników, innych maszyn • elektryczne pojazdy użytkowe, przy-
czepy, osprzęt.

We produces: cabins and tempered glass for forklifts, tractors, 
constructions machines and others • electric vehicles with trail-
ers.

PW Group GmbH / PW Logistics Sp. z o.o. 
00-669 Warszawa 
ul. Emilii Plater 10 / PU2
tel.  +48 228680197
e-mail: info@pwlogistics.pl
www: pwgroup.de / pwlogistics.pl

Jesteśmy producentem wysokiej jakości części zamiennych 
do kombajnów. Ponad 15 lat działalności, pozwoliło zgroma-
dzić nam doświadczenie w produkcji wysokiej jakości części 
zamiennych do kombajnów zbożowych produkowanych przez 
światowych liderów rynku. Zapraszamy do odwiedzenia nasze-
go stoiska i zapoznania się z naszymi produktami.
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PZL-SĘDZISZÓW S.A.
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp. 
tel. +48 17 745 02 11
e-mail: kontakt@pzlsedziszow.pl
http://pzlsedziszow.pl/ 

PZL Sędziszów od 1939 r. specjalizuje się w produkcji wszel-
kiego rodzaju filtrów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, 
rolniczej i przemysłowej. W szerokiej gamie produktów znajdują 
się filtry: powietrza, oleju, paliwa, cieczy chłodzących, kabinowe, 
do układów hydraulicznych oraz osuszacze powietrza w pneu-
matycznych układach hamulcowych. 

PZL Sędziszów has specialised in production of all kinds of 
fliters for automotive, agricultural, and industrial sectors since 
1939. Wide range of products includes air, oil, fuel, coolant, 
cabin air, and hydraulic system filters, as well as air driers for 
pneumatic brake systems.

PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
infolinia 801 102 102
pzu.pl

PZU ma największe na polskim rynku doświadczenie w ubez-
pieczeniach rolnych. Ubezpieczenia w PZU to szeroka ochrona, 
fachowa likwidacja szkody, pewna i szybka wypłata odszkodo-
wania. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Q-TECH GROUP Janusz branach 
ul. Sportowa 44
82-100 Nowy Dwór Gdański 
tel. 537002473
e-mail biuro@q-tech.pl
www.q-tech.pl

Firma Q-Tech Group została założona w 1996 roku i obecnie 
zajmuje się importem i dystrybucją czeskich marek w Polsce. 
Oferujemy ładowacze czołowe i osprzęt do ładowaczy czoło-
wych TracLift, kosiarki Agrostroj Pelhrimov, pługi Sukov, platfor-
my wyładowcze CAMELID.

QUAY bHU Sp. z o.o.
ul. karpia 22
61-619 Poznań
tel. 61/ 827 51 00
e-mail: info@quay.pl

QUAY od 1992 r.  jest prężnie działającą firmą zarówno na ryn-
ku krajowym jak i zagranicznym. Jako autoryzowany dystrybutor 
czołowych producentów łożysk, pasów, techniki liniowej, łańcu-
chów i narzędzi gwarantujemy dostawę produktów najwyższej 
jakości oraz fachowe doradztwo (SERWIS 24H). Centralny 
magazyn w połączeniu z 16 oddziałami daje naszym odbiorcom 
ciągły dostęp do ponad 33 tysięcy pozycji asortymentowych.

Quay is a company with traditions – as an authorized distribu-
tor of leading manufacturers of bearings, belts, linear technol-
ogy, chains and tools, we guarantee the delivery of the highest 
quality products and expert advice (SERVICE 24H). The central 
warehouse combined with 16 branches gives our customers 
continuous access to over 33,000 product items. Our prices are 
competitive and we ensure technical support.
 

RAbE POLSkA
ul. Obornicka 1a, kowanówko
64-600 Oborniki
tel. 61 297 75 30
e-mail: gbesson@poczta.onet.pl

RABE: pługi, brony wirnikowe, siewniki, agregaty uprawowe, 
brony talerzowe, kultywatory ścierniskowe, wały ugniatające.

RABE: ploughs, rotary harrows, seeders, seedbed preparators, 
disc harrows, stubble cultivators, rollers

RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp. J.
ul. kolejowa 16b
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 61/8946158, 61/ 894 65 03
e-mail: jerzy.wiechec@radius-radpol.com.pl
radius-radpol.com.pl

Dostarczamy markowe podzepoły do budowy maszyn rolni-
czych, w tym przenośnikow, mieszalnikow, wentylatorow. Nasze 
marki: OMEC MOTORS, TRANSTECNO, A4M. Nasz asorty-
ment: Silniki elektryczne, przekłądnie, koła pasowe, koła łańcu-
chowe, modułowe, łańcuchy, sprzęgła, falowniki i wiele innych.
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RAIFFEISEN AGRO-TECHNIkA Sp. z o.o.
ul. bydgoska 41
86-061 brzoza
tel. 52/ 38 10 415
e-mail: raitech@raitech.pl
 

Firma Raitech – Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. jest naj-
większym dealerem maszyn New Holland w Polsce. Już od po-
nad 20 lat zaopatruje Polskich rolników w nowoczesną technikę 
rolniczą. W swojej ofercie posiada produkty takich firm jak: Poet-
tinger; Grimme; Dammann; Joskin; Faresin; Oehler; Gustrower; 
Stoll; Unia Group; Metal-Tech i wiele innych. Firma posiada roz-
budowany serwis i dział części zamiennych.

RAPOOL Polska sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
tel. 067 26 80 710, fax 067 26 80 715 
e-mail: rapool@rapool.pl
www.rapool.pl

RAPOOL Polska to producent i dostawca kwalifikowanego mate-
riału siewnego odmian rzepaku ozimego i jarego, pochodzących z 
czołowych europejskich hodowli DSV i NPZ. Od 2015 roku firma 
posiada certyfikat ESTA. Oferujemy odmiany mieszańcowe: ATO-
RA F1, DUKE F1 (gen odporności TuYV oraz RLM 7), PRINCE F1 
(odporna na TuYV), POPULAR F1, MERCEDES F1, MENTOR F1, 
CROQUET F1, CROME F1 (odporne na kiłę) oraz PHOENIX CL.

RAPOOL Polska is a producer and deliverer qualified seed ma-
terial of the winter and spring oil seed rape. Seed material are 
from leading European breedings DSV and NPZ. Since 2015 
the company has a certificate ESTA. We offer hybrid varieties: 
ATORA F1, DUKE F1 (TuYV and RLM 7 resistance), PRINCE 
F1 (TuYV resistance), POPULAR F1, MERCEDES F1, MEN-
TOR F1, CROQUET F1, CROME F1  (clubroot), PHOENIX CL.

RAWICOM Sp. Z o.o. Sp. k. 
ul. Szubińska 10
89-210 Łabiszyn
tel. 793-206-207, 690-040-332
e-mail: info@rawicom.pl, biuro@rawicom.pl
www.rawicom.pl
Facebook: https://www.facebook.com/panelesloneczne/

RAWICOM istnieje na rynku od 2006 roku. Posiadamy bogate 
doświadczenie w budowie instalacji PV i stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych. Zainstalowaliśmy ponad 280 MW instalacji 
fotowoltaicznych. Posiadamy fachowców poszerzających swoje 
umiejętności co skutkuje prężnym rozwojem. Nasza misja to 
promowanie rozwoju OZE i elektromobliności. Cechujemy się 
profesjonalizmem w podejmowanych działaniach. 

RAWICOM has been on the market since 2006. We have exten-
sive experience in the construction of PV and charging stations 
for EV. We have installed over 280 MW solar installations. We 
have engineers expanding their skills, which results in dynamic 
development. Our mission is to promote the renewable energy 
sources and electromobility. We are characterized by profes-
sionalism in undertaken activities.

RECTICEL IZOLACJE 
biuro handlowe:
Niepruszewo, ul. Cisowa 4
64-320 buk
tel/fax 61 815 10 08
e-mail: sekretariat.pl@recticel.com
www.recticelizolacje.pl

Producent laminowanych płyt termoizolacyjnych EUROTHANE 
AL i POWERLINE stosowanych w budynkach rolniczych, prze-
mysłowych jako podbitka /ocieplenie/wykończenie. Ociepla, wy-
kańcza, wspomaga wentylację. Estetyczne, lekkie rozwiązanie 
proste w montażu w systemie profili. NOWOŚĆ: Płyta CRONUS 
– Sprawdzona płyta w ultratrwałej okładzinie, zmywalna pod 
bardzo wysokim ciśnieniem, odporna na szczególnie trudne 
środowisko.

REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Łowisko 320a
36-053 kamień
tel. 664 751 665
e-mail: p.piekut@op.pl
www.remetcnc.com

REMET CNC TECHNOLOGY: profesjonalna obróbka metali 
CNC, producent mechanizmów, rębaków walcowych w rożnych 
konfiguracjach a także łuparek do drewna, właściciel portalu 
rębaki24.pl. Stawiamy na dynamiczny rozwój naszej firmy oraz 
zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie.
 
REMET CNC TECHNOLOGY: Professional CNC machining, 
manufacturer of mechanisms and wood chippers in various 
configurations and log splitters, website owner rebaki24.pl. We 
focus on the dynamic development of our company and provide 
the best service.
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REMPRODEX Sp. z o.o.
ul. Jerzego z Dąbrowy 3
77-300 Człuchów
tel. 59/834 22 88
e-mail: biuro@remprodex.com.pl

Maszyny do uprawy i konfekcjonowania warzyw i ziemniaków: 
sadzarki, obsypniki, taśmociągi, przenośniki, stoły selekcyjne, 
wago workownice, kosze przyjęciowe, czyszczarki, obrotnice 
i wywrotnice do skrzyniopalet. Ponadto wykonujemy wszelkiego 
rodzaju konstrukcje stalowe i kontenery.

Machines for cultivaing and sorting vegetables and potatoes: 
planters, sorters, ridging ploughs, conveying belt, conveyors, 
sorting tables, weighing and packing machines, intake baskets, 
clenners, crate-palette, rotating and tilting equipment. Moreover, 
we make any type steel construction and containers.

REMSZ kLIMCZAk Sp.j.
ul. Lutomierska 144 A
91-041 Łódź
tel. 42/ 659 50 06
e-mail: biuro@remsz.com
www.remsz.com

Oferujemy: węże płaskie, rury oraz osprzęt do deszczowni, deto-
natory zasilane gazem propan-butan z butli od 1 do 11 kg. Urzą-
dzenia te mają regulację głośności eksplozji od 85 do 125 dB 
oraz regulację częstotliwości wystrzałów od 2 na minutę do 2 na 
godzinę, siatki chroniące drzewa i krzewy owocowe przed pta-
kami, agrowłókninę.

We offer: flat hoses, pipes and irrigation equipment, one of 
the most effective and portable scarecrow devices that uses 
propan-butan gas containers (volume from 85 to 125 dB and 
shot frequency from two shots per minute to two shots per hour), 
proffesional tree protecting netting, natural fibre.

RICHEL GROUP
ul. Ligezy 6
40-551 katowice
FRANCJA / FRANCE
tel. 789 416 164
e-mail: bartlomiej.benisz@richel.fr

Założona w 1964 r. Grupa RICHEL® projektuje i realizuje kom-
pleksowe inwestycje szklarni uprawowych oraz hal tunelowych 
wykorzystywanych w rolnictwie, budownictwie i przemyśle na 
całym świecie. Nasz produkt obecny na polskim rynku – SHEL-

TERALL® - jest szybką w montażu, trwałą, modułową konstruk-
cją z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, pokrytą wytrzymałą 
membraną.

We design, manufacture and develop complete greenhouse 
and shelter solutions for agriculture, construction and industry 
on a worldwide scale. We are committed to delivering high-per-
formance, reliable and long-lasting solutions. In Poland we sell 
SHELTERALL® which is a modular concept developed by the 
Richel Group that can be adapted to a multitude of uses.

RIELA Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
kartoszyno
84-110 krokowa
tel. 58 675 49 40
fax 58 675 49 50
e-mail:info@riela.pl
www.riela.pl

Technika pożniwna dla zboża, kukurydzy, rzepaku, słonecznika 
jest segmentem działania, w jakim RIELA się wyspecjalizowała. 
• Suszarnie przejezdne i stacjonarne. • Silosy stalowe z blachy 
falistej.• Silosy paszowe i spedycyjne. • Czyszczalnie do ziarna.
• Hale magazynowe. • Taśmociągi. • Przenośniki łańcuchowe. 
• Podnośniki kubełkowe. • Urządzenia śrutujące i mieszające do 
mieszalni pasz. • Zbiorniki na gnojowicę. Firma RIELA jest lide-
rem na europejskim rynku w budowie kompleksowych obiektów 
do suszenia, czyszczenia i magazynowania ziarna. Nasza oferta 
obejmuje ponad 400 modeli silosów płaskodennych o ładowno-
ści od 10 m3 do 20 000 m3.

RING GROUP
kahovskee 3/5
UA- 72311 Melitopoe
UkRAINA 
tel. 38/ 0972 796 779
e-mail: ved@zingzoup.com.ua 

PPHU ROL/EX 
ul. konecka 1
97-570 Przedbórz
e-mail: tomek@rol-ex.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą agregatów 
uprawowo siewnych i ścierniskowych. Stawiamy na najwyższą 
jakość oferowanych produktów. Wytwarzamy maszyny rolnicze 
z najlepszej stali przy użyciu najwyższej jakości części, dzięki 
czemu nasze produkty są wyjątkowo masywne a co za tym 
idzie wytrzymałe i niezawodne. Najlepsi specjaliści w dziedzinie 
budowy maszyn ciągle doskonalą nasze wyroby aby sprostać 
wymaganiom rynku maszyn rolniczych.
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ROLMASZ-POL  
Saggra Sp. z o.o.
Wolica Pusta 1a 
63-040 Nowe Miasto n/Wartą
tel./fax. (061) 287-41-64
e-mail: rolmasz-pol@post.pl
www.rolmasz-pol.com.pl 

Oferujemy: remonty przystawek Geringhoff (2 Lata gwarancji) 
• przystawki używane Geringhoff  po odbudowie (2 lata gwarancji) 
• przebudowa przystawki np. z 4-rzędowej na 6-rzędową (2 lata 
gwarancji) • części zamienne; regeneracja rotorów; adaptacje

We offer: corn header Geringhoff refurbishment (2 years warranty) 
• corn headers Geringhoff used after reconstruction (2 years war-
ranty) • conversion of corn header e.g. from 4-row to 6-row (2-year 
warranty) • spare parts; regeneration of rotors; adaptations

ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT IMPORT
MIECZYSŁAW SZYMkOWIAk
ul. Akacjowa 6
62-300 Września
tel 614 366 754
e-mail: biuro@rolmus.com.pl
www.rolmus.com.pl

Producent części zamiennych i podzespołów do maszyn rolni-
czych (do kombajnów, kosiarek rotacyjnych, rozrzutników obor-
nika, kopaczki do ziemniaków i wielu innych). Usługi obróbki 
skrawaniem.

Manufacturer of spare parts for agricultural machines of various 
types and furthermore producer of parts according to supplied 
designs. Machining services.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. +48 29 645 74 00
e-mail: rolstal@rolstal.pl
www.rolstal.com
www.rolstal-hale.pl

Firma Rolstal Pawłowski powstała w 1989 r. jest wiodącym 
w kraju producentem hal stalowych i wyposażenia budynków 
inwentarskich dla bydła, trzody i koni. Działalność firmy i jakość 

oferowanych wyrobów została wielokrotnie nagrodzona na wielu 
wystawach w branży hodowlanej. W bogatej ofercie firmy znaj-
dują się : konstrukcje stalowe budynków inwentarskich; wyposa-
żenie do hodowli bydła; wyposażenie do hodowli trzody; stajnie 
i ujeżdżalnie dla koni. Zapraszamy na nasze stoisko na targach.

The company Rolstal Pawłowski was founded in 1989 and is 
a leading Polisch manufacturer of steel halls and equipment for 
livestock buildings for cattle, pigs and horses. The company’s 
activity and quality of products has won several awards at many 
shows in the livestock industry. The wide range of the company 
are: steel structures for livestock buildings, equipment for animal 
husbandry, pig farming equipment, stables and riding arenas for 
horses. We invite you to visit our stand at the fair.

ROSAVA AGROS
760 Głogoczów
32-444 Głogoczów
tel. 782 505 002
e-mail: biuro@premiorri.eu
www.oponytomy.pl

SADYOGRODY.PL
Wydawca:
Grupa PTWP
Redakcja:
Aleja Jana Pawła II 27 (2 p.)
00-867 Warszawa
e-mail: redakcja@sadyogrody.pl
tel. +48 (22) 550 69 18
fax +48 (22) 550 69 0
http://www.sadyogrody.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/sadyogrodypl

Portal sektora owocowo-warzywnego będący platformą dialogu 
między producentami, przetwórcami i handlowcami. Stanowi ak-
tualne źródło wiedzy oraz forum wymiany poglądów i porad dla 
sadownictwa i ogrodnictwa oraz dla przetwórców i handlowców 
związanych z branżą.

SAMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów
tel. 85/ 664 70 31
e-mail: marketing@samasz.pl 

Firma SaMASZ założona w 1984 r., jest jednym z największych 
polskich i liczących się na świecie producentów maszyn rolni-
czych i komunalnych. W ofercie posiada ponad 300 typów róż-
nych  maszyn: kosiarek bębnowych, dyskowych, przetrząsaczy, 
zgrabiarek, wozów paszowych, ramion wysięgnikowych, kosia-
rek bijakowych, pługów odśnieżnych, zamiatarek. Eksport odby-
wa się do przeszło 50 krajów, a na terenie Polski sieć dilerską 
tworzy ponad 60 firm handlowych. Zagraniczne oddziały spółki 
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to: SaMASZ Rosja i SaMASZ North America LLC. W 2015 r. 
SaMASZ ustanowił Rekord Guinnessa  zestawem kosiarek Me-
gaCUT kosząc 96,2 ha łąk w 8 godzin.

The SaMASZ company, established in 1984, is currently the 
biggest Polish manufacturer and one of the leading European 
manufacturers of farming and municipal machinery, as well as 
snow ploughs. The factory offer more than 300 different types 
of machines: drum mowers, disc mowers, tedders, rakes, mixer 
feeders, flail mowers, extension arms, snow ploughs. The dealer 
network consists of more than 60 companies in Poland and 50 
abroad. Company has two foreign companies:  SaMASZ Rosja i 
SaMASZ North America LLC. In 2015 SaMASZ set the Guiness 
World Record, using a  set comprising 3 disc mowers, within 
8 hours time, managed to mow an area of 96,2 ha.

SAME DEUTZ FAHR POLSkA Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 2
20-150 Lublin
tel. 48/ 814 602 966
e-mail: info@sdfgroup.pl
www.samedeutz-fahr.com

SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż 
traktorów o mocach od 35 do 340 KM w markach: DEUTZ-
-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori oraz kombajnów, ładowa-
rek teleskopowych i maszyn z linii zielonkowej marki Deutz-Fahr. 
Sprzedaż jest realizowana poprzez sieć dealerską zapewniającą 
ponadto serwis oraz sprzedaż części zamiennych.  

SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o. is one of the branches 
of Same Deutz-Fahr Group. SDFP sells whole range of tractors 
from 35 up to 340 HP in three brands: DEUTZ-FAHR, SAME, 
Lamborghini Trattori as well as combines, telehandlers and for-
age equipment of DEUTZ-FAHR. With well organized Dealers’ 
network ensures good quality of sales and after sales services.

SAMSON AGRO SASU
boulevard Andre Malraux CS 40114  Landivisiau Cedex
FR-29401 Landivisiau Cedex
tel.: +33 02 56 45 21 00
e-mail: sekretariat@pichon.pl

SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
ul. Lipowa 10,64-541 Sękowo
tel. 61/ 294 11 00
e-mail: sano@sano.pl
www.sano.pl

Sano należy do największych producentów pasz w Europie.
Sano Agrar Institut, gdzie sprawdzane są programy żywieniai 
produkty Sano, osiąga w stadzie 1200 krów wydajność ok. 
12.000 kg mleka o zawartości 3,9% tłuszczu i 3,4% białka. Naj-
większym uznaniem hodowców cieszą się najczęściej w Polsce 
kupowane wozy paszowe Sano TMR Profi.

SANTANDER LEASING S.A.
ul. kolorowa 8
60-198 Poznań
tel. 61/ 850 35 25
e-mail: leasing24@santanderleasing.pl
www.santanderleasing.pl

AGROTOP-kACZMAREk
Niedźwiedź 1b
63-500 Ostrzeszów
tel. +48 62 732 09 30
fax +48 62 732 09 34
Sprzedaż maszyn: +48 504 398 713; +48 501 377 119
Serwis: +48 508 328 877
Magazyn/Części zamienne: +48 506 094 813;  
+48 504 398 727
e-mail: agrotop@agrotop.com.pl
www.agrotop.com.pl
www.sator2008.eu
www.agrotopparts.pl 

AGROTOP KACZMAREK specjalizuje się w produkcjai Świato-
wej klasy maszyn dla warzywnictwa: maszyny do przygotowania 
gleby • maszyny do zbioru marchwi • maszyny do zbioru cebuli 
• maszyny do ziemniaka • maszyny do czosnku • maszyny do 
słodkiego ziemniaka • linie do czyszczenia, mycia i pakowania 
warzyw • doradztwo w technologii i projektowaniu linii i ich mo-
dyfikacje • linie do obierania warzyw. AGROTOPPARTS.eu – 
wysokiej jakości części zamienne do maszyn dla warzywnictwa 
(Grimme, Dewulf, Asa-Lift, Guaresi, Baselier, Pomac, Samon, 
Holaras, Amac i inne).

AGROTOP KACZMAREK specializes in the production of 
Top-class machinery for vegetable growing: soil preparation 
machines •  carrot harvesting machines • onion harvesting 
machines • potato machines • garlic machines • sweet potato 
machine • ines for cleaning, washing and packing vegetables 
• consulting in technology and line design and modifications 
• lines for peeling vegetables. AGROTOPPARTS.eu – high 
quality spare parts for vegetable machines (Grimme, Dewulf, 
Asa-Lift, Guaresi, Baselier, Pomac, Samon, Holaras, Amac 
and others).
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SCHAEFFLER POLSkA Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. +48 22 245 85 00
fax +48 22 878 31 64
e-mail: aftermarket.pl@schaeffler.com
www.schaeffler.pl
https://pl-pl.facebook.com/REPXPERT.Polska/ 

Schaeffler Automotive Aftermarket zawsze pierwszym wy-
borem w naprawach pojazdów. Zaprojektowane z myślą o 
szczególnych wymaganiach traktorów i maszyn rolniczych, na-
sze marki LuK, INA, FAG oraz REPXPERT zawierają wartościo-
we części zamienne oraz kompleksowe zestawy naprawcze do 
sprzęgieł i układów wysprzęglania, silnika oraz układu przenie-
sienia napędu w jakości oryginału pierwszego montażu, łącznie 
z dedykowanymi narzędziami.

Schaeffler in the Automotive Aftermarket – always the first 
choice for vehicle repair. Designed to meet the special demands 
of agricultural businesses, our strong brands LuK, INA, FAG and 
our service brand REPXPERT provide value-retaining spare 
parts and complete repair solutions for clutches and clutch re-
lease systems, engine and transmission applications, as well as 
chassis applications in original-equipment quality – right up to 
the appropriate special tools.

SCHAUMANN POLSkA Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 14
62-200 Gniezno
tel. 061 4245205 / 06
fax 061 4245207
schaumann@schaumann.pl
www.schaumann.pl
 
Schaumann – specjalista w żywieniu, chowie i hodowli zwierząt, 
to firma z 80-letnią tradycją. Odpowiednio dopasowany system 
firmy Schaumann oferuje każdemu producentowi zwierząt, nie-
zależnie od wielkości, indywidualne rozwiązania umożliwiające 
stałe powiększanie jego sukcesu w gospodarstwie. Oferuje: 
premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające, prestartery, kon-
centraty, pasze, preparaty mlekozastępcze, zakwaszacze oraz 
zakiszacze. Produkty Schaumann-a są dopasowane do produk-
cji żywności niezmodyfikowanej genetycznie.

SCHMiDT
Lubiatów 60 R
59-500 Złotoryja
tel. 881 206 316

e-mail: sekretariat.schmidt@gmail.com
www.schmidtmachinery.com

Prowadzimy sprzedaż nowych ładowarek kołowych polskiej 
marki SCHMiDT. Prowadzimy również serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny naszych ładowarek, a także sprzedaż części 
zamiennych. POLSKA MARKA. NIEZAWODNE ŁADOWARKI. 
We sell new wheel loaders polish brand Schmidt. We also pro-
vide warranty and post-warranty service of our wheel loaders, 
as well as the sale of spare parts. POLISH BRAND. RELIABLE 
WHEEL LOADERS.

SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.
Leszczynowa 10f  Gdańsk
80-175 Gdańsk
tel.: 585 859 999
e-mail: ds@scout-eurotrade.pl
www.scout-eurotrade.pl

SEASTAR INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Room 602 Jiuzhou building No.36th Renmin Road, 
Yancheng City.
tel.+86-0515-67770905, +86-13851071156
e-mail: jane@china-seastarco.com
www.china-seastarco.com

SEASTAR to profesjonalny producent opon dla maszyn rolni-
czych. Firma ta ma także w ofercie sprzęt do montażu opon na 
felgi. SEASTAR skupia się na rozwoju i produkcji opon rolni-
czych, w tym opon dla maszyn, opon o niskim nacisku na podło-
że (ang. „flotation”), opon do użytku w lesie, opon do mniejszych 
koparek oraz opon do wózków widłowych. W sumie, ponad 180 
różnych rodzajów opon w 400 wariantach a co roku oferta jest 
wzbogacana o nowe modele. Nasza firma zainwestowała w naj-
bardziej zaawansowane wyposażenie do produkcji oraz badań 
opon. Możemy pochwalić się doskonałą drużyna menadżerska, 
zaawansowaną technologią produkcyjną oraz unikatową inno-
wacyjnością technologiczną.

SEASTAR is a professional Agricultural Implement tires 
manufacturer in CHINA.And also supply the assembly service 
for tire with rim.Seastar focus on research & produce Agricul-
tural tyres,Including of Implement tyres,Flotation tyres,Forestry 
tyres,Skid-steer tyres, Forklift tyres and etc.Total more than 
180 specs, 400 varieties, and the new specifications of tyre 
are added constantly each year. Our company invested most 
advanced production and testing equipment, Combined with ex-
cellent management team, advanced tyre producing technology 
and unique technology innovation.
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SEMINA – Centrum Handlowo-Usługowe ,,bUGAJ”
Tomasz bugaj
Zągoty 22
09-230 bielsk
tel. 600 453 322
e-mail: malgorzata.ryzinska@bugaj.agro.pl

SEMINA jest marką należącą do Centrum Handlowo-Usłu-
gowego „BUGAJ” Tomasz Bugaj. Produkty marki SEMINA to 
kwalifikowany materiał siewny zbóż i traw. Produkcja odbywa 
się na bazie nowo wybudowanej linii produkcyjnej firmy Cimbria 
wyposażonej w najnowocześniejsze urządzenia wydajności 
15 t/h. Naszymi partnerami w działalności produkcyjnej są: KWS 
Lochow Polska Sp. z o.o. , Saaten-Union Polska Sp. z o.o., Bay-
er Sp. z o.o., Syngenta. Produkty SEMINA są gwarancją najwyż-
szej jakości kwalifikowanego materiału siewnego.

SGb LEASING Sp. z o.o.
ul. bolesława krzywoustego 3
61-144 Poznań
tel.: 61/ 86 90 800
www.sgbleasing.pl

SH HYbSZ Sp. z o.o.
ul. Topolowa 49  
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 604 656 773
e-mail: m.siarkiewicz@hybsz.pl
www.hybsz.pl

Firma HYBSZ jest wiodącym producentem przewodow elek-
trycznych. Nasza oferta obejmuje przewody spiralne, przewo-
dyrozruchowe oraz wiązki. Asortyment ktorym dysponujemy 
jestskierowany przede wszystkim do producentow maszyn 
rolniczych, ciągnikow i przyczep. Oferujemy kompleksowe za-
opatrzenie firm produkcyjnych, oraz dystrybutorow na rynku 
wtornym w akcesoria elektryczne.

JULITE – Shijiazhuang Julite Machinery Co.,Ltd
NO.3 Ganjiang Road,
Economic and Technological Development Zone, 
Shijiazhuang City, Hebei, China

e-mail:  export@julite.com
tel. +86-15930150766
www.julite.com
Przestawicielstwo w Polsce: 
Eko Partner kazimierz Janiak
tel. +48 534 411 111

Producent maszyn do czyszczenia zboża oraz innych nasion. 
W asortymencie posiadamy: • kompaktowe maszyny czyszczą-
ce powietrzno-sitowe • stoły grawitacyjne • stoły magnetyczne • 
stoły wibracyjne • odkamieniacze • linie do czyszczenia ziarna, 
podajniki • maszyny pakujące.

Manufacturer of machines for cleaning grain and other seeds. 
In our assortment we have: compact air-site-cleaning machines 
• gravity tables • magnetic tables • Vibration tables • destoners  
• grain cleaning lines • feeders • packaging machines.

SIEć bADAWCZA Łukasiewicz 
– Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
tel. +48 22 7777-000
fax +48 22 7777-020
www.pimot.eu
https://www.facebook.com/Łukasiewicz-Przemysłowy-
Instytut-Motoryzacji-PIMOT

ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to jednostka 
z wieloletnią tradycją, uprawniona do badań typu WE pojazdów 
i maszyn rolniczych ciągniętych oraz ich części i wyposażenia. 
Świadczymy również certyfikację biomasy w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju wg systemu REDcert-EU. Po raz pierwszy 
występujemy na Agro Show jako Instytut należący do Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz. 

ŁUKASIEWICZ – Automotive Industry Institute is a well-estab-
lished unit authorized to carry out tests required to obtain the 
EC type-approval certificate for agricultural vehicles, trailers and 
towed equipment as well as their parts. We also offer sustain-
ability certification of biomass in accordance with the REDcert-
EU system. It is PIMOT’s first appearance at the Agro Show as 
a part of ŁUKASIEWICZ research network.

SIMENA Spółdzielnia – Zakład Pracy Chronionej
ul. Gen. Fr. kleeberga 10
21-300 Radzyń Podlaski
tel. +48 83 352 84 10
fax +48 83 352 84 10 wew. 306
e-mail: poczta@simena.com.pl
www.simena.com.pl

Oferujemy szeroki asortyment części elektrotechnicznych do 
ciągników rolniczych i pojazdów specjalistycznych. Produkujemy 
czujniki temperatury, wyłączniki wskaźnika ciśnienia oleju, przyci-
ski sygnału i rozrusznika, wyłączniki hydrauliczne światła STOP 
oraz mechanizmy napędowe wycieraczek kabin ciągników rolni-
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czych i budowlanych. Współpracujemy z największymi dystrybu-
torami oraz hurtowniami z terenu Unii Europejskiej, Czech, Słowa-
cji, a także z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. W trosce o wysoką 
jakość naszych wyrobów wdrożyliśmy System Zapewnienia Jako-
ści ISO nadzorowany przez firmę TUV Rheinland.

We offer a wide range of tractor’s parts such as: temperature 
sensor, oil pressure switch, hydraulic break switch, horn button 
and starter button, hydraulic switch for STOP Lights, moreover, 
tractor’s and building tractor’s windscreen wiper mechanism as 
well as drill chuck. Our company for many years cooperates with 
the biggest and well known distributors and wholesalers from 
Poland as well as from Czech Republic, Slovakia, Serbia, Bos-
nia-Herzegovina, Croatia and foremost Germany. In the inter-
ests of the highest quality of all our goods we have implemented 
ISO Quality System Cerification by TÜV Rheinland company.

SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2 | 3311 Šempeter v Savinjski dolini | 
Slovenia
Patrick van Melick, Sales Director SIP PL
M: +48 666 688 644
E: patrick.vanmelick@sip.si
website: www.sip.si 
facebook profile: https://www.facebook.com/SIPPoland/

SIP to specjalista w zakresie systemów do zbioru zielonek 
z 65-letnią tradycją. SIP stosuje solidne i innowacyjne systemy 
z 3-letnią gwarancją fabryczną na wszystkie produkty. Program 
podstawowy skupia się na produkcji kosiarek, przetrząsarek, zgra-
biarek rotacyjnych oraz zgrabiarek z podbieraczem. Innowacyjne 
rozwiązania i technologie integrowany w naszych produktach, 
zapewniają doskonałe dostosowanie do warunków, czystą paszą 
i maksymalną wydajnością. Odwiedź nas w sektor D, stoisko 220, 
aby rozmawiać o możliwości współpracy z nami. 

SIP is a specialist for grass harvesting systems with 65 years of 
tradition. SIP features robust and innovative systems with 3-year 
factory warranty on all products. The core program is focusing 
on mowers, tedders, rakes, and pick-up rakes. Innovative so-
lutions and technologies integrated into our products ensuring 
excellent adaptivity, clean forage, and maximized output. Visit 
us in sector D on booth 220 to discuss possible ways of coop-
eration with us.

SIPMA S.A.
ul. budowlana 26
20-469 Lublin
tel. 607 558 227
e-mail: info@sipma.pl
www.sipma.pl
www.facebook.com/SIPMASA/

Producent maszyn rolniczych i ogrodniczych. Nasza oferta: 
Prasy zwijające, Owijarki bel, Wózki do bel, Rozdrabniacze bel, 
Kosiarki dyskowe, Zgrabiarki, Przetrząsarki, Prasy kostkujące, 
Agregaty uprawowe, Rozsiewacze nawozów, Rozrzutniki obor-
nika, Zgniatacze ziarna, Wały przegubowo-teleskopowe.

Manufacturer of agricultural and gardening machines. Our of-
fer: Round balers, Bale Wrapping machines, Bale trailers, Bale 
Shredders, Disc movers, Rakes, Tedders, Conventional square 
balers, Skimmers, Fertilizer spreaders, Manure spreaders, Grain 
crushers, PTO Shafts.

SkAVSkA HALE
ul. Fabryczna 15
98-400 Wieruszów
tel. 730 731 780
e-mail: biuro@skavska.pl
www. skavska.pl

Firma SKAVSKA zajmuje się sprzedażą nowoczesnych hal bez-
fundamentowych polskiej produkcji, które znalazły zastosowanie 
we wszystkich gałęziach gospodarki, bez ograniczeń w zastoso-
waniu. Idealnie nadają się jako hale dla zwierząt, magazyny czy 
tez garaże dla maszyn ogrodniczych lub rolniczych. Konstrukcje 
łukowe z kratownicy zostały zaprojektowane z myślą o szybkim, 
łatwym, ale i solidnym zabezpieczeniu wszystkiego przed nie-
korzystnymi warunkami pogodowymi. Konstrukcja ocynkowana, 
wykonana z najwyższą starannością, przygotowana na polskie 
warunki pogodowe, przykryta plandeką o gramaturze 900 g/m 
2 – z gwarancją nawet do 10 lat! NOWOŚCIĄ w firmie SKA-
VSKA są wygrodzenia dla bydła! Realizujemy również projekty 
niestandardowe.

The company SKAVSKA sells modern foundationless halls 
manufactured in Poland which can be used in all business sec-
tors, without any restrictions. They can easily be used to house 
animals, as warehouses, or as garages for gardening or farming 
machines. Truss arch structures were designed for easy and 
fast, but reliable securing of any objects against adverse weath-
er conditions. Galvanised structure constructed with the utmost 
care, prepared for Polish weather conditions, and covered with 
900 g/m 2 tarpaulin, with a guarantee period up to 10 years! A 
NEW PRODUCT in SKAVSKA offer are cattle stalls! We also 
manufacture to customised designs.

SkOTAN S.A. właściciel marki Skotan Animal
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
tel. +48 32 793 72 71, +48 795 550 388
e-mail: sprzedaz@skotansa.pl
www.skotansa.pl
 
Skotan S.A. to spółka od lat zajmująca się komercjalizacją 
innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych z obszaru 
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żywienia zwierząt i ludzi oraz innych rozwiązań z branży agro 
i tzw „zielonej energii”. Spółka w swojej ofercie posiada produkty 
skierowane głównie do hodowców zwierząt (Farminox, Equinox, 
Canifelox) oraz rozwiązania z zakresu bioremediacji gruntów 
skażonych (Yarrtica).

For many years Skotan S.A. has been operating in commer-
cialisation of innovative research and development projects 
concerning animal and human nutrition, as well as other solu-
tions from the agro industry and “green energy”. The company’s 
range includes products dedicated mainly for animal breeders 
(Farminox, Equinox, Canifelox) and solutions for bioremediation 
of contaminated soil (Yarrtica).

SkOTAREk Produkcja Maszyn Rolniczych
i Części Przemysław Skotarek
ul. Dworcowa 15
56-200 Góra
tel. 65 543 35 64   
www: skotarek-maszyny.pl
e-mail: info@skotarek-maszyny.pl

Opryskiwacze polowe od 400 do 4000 l belka 12-27 m, pompy 
przeponowe 115 i 200 l/min, agregaty uprawowo-siewne, agre-
gaty uprawowe, agregaty ścierniskowe, agregaty i brony tale-
rzowe, części zamienne do wszystkich produkowanych maszyn.

SMARTSORT Company sp. z o.o. sp. k.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406
61-441 Poznań
tel. +48 (61) 673 54 35 
mob. +48 793 673 100
e-mail: biuro@smart-sort.pl
http://www.smart-sort.pl/
https://www.facebook.com/SmartSort-166951750807055

SmartSort Company to wyłączny dystrybutor najskuteczniej-
szych na świecie sortowników optycznych marki ANYSORT. 
Nasze urządzenia gwarantują: Maksymalny stopień czyszczenia 
asortymentu nasion; Niskie koszty eksploatacyjne; Niezawod-
ność; Łatwość obsługi; Serwis polskojęzyczny; Minimalizację 
strat dobrego asortymentu. 

SmartSort Company is an exclusive distributor of ANYSORT – 
manufacturer of the most effective colour sorters in the world. 
Our devices guarantee: Maximum level of seed assortments 
purity; Low costs of operation; Reliability; Ease of use; Mainte-
nance service in English and Polish; Minimalization of losses on 
accepted material.

SObMETAL bracia Sobańscy
Rogożewo 23 A, 63-930 Jutrosin, woj. wielkopolskie
karol Sobański (+48) 604-502-645
Radosław Sobański (+48) 606-730-586 
Piotr Sobański (+48) 606-976-197
Marek Sobański (+48) 606-730-315
e-mail: biuro@sobmetal.pl
www.sobmetal.pl

Sobmetal jest producentem wysokiej jakości, kompleksowo 
wyposażonych MIESZALNI PASZ wraz z automatyką dla: Trzo-
dy chlewnej, opartych o mieszalniki pionowe i rozdrabniacze 
zasypowe lub ssąco-tłoczące • Drobiu, opartych o mieszalniki 
poziome i rozdrabniacze walcowe, o wydajności do 22 ton/h. 
Sobmetal jest także producentem: • Mieszadeł do gnojowicy  
• Przenośników ślimakowych (żmijek), przenośników pionowych 
i taśmowych • Silosów (paszowych i zbożowych). Zapraszamy 
na nasze stoisko! 

SOLAN T. CZECH, Ł. CZECH Sp.j.
Turka 245, 20-258 Lublin
tel. 81 751 07 85 
e-mail: biuro@solan.lublin.pl

„Solan” jest firmą prywatną, której początki sięgają 1981 roku. 
Obecnie firma oferuje bogaty asortyment urządzeń rolniczych ta-
kich jak sadzaki karuzelowe, sadzarki chwytakowe (w tym szkółkar-
skie i leśne), pielniki międzyrzędzi, gwiazdy do pielenia w rzędzie 
między roślinami, dozowniki nawozów przystosowane do sadza-
rek i pielników. Cechuje nas duża elastyczność działania. Pomimo 
szerokiej oferty zdecydowana większość maszyn dostępna jest od 
ręki, realizujemy również zlecenia nietypowe. Nasz system warto-
ści to uczciwość, doskonałość, która znajduje odbicie w profesjo-
nalizmie naszych pracowników. Gotowi jesteśmy służyć konsulta-
cjami i wsparciem technicznym we właściwym doborze maszyn.

SOLIS POLSkA Sp.  z o.o.
ul. Tomaszowska 69
96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail: serwis@solispolska.pl
tel. 46 814 60 82, tel. kom.  503 158 599

Firma Solis Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem cią-
gników produkowanych przez International Tractors Limited Ltd.  
Oferuje modele rolnicze, sadownicze oraz kompaktowe o mocy 
silnika od 18 do 90 KM, które doceniane są przede wszystkim za 
wysoką jakość wykonania, konkurencyjność cenową większości 
modeli oraz bezawaryjność. 

Solis Polska Sp. z o.o. is an exclusive distributor of Indian tractors 
produced by International Tractors Limited Ltd.  The company of-
fers field, orchard and communal tractor from 18 to 90 HP which 
are known for price competitiveness and faultless operation. 
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SONAROL Sp.j. Najda
Polna 27, Jedwbne
18-420 Jedwabne
tel. 86/ 211 20 20
e-mail: maszyny@sonarol.pl
www.sonarol.pl

Firma Sonarol istnieje od 1997 r. Dzięki ciągłym inwestycjom 
spółka posiada obecnie jeden z najnowocześniejszych w regio-
nie parków maszynowych i wykwalifikowaną kadrę. Ofertę firmy 
stanowią ładowacze czołowe oraz osprzęt do ładowaczy i łado-
warek: wycinaki w tym combi, krokodyle, łyżko-krokodyle, łyżki, 
chwytaki do bel i drewna, widły do obornika oraz palet.

Sonarol company has existed since 1997. Owing to continuous 
investments, the company currently has one of the most modern 
machinery flotilla in the region along with well qualified staff. The 
company’s offer includes front loaders and attachments for load-
ers and chargers: cutters including combi, crocodiles, grapple-
crocodiles, buckets, bale and wood grippers, forks for manure 
and pallets

SORPAC SP.J. Oblizajek, Pawlak, Steinke 
ul. Golska 56
63-233 Jarczewo
tel. 62/ 307 09 50
e-mail: biuro@sorpac.pl

Jesteśmy polską firmą produkcją maszyny do sortowania, wa-
żenia, porcjowania i pakowania warzyw i owoców. Maszyny, 
które tworzymy cechuje: nowoczesność, niezawodność, bezpie-
czeństwo oraz konkurencyjne ceny. Dzięki elastycznej produkcji 
posiadamy możliwość zaoferowania kompletnych rozwiązań. 
Nasze maszyny umożliwiają szybkie oraz bardzo dokładne 
ważenie i pakowanie warzyw przy równoczesnym zmniejszaniu 
kosztów. Produkujemy wagi automatyczne taśmowe – wago-
workownice, wagi wielokanałowe-kombinacyjne, raszlownice. 
Stoły selekcyjne, szczotkarki-czyszczarki do warzyw.

SPAWEX
Zdany 1a, 08-106 Zbuczyn
tel. 606 893 169
e-mail: biuro@spawex-maszyny.pl
www.spawex-maszyny.pl

Firma Spawex produkuje osprzęt do ładowaczy czołowych: 
chwytaki bel, widły do obornika, widły-krokodyl, widły do palet, 
łyżki do materiałów sypkich, pługi odśnieżne, przetrząsarko-
-zgrabiarki, przenośniki bel, zgarniacze. Gwarantujemy przy-
stępne ceny i dobrą jakość.

The company SPAWEX produces accessories for front load-
ers: bale grabbers, manure forks, crocodile forks, pallet forks, 
buckets for bulk materials, snow plough, rake/tedder, bale trans-
porter, plough-rubber shields. We guarantee attractive prices 
and good quality.

SPAW-PROJEkT
ul. Architektów 10b/U88
31-702 kraków
tel. (48) 664 891 991
e-mail: biuro@ilmetgroup.pl

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem budynków ma-
gazynowych, gospodarczych dla rolnictwa i przemysłowych 
o konstrukcji stalowej. Nasza firma projektuje, wykonuje i mon-
tuje hale stalowe w systemie ILMET „pod klucz”. W ramach 
projektów tworzymy koncepcje 3D, aby Klient już na etapie pro-
jektowania mógł zobaczyć i przeanalizować wygląd oraz funk-
cjonalność budynku. Posiadamy uprawnienia wg PN-EN 1090 
do wykonawstwa konstrukcji stalowych i badania spoin. 

We deal with comprehensive fabrication of steel buildings includ-
ing storage halls, halls for agriculture and industrial halls. We 
design, fabricate and mount steel halls in our system ILMET in  
complete “turnkey” method. During designing we create 3D visu-
alisation in order our Client has opportunity to analyse the con-
cept and fix the final view and functionality of the hall. We hold 
valid certificate acc. to EN 1090 for fabrication of steel structures 
and testing of welds.

SPE TECHMACH (PE)
Promyslova 14
UA-65031 Odessa
UkRAINA 
tel. 38/ 0674 867 504 

Production and sale of equipment for agriculture and industry. 
Lines for production and bottling of biological products and 
biological fertilizers. Sale of biological products and biological 
fertilizers. Technical support and consulting.

SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I bUDOWNICTWA 
W ŁOWICZU
ul. kaliska 103
99-400 Łowicz
tel. 668-181-438, 46 837-41-38
e-mail: sib@sib.lowicz.pl
www.sib.lowicz.pl



157

S
PRODUCENT WYROBÓW BETONOWYCH: Betonowe podłogi 
rusztowe do chlewni i obór • Ruszta dla trzody chlewnej, macior, 
i prosiąt • Ruszta dla bydła. PRODUCENT OKIEN INWENTAR-
SKICH. Okna PCV do chlewni, obór, piwnic i garaży

S-S ENGINERING bV
Seerob 25, 9051 VA Stiens.
The Netherlands
0031 6 54 20 20 54
fax: 0031 58 257 5847
e-mail: s-steenbeek@zonnet.nl
www.drainagereiniger.com

STALMACH Marek Machowski
Wolenice 10, 63-708 Rozdrażew
tel. 697 331 088
e-mail: marek@stalmach.com.pl
www.stalmach.com.pl

Zajmujemy się produkcją i montażem konstrukcji stalowych, 
oraz dystrybucją i montażem płyt warstwowych i blach trape-
zowych. Dysponujemy nowoczesnymi maszynami do produkcji 
i montażu, fachową i zaangażowaną kadrą. Wykonujemy: obiek-
ty rolnicze takie jak obory, kurniki, przechowalnie na warzywa 
i owoce, obiekty specjalnego przeznaczenia, magazyny, wiaty, 
oraz budynki przemysłowe, hale produkcyjne. Kompleksowo 
wykonujemy każdy etap inwestycji: dostarczamy materiały, 
przygotowujemy projekty, a następnie realizujemy je „pod klucz”.

STALMET
25  Dobieszów, 48-100 Głubczyce
tel.: 603 995 544
e-mail: office@termstal.com
www.pph-stalmet.pl

Stalmet – 30 lat doświadczenia w produkcji bojlerów.

Stalmet – 30 years of experience in the production of boilers.

STANIMPEX Maciej Packiewicz
Gorszewice 30
64-530 kaźmierz
tel. 602 157 653
e-mail: stanimpex@stanimpex.pl
www.stanimpex.pl

Firma STANIMPEX zajmuje się produkcją opryskiwaczy na 
podzespołach znanych światowych firm. W swojej ofercie po-
siadamy opryskiwacze polowe przyczepiane od 1000 do 5000 
litrów z belką od 12 m do 24 m. Prowadzimy również sprze-
daż opryskiwaczy sadowniczych, maszyn rolniczych i części 
zamiennych.

The company STANIMPEX produces sprinklers of subassem-
blies from renowned global companies. Our offer includesmount-
ed field sprinklers of 1000 to 5000 litres capacity witha beam of 
a length from 10 to 24 meters. We also sell orchard spronklers, 
agricultural machines and spare parts.

STAR POWER TRANSMISSION
Aydin Caddesi 29 Ekim Mah 33  Torbali
Izmir
tel. +90 232 853 84 54
e-mail: info@starpto.com
www.starpto.com

Pto drive shaft, Gearboxes, anda Agri components.

STEELPRESS Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 48
62-031 Luboń - Poznań
tel. 61 899 43 83
e-mail: sale@steelpress.eu
www.steelpress.eu
Facebook: SPPSteelpress 
Vk: Steelpress Ltd 

Jesteśmy polskim producentem metalowych części do przy-
czep. Nasze wyroby znajdują zastosowanie także w maszynach 
rolniczych, sadowniczych, silosach, czy kotłach. Stale rozsze-
rzamy naszą ofertę, stawiając na najwyższą jakość i długą ży-
wotność produktów. Ponad 50 lat doświadczenia i współpraca z 
wiodącymi producentami przyczep na świecie daje nam pozycję 
lidera w branży. Zapraszamy do współpracy!

We are a Polish manufacturer of metal parts for trailers. Our 
products are also used in agricultural trailers, fruiting machines, 
silos, boilers and compressors. We are constantly expanding 
our offer paying a particular attention on a high quality and long 
product life. 50 years of experience and cooperation with leading 
trailer manufacturers in Europe ensure us a leader position on 
the market. We invite you to cooperation!
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STOMIL SANOk – DYSTRYbUCJA Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 99
bogucin, 62-006 kobylnica
tel. 61/875 97 93
e-mail: poznan@stomildystrybucja.pl
www.stomildystrybucja.pl

STOMIL SANOK – Dystrybucja to spółka zajmująca się sprzeda-
żą wyrobów gumowych produkowanych przez SANOK RUBBER 
COMPANY Spółka Akcyjna SANOK RC jest renomowanym na 
świecie producentem pasów klinowych. Posiada w swojej ofer-
cie produkt „Harvest Belts®” – pasy rolnicze do kombajnów 
produkcji zachodniej. „Harvest Belts®” jest to optymalna alterna-
tywa do oryginalnych pasów klinowych montowanych w kombaj-
nach. Blisko 80-cio letnie doświadczenie w produkcji wyrobów 
z gumy oraz system zarządzania jakością gwarantują doskonałą 
jakość wyrobów produkowanych przez SANOK RC.

STOMIL SANOK – Dystrybucja is a company responsible for 
sales of rubber products made by SANOK RUBBER COMPANY 
Spółka Akcyjna. SANOK RC is internationally recognised manu-
facturer of V-belts. One of products in its portfolio are Harvest 
Belts – agricultural belts for combines harvesters from Western 
Europe. Harvest Belts are an optimal alternative to original belts 
installed in combine harvesters. Nearly 80 years of experience in 
rubber products manufacturing and quality management system 
provide excellent quality of goods produced by SANOK RC.

SUN FOR YOU Sp. z o.o.
ul. Irysowa 9
55-040 bielany Wrocławskie
tel.: 723 836 416
e-mail: info@sunforyou.pl
www.sunforyou.pl

SUNFLOROMASH
Ukraine Zaporizhzhya region berdyansk
Director – PETRUSHENkO VIkTOR
sunfloromash@gmail.com  
https://sunfloromash.com  
tel. +38096404400 

The SUNFLOROMASH machine-building plant is always fresh 
constructive solutions in the production of equipment aimed at 
minimizing the costs of harvesting. SANFLOROMASH is a new 
indicator of reliability and productivity, which is an integral part of 
the agricultural requirements for machinery!

SVD GROUP Sp. z o.o.
Pl. kopernika 13  Opole
45-040 Opole
tel.: 575 702 082
e-mail: service@svdgroup.eu
www.svdgroup.eu

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
tel. +48 56 681 47 22
biuro@swimer.pl
www.swimer.pl

SWIMER to polska firma działającą na rynku od ponad 11 lat. 
Zajmujemy się projektowaniem oraz produkcją najwyższej jako-
ści zbiorników i systemów do magazynowania, transportu i dys-
trybucji płynów takich jak: oleje napędowe, AdBlue®, nawozy 
płynne, woda. Jesteśmy producentem oferującym największy 
typoszereg zbiorników, dzięki czemu z powodzeniem realizuje-
my potrzeby szerokiego grona Klientów

We are Polish company which exists 11 years on market. Com-
pany Swimer is producing compound counters and liquid moni-
toring systems as well as all dispenser systems for liquids like: 
diesel, liquid fertilizers, water, and AdBlue. We have in our offer 
the biggest range of polyethylene tanks, which help us to fulfill 
the needs of customers of little farms or bigger ones.

śWIĘTOkRZYSkIE kOPALNIE SUROWCÓW 
MINERALNYCH Sp. z o.o.
ul. Na Ługach 7
25-803 kielce
Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105
25-324 kielce
tel. 41 330 15 00
fax 41 330 15 06
e-mail: biuro@sksmkielce.pl; handlowy@sksmkielce.pl
www. sksmkielce.pl

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. – pro-
ducent wapna nawozowego. Główna działalność spółki to wy-
dobycie  metodą odkrywkową kamienia, produkcja i  sprzedaż 
kruszyw dolomitowych oraz wapna nawozowego zawierającego 
magnez.
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P.P.H.U. TAD-LEN świtała Tadeusz
Wydawy 81, 63-900 Rawicz
tel. 655 451 203
e-mail: info@tad-len.pl
www.tad-len.pl

TAD-LEN – jakość i najwyższy poziom. W ofercie znajdują się: 
Opryskiwacze zawieszane od 200-1200 l, rozpiętość belek od 
6-18 mb • Opryskiwacze zaczepiane od 1000-5000 l, rozpiętość 
belek od 12-28 mb. Firma produkuje również: • kosiarki rotacyjne 
o szerokości roboczej od 1,35-1,85 mb • kosiarki sadownicze, 
świdry, małe agregaty uprawowe, włóki • pompy przeponowe.

TAD-LEN – quality and the highest class. Our range includes: 
Suspended sprayers, from 200 to 1200 L, beam span from 6 to 
18 meters • Trailed sprayers, from 1000 to 5000 L, beam span 
from 12 to 28 meters. The company also manufactures: • rotary 
mowers of working capacity ranging from 1.35 to 1.85 meters • 
orchard mowers, drills, small cultivating units, levelling harrows 
• diaphragm pumps.

TAbO – 2 – Tadeusz Janicki i Spółka – Sp. J.
ul. Nyska 27A, 48-385 Otmuchów
e-mail: produkcja@tabo.net.pl

TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dworcowa 9c, 77-141 borzytuchom
tel. 59/ 821 13 26

Firma Talex posiada 25-letnie doświadczenie w produkcji ma-
szyn rolniczych. W stałej ofercie znajdują się: kosiarki rotacyjne, 
kosiarki dyskowe przednie i tylnie, kosiarki bijakowe mulczery, 
kosiarki bijakowe tylno-boczne, przetrząsacze, zgrabiarki, brony 
włókowe oraz zamiatarki.

Talex has more than 25 years of experience of producing agri-
culture machinery. The offer includes:rotary movers, front and 
rear disc mowers, universal shredders, flail-side mowers, ted-
ders, rotary rakes, grass harrows, sweepers.

TANCO AUTOWRAP Ltd
ul. Wiśniowa 40, IE-80297 banino
IRLANDIA / IRELAND 

Tanco Autowrap Ltd. produkuje najszerszą na świecie gamę 
wysokiej jakości maszyn do pakowania kiszonki rolniczej i eks-
portuje ją do ponad 39 krajów na całym świecie. Tanco Autowrap 
specjalizuje się w produkcji owijarek do bel okrągłych i prosto-
kątnych, przecinaków do bel i wycinaków do pryzmy oraz na-

rzędzi do karmienia zwierząt. Nasze maszyny produkowane są 
w Bagenalstown, Hrabstwo Carlow, Irlandia.

Tanco Autowrap Ltd. manufactures the most extensive range of 
high quality machines for agricultural silage packing in the world 
and exports them to over 39 countries all over the world. Tanco 
Autowrap specialises in production of round and square bale 
wrappers, bale shears, shear grabs, and implements for ani-
mal feeding. Our machines are manufactured in Bagenalstown, 
County Carlow, Ireland.

TARET
ul. kościuszki 112, 05-822 Milanówek, Polska
tel: +48227583782
e-mail: biuro@taret.pl
www.taret.pl.
 

Firma Taret rozpoczęła działalność w 1964 r. Specjalizuje się 
w szeroko rozumianej obróbce blachy – wycinanie, krępowanie, 
spawanie, malowanie. Produkujemy maszyny rolnicze, na-
grzewnice powietrza oraz płytowe wymienniki ciepła.
 

The Taret company was set in 1964. We are specialize in widely 
understood sheet metal processing – cutting, binding, welding, 
painting. We produce agricultural machines, air heaters and 
plate heat exchangers

TARGI kIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1, 25-672 kielce
tel. +48 41 365 12 33
e-mail: agrotech@targikielce.pl 
www.agrotech.pl, www.targikielce.pl

Targi AGROTECH Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 
AGROTECH 13-15 marca 2020
AGROTECH to jedna z największych w Europie, a z pewnością 
największa w Polsce, impreza wystawiennicza poświęcona 
technice rolniczej. Targi AGROTECH są najchętniej odwiedzaną 
wystawą tej branży w Polsce. W 2019 AGROTECH odwiedziło 
ponad 75.000 tyś. gości. Kolejna edycja targów odbywać się 
będzie w dniach 13-15 marca 2020. Targi Kielce – drugi w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej organizator targów i wystaw.

International Fair of Agricultural Techniques AGROTECH is 
Europe’s major fair dedicated to agricultural technology, in ad-
dition to being the largest event of this kind organized in Poland. 
AGROTECH fair is also the most frequented fair in this sector 
of industry in Poland. In 2019 fair was visited by over 75.000 
people. The next fair event will be held on 13-15 March, 2020. 
Targi Kielce – ranks second among Central and Eastern Europe 
trade fairs centres.
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TARGOWA OFICYNA WYDAWNICZA
Magdalena kunikowska
ul. Płomienna 5c/12
60-392 Poznań
tel. 502 502 490
e-mail: biuro@targoweabc.pl
www.polskierolnictwo.pl

TECH-kOM 
Żabikowo 1
63-000 środa Wielkopolska
tel. 61 285 42 97
tel. kom: 600 883 727
tech-kom@tech-kom.pl
https://www.facebook.com/techkomspzoo/
www.tech-kom.pl

TECH-KOM  importer  i ogólnopolski dystrybutor opryskiwaczy, 
rozsiewaczy nawozów, siewników, agregatów uprawowych, płu-
gów AMAZONE. Wyłączny importer  przystawek do zbioru kuku-
rydzy na ziarno, hederów do zbioru zbóż, soi, słonecznika marki 
GERINGHOFF, rozrzutników obornika ROLLAND oraz kosiarek 
bijakowych AMAZONE, VOTEX.

TECHMOT sp. z o.o.
ul. Warszawska 19
16-070 Choroszcz, Polska
tel. +48 85 7193182
fax +48 85 7193083, +48 85 7191311
e-mail: techmot@techmot.com
www.techmot.com 
b2b.techmot.com.pl, shop.techmot.com 

Firma Techmot od 1994 roku specjalizuje się w dystrybucji części 
zamiennych i akcesoriów i opon do maszyn rolniczych i budow-
lanych oraz samochodów ciężarowych i osobowych. Dystrybutor 
takich marek jak :THM, HOLSET CUMMINS, VOLTYRE, TIANLI, 
KAMA, TVS, ROADLUX, TROTTAR, TRAYAL, CAPRONI, ME-
FIN, BADESTNOST. Lider rynku w zakresie dostaw nowych i re-
generowanych turbosprężarek i układów wtryskowych.

Techmot was established in 1994 and now is well known on Pol-
ish and EU market as a supplier of spare parts and accesories, 
hydraulic equipment and tyres for tractors, trucks, agricultural 
and heavy duty machinery. Another areas of our specialization  
are turbochargers and fuel injection systems. We sell new prod-
ucts as well as offer high quality remanufacturing services.

TECHNODVARAS UAb 
V. Nagevičiaus g. 3 
LT-08237 Vilnius, Litwa 
tel. +370 677 210 26
e-mail: o.bohanovich@technodvor.com
technodvor.com  

TEHNOS d.o.o
Cesta ob železnici 1
3310 Žalec
tel.  + 386 3 713 30 50
e-mail: info@tehnos.si
https:// www.tehnos.pl 

Uniwersalne kosiarki bijakowe. Wykorzystywane do mulczo-
wania pozostałości roślin powstałych przy pracach polowych 
(słoma kukurydzy, słoma, łęcina, słonecznik, nawozy naturalne), 
pracach sadowniczych i uprawie winorośli (gałęzie, winorośle, 
trawy), resztek roślin z terenów komunalnych (przy drogach, 
torowiskach, obiektach infrastrukturalnych, ciekach wodnych 
oraz na wałach) oraz do oczyszczania pastwisk. Spokojną pra-
cę umożliwia elektronicznie wyważony wirnik z opatentowanym 
rozmieszczeniem bijaków Low Vib (LW). Zapewnia on mniejsze 
źródło energii, minimalne naprężenia zginające i deformacje, co 
wydłuża okres eksploatacji kosiarki bijakowej.

PPH TEkLA krzysztof Tekla
ul. Poddane 3
43-246 Strumień
tel. +48 33 852 12 54  
e-mail: biuro@teklakotly.pl
www.teklakotly.pl

TEKLA-producent kotłów C.O. Produkujemy ekologiczne kotły 
5 klasy z automatycznym podajnikiem paliwa na eko-groszek 
i pellet spełniające warunki programów ograniczenia niskiej 
emisji, oraz dyrektywy EKOPROJEKT.  Żeliwne kotły komorowe 
5 klasy firmy VIADRUS. W ofercie posiadamy również pompy 
ciepła, efektywne i ekologiczne źródło ciepła, przeznaczone do 
bezobsługowego ogrzewania instalacji CO i CWU

TERMSTAL
Dobieszów 25
48-100 Głubczyce
Tel. +48 603 99 55 44 | +48 32 348 28 26
e-mail: office@termstal.com
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Kompleksowe zaopatrzenie inwestycji w zakresie wykonania 
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 
w obiektach przemysłowych i mieszkalnych. PPHU Termstal 
jest czścią GRUPY SZOSTAK w skład której wchodzi: IDEA 
PV – energia z słońca, pomagamy obniżyć rachunki za prąd – 
www.ideapv.pl; STALMET – 30 lat doświadczenia w produkcji 
boilerów.

Comprehensive supply of investments in the field of water, se-
wage and central heating installations in industrial and residen-
tial buildings. PPHU Termstal is part of the SZOSTAK GROUP, 
which includes: IDEA PV – energy from the sun, we help reduce 
electricity bills – www.ideapv.pl; STALMET – 30 years of expe-
rience in the production of boilers.

TERRA Sp. z o.o.
Udanin 14
55-340 Udanin
e-mail: kontakt@eterra.pl

Wyłączny importer produktów firmy Zuidberg oraz Homburg na 
rynek Polski. Przednie układy zawieszenia TUZ oraz wały od-
bioru mocy WOM do większości ciągników europejskich wraz 
z produktami uzupełniającymi: balasty stalowe, zderzaki rolni-
cze, sterowanie zewnętrzne, blok hydrauliczny. Systemy gą-
sienicowe dla ciągników rolniczych oraz kombajnów. W ofercie 
także maszyny Homburg do czyszczenia drenaży

Importer of Zuidberg  and Homburg products to Polish market.  
Front linkages, PTO’s for most of top brands tractors. Tracks 
system for harvesters and tractors. 

TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20
Zakrzewo
62-070 Dopiewo
tel. 61/875 42 33
eimail: marketing@terraexim.pl
www.terraexim.pl

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich: Doradz-
two – projekty technologiczne – montaż – serwis. Systemy wen-
tylacji; systemy żywienia i pojenia; systemy zadawania pasz; 
systemy usuwania gnojowicy; ruszta; jarzma porodowe, kojce 
indywidualne; silosy; drabiny paszowe, przegrody legowiskowe, 
wiązania, kojce dla cieląt. Energia ze słońca – panele fotowolta-
iczne: Instalacje fotowoltaiczne, dachowe i naziemne.

Total solution for livestock buildings: Advisory – technologi-
cal project – assembly – service. Ventilation systems; feeding 
and drinking systems; automatic feeders; straight flush slurry 
systems; slats; farrowing crates, individual crates; silos; racks, 
stalls, cattle bindings. Solar Energy – Photovoltaic panels: roof 
and ground photovoltaic plants

THE OHIO PROGRAM
921 Chatham Lane
Suite 111
43221 Columbus, USA
e-mail: top@osu.edu

Program Ohio na Uniwersytecie Stanowym Ohio zaprasza na 
6-12 miesięczne staże w rolnictwie. Dołącz do setek uczestni-
ków z Polski i świata odbywających płatną praktyke na farmie, 
firmie ogrodniczej lub polu golfowym w USA. Oferujemy organi-
zację miejsca stażu, pomoc z uzyskaniem wizy, ubezpieczenia, 
zamieszkania. Wymagane jest wykształcenie w kierunku zwia-
zanym z rolnictwem. TOP.OSU.EDU

The Ohio Program @ The Ohio State University invites you to 
spend 6-12 months experiencing American agriculture. Join 
hundreds of Polish and international agricultural professionals in 
your paid internship adventure on a reputable farm, horticulture 
operation or a golf course in the USA. We offer placement, visa, 
housing and insurance help. Education in agriculture or related 
fields is required. TOP.OSU.EDU

THYE LOkENbERG Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
68-114 Tomaszowo
tel. 68 360 61 99
fax 68 360 63 98
e-mail: thye@thye-lokenberg.pl 
www.thye-lokenberg.pl
 
THYE LOKENBERG Polska Sp. z o.o. jest producentem be-
tonowych podłóg rusztowych do bezściółkowej hodowli bydła 
i trzody oraz innych elementów prefabrykowanych dla rolnictwa. 
W naszej ofercie: ruszta dla trzody o szerokości 40 cm i 120 cm, 
ruszta „od prosiaka do tucznika” • ruszta dla bydła typu Vierling 
i Drilling-System, typu RF o różnej szerokości i układzie szczelin, 
dostosowanych do wieku i wagi zwierzęcia • płyty legowiskowe 
• podciągi, zasuwy, a także • prefabrykowane zbiorniki na gno-
jowicę oraz silosy przejezdne. W naszej produkcji korzystamy 
z 50-letniego doświadczenia naszego niemieckiego właściciela.  
Ciągła kontrola jakości oraz zgodność naszych produktów z wy-
mogami przepisów o ochronie zwierząt powoduje zainteresowa-
nie nimi w całej Europie.



162

Spis wystawców
List of exhibitors

 

Tk bATO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki
tel.: (48) 612 59 71, (48) 612 12 60
e-mail: biuro@bato.pl
www.bato.pl

Firma BATO działa nieprzerwanie na polskim i zagranicznym 
rynku od ponad 25 lat. Naszą domeną są farby przeznaczone do 
malowania maszyn i urządzeń rolniczych. „W produkcji chemicz-
nej i działaniu na rzecz klienta wzbijamy się ponad standardy”. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

BATO company functions incessantly on the polish and inter-
national market for more than 25 years. Our domain are paints 
dedicated to agricultural machines and equipment „In the chemi-
cal production and operation for the Client we rise above the 
standards”. We invite you to familiarize yourselves with our offer.

ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak 
ul. Dworcowa 3, 99-140 świnice Warckie 
tel. 693 280 120, 663 664 333 
tel./fax 63/ 288 10 18 
e-mail: sklep@tolmet.pl 
www.tolmet.pl 

Specjalizujemy się w produkcji maszyn rolniczych. Przez 20 lat 
zdobyliśmy ogromne doświadczenie w produkcji agregatów ta-
lerzowych, agregatów uprawowo-siewnych, bron kompaktowych 
oraz agregatów podorywkowych. W swojej ofercie posiadamy 
również szeroką gamę opryskiwaczy polowych zawieszanych 
oraz przyczepianych, których konstrukcje standardowo cynkuje-
my ogniowo. Tolmet to dobrze przemyślany wybór. 

We specialise in production of agricultural machines. Through-
out 20 years we have gained an extensive experience in produc-
tion of disc cultivating units, cultivating and sowing units, and 
tine tillers. Our range also includes an extensive selection of field 
sprayers, suspended or trailed, with a hot-dip galvanised struc-
ture as a standard. Tolmet is a choice well considered.

TOOLMEX TRUCk sp. z o.o.
ul. Metalowa 7 b, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617-48-06
e-mail: toolmex-truck@home.pl
www.toolmex-truck.com.pl

Wyłączny dystrybutor wózków widłowych światowego koncernu 
HYUNDAI oferuje: wózki widłowe światowych marek: HYUNDAI, 

MERLO, HANGCHA, NOBLELIFT, ARMANNII, KONECRANE; 
sprzedaż, serwis, wynajem wózków widłowych od 1,5T do 4T; 
osprzęt do wózków widłowych; wózki używane; części zamien-
ne: posiadamy w sprzedaży pełen asortyment części zamien-
nych do wszystkich wózków widłowych; regały magazynowe: 
projektowanie, dostawa, montaż; szkolenia: operator i konser-
wator wózków widłowych. Naprawimy i wyremontujemy każdy 
wózek widłowy za najniższą cenę!

TORMEC REDUkTOR Sp.J
ul. Mazowiecka 70A
87-100 Toruń
tel. 56 658 40-41
e-mail: tormec@tormec.com.pl
www.tormec.com.pl

Sprzedaż, montaż, serwis, części zamienne przekładni planetar-
nych do wozów paszowych.

TORNUM POLSkA Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 16
99-300 kutno
tel. 24/ 254 65 20
e-mail: info@tornum.pl
www.tornum.pl

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania nowych obiektów su-
sząco-magazynowych oraz rozbudowę już istniejących. Oferu-
jemy suszarnie porcjowe, suszarnie o ruchu ciągłym z wydajno-
ścią do 100 t/h, suszarnie z odzyskiem ciepła HR do 30%, silosy 
spedycyjne i magazynowe, podnośniki kubełkowe, redlery oraz 
urządzenia do wentylacji i schładzania ziarna.

We deliver complete solutions for drying, storage and condition-
ing of grain both for new plants and extensions of existing facili-
ties. We offer batch dryers, continuous flow dryers with capacity 
up to 100 t/h, heat recovery dryer HR up to 30%, square and 
round storage silos, conveying equipment, aeration equipment 
and grain coolers.

TOTAL FARM Szymczak Józef
Jana Pawła  II 43a  
62-085 Skoki
tel. 884 887 184
e-mail: jozef.szymczak@tlen.pl

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich.

Comprehensive fitting of buildings animals.
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TOUT POUR LE GRAIN
2 Rue des Jonquilles
FR-89260 Perceneige FRANCJA/ FRANCE
tel. 33/ 038 688 9800
e-mail: h.hermand@toutpourlegrain.fr
www.toutpourlegrain.fr

Francuska firma TOUT POUR LE GRAIN (TPLG) jest w skali 
europejskiej specjalista w dziedzinie automatycznego pobiera-
nia próbek ziaren z obiektów statycznych lub w ruchu. Legity-
mując się 35 latami doświadczenia w branży zbożowej, TPLG 
jest reprezentowana w blisko trzydziestu krajach i dysponuje 
ponad 3500 obiektami referencyjnymi. Sonda „Czapla 3000”, 
oferowana z opcjonalnym systemem powrotu nadmiaru ziarna, 
utwierdza wiodąca pozycje TPLG w Europie.

The french company TOUT POUR LE GRAIN (TPLG) is a pan 
European specialist in automatic cereals sampling from both 
static and moving loads. Loocking back on 35 years of experi-
ence in that field, TPLG is being represented today in some 40 
countries and has so far sold more than 3500 samplers. Its sam-
pler „Czapla 3000” makes TPLG the market leader in automatic 
grain sampling in Europe.

TPI SP. Z O.O. 
ul. Dąbrowskiego 136, 60-577 Poznań
tel. 61 665 81 71 
e-mail: platanowicz@tpi.com.pl

Firma TPI jest największym dostawca rozwiązań pomiarowych 
w Polsce. Oferuje rozbudowane systemy nawigacji rolniczej 
Topcon, które dzięki możliwości autosterowania, kontroli sekcji 
czy sterowania agregowanymi maszynami (chociażby w stan-
dardzie ISOBUS) dają realne oszczędności i podnoszą komfort 
i jakość pracy operatora.

The company TPI Sp. z o.o. is the largest supplier of meas-
urement solutions in Poland. TPI SP. z o.o. offers enhanced 
Topcon’s navigation system for agriculture, which thanks to 
autosteering systems, control section or control of implemets 
(ISOBUS standard) gives real savings and improve the comfort 
and quality of work.

TRAILERTEC POLSkA Sp. z o.o.
ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz
tel. 605 204 206
e-mail: biuro@trailer-tec.pl
www.trailer-tec.pl

TRAILER-TECH Sp. z o.o.
ul. koszalińska 12, 78-320 Połczyn Zdrój
tel. 94/ 366 59 84
e-mail: trailer-tech@trailer-tech.pl
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

TRACTOR OF THE YEAR®
tractoroftheyear.org
Polska – reprezentant czasopismo RPT
ul. Szajnochy 2/104-105, 85-738 bydgoszcz
e-mail: rpt@rpt.pl
www.rpt.pl

Tractor of the Year® to międzynarodowa nagroda przyznawa-
na corocznie przez niezależnych dziennikarzy dla najlepszego 
ciągnika na rynku europejskim. Międzynarodowe jury składa 
się z 25 redakcji (Polska – czasopismo RPT), w tym wszelkiego 
rodzaju mediów, takich jak: czasopisma papierowe, strony in-
ternetowe, telewizyjne programy rolne, sieci społecznościowe.

Tractor of the Year® is an international award that yearly a group 
of independent journalists gives to the best tractor in the Euro-
pean market. The international jury is composed by 25 editorial 
projects (Poland – magazine RPT) including all kind of media 
such as paper magazines, web sites, agricultural TV shows, 
social networks.

TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
Osina 27C, 72-221 Osina
tel. 606 864 008
e-mail: vizen@interia.pl
www.tredsem.pl.

TREDSEM AG specjalizuje się w świadczeniu mobilnych usług 
czyszczenia i zaprawiania ziarna na terenie całego kraju. Usługi 
wykonujemy na francuskich maszyna firmy Satim, które wykorzy-
stują czyszczalnie bębnowe DENIS. Jesteśmy przedstawicielem 
firm SATIM i DENIS w Polsce. W naszej ofercie posiadamy mo-
bilne i stacjonarne maszyny do czyszczenia i zaprawiania ziarna.

TREDSEM AG is a company specialising in country-wide provi-
sion of mobile services of grain cleaning and dressing. We per-
form services with the use of machines by the French company 
Satim which uses DENIS drum cleaners. We are a representa-
tive of SATIM and DENIS companies in Poland. In our offer you 
will find mobile and stationary machines for grain cleaning and 
dressing.
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TRIMbLE
Am Prime Parc 126 , DE-65479 Raunheim
tel.: 49/ 61 422 100 500
e-mail: ag_marcom@trimble.com

Firma Trimble Agriculture dostarcza rozwiązania, które pomagają 
sprostać skomplikowanym wyzwaniom technologicznym, jakie 
niesie ze sobą nowoczesne rolnictwo. Rozwiązania te umożliwia-
ją rolnikom odpowiednie planowanie inwestycji przy niewielkich 
nakładach w celu zwiększenia plonów i zysków gospodarstwa, nie 
naruszając przy tym równowagi środowiskowej. Rozwiązania firmy 
Trimble obejmują wszystkie sezony, uprawy, typy ukształtowania 
terenu i wielkości gospodarstw oraz mogą być używane z więk-
szością urządzeń w gospodarstwie niezależnie od producenta.

Trimble Agriculture provides solutions that solve complex tech-
nology challenges across the entire agricultural supply chain. 
The solutions enable farmers to allocate scarce resources to 
produce a safe, reliable food supply in a profitable and environ-
mentally sustainable manner. Covering all seasons, crops, ter-
rains and farm sizes, Trimble agriculture solutions can be used 
on most equipment on the farm, regardless of manufacturer. 

„TRZODA CHLEWNA”
Ogólnopolskie Czasopismo Specjalistyczne
Wydawca: Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej
ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań
tel. 61 227 24 69, 61 227 24 70
e-mail: redakcja@trzoda.net, reklama@trzoda.net
prenumerata@trzoda.net 
http: www.trzoda-chlewna.com.pl

Miesięcznik dla hodowców i producentów świń, zootechników 
i lekarzy weterynarii zawierający informacje na temat: nowocze-
snych technologii produkcji i ekonomiki chowu • najnowszych 
osiągnięć z zakresu hodowli i żywienia • weterynarii i profilaktyki 
chorób • działalności firm paszowych, farmaceutycznych i han-
dlowych • wystaw, targów, seminariów poświęconych hodowli 
i produkcji zwierzęcej • polityki rolnej państwa.

Monthly editions for pig breeders, producers, zootechnicians and 
vets in Poland. It contains problems of animal husbandry: mod-
ern technology in animal breeding and production • economics 
of meat and milk production • medical treatment and prevention 
• current information about exhibitions, fairs and conferences.

TT TECHNOLOGY
ul. Malinowa 6, 63-004 Gowarzewo,
tel. 618753062
e-mail: biuro@kt-trade.pl
www.tttechnology.pl

TT Technology opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach ta-
kich jak oświetlenie robocze w technologii LED z wykorzysta-
niem diod Epistar, CREE, SMD i Power LED. Nasze produkty 
cechują się dużo większą mocą świecenia od lamp konkuren-
cyjnych, w niektórych przypadkach nawet o 50%. Lampy TT 
Technology rozświetlają przestrzeń roboczą nawet do 400 m 
i zużywają do 70% mniej prądu od lamp konwencjonalnych. TT 

Technology is based on innovative solutions such as the work light-
ing in LED technology using Epistar, CREE, SMD and Power LED 
diodes. Our products characterizes by much more power of light than 
the competitive lamps, in some cases even up to 50%. TT Tech-
nology brand lamps illuminate the work space even to 400 meters 
and consume up to 70% less electricity than the conventional lamps.

TUbES INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. bystra 15A, 61-366 Poznań
tel.  61 6530222, fax 61 6530220
e-mail: tubes@tubes-international.com
www.tubes-international.com
Sklep internetowy: www.sklep.tubes-international.pl

Tubes International posiada 23 oddziały w Polsce oferując m.in.: 
węże gumowe, odciągowe, PVC, stalowe • kompensatory • złą-
cza: dźwigniowe,  strażackie STORZ, Camlock • obejmy, opaski 
• zawory, szybkozłącza • elementy pneumatyki • bębny, pisto-
lety do wody i powietrza • węże i rury hydrauliczne • końcówki, 
zawory, szybkozłącza hydrauliczne • prasy zaciskowe, giętarki  
• pompy i rozdzielacze.

Tubes International have 23 department in Poland offering: rub-
ber, PVC, steel, hoses • compensators • lever, storz, camlock cou-
plings • clamps, valves, quickcouplings • pneumatic accessories • 
hose reels, guns for water and air • precision pipes, high pressure 
hoses • hydraulic couplings, fittings and valves • crimping and 
bending machines • pumps, hydraulic directional control valves.

TURbAńSCY Sp. z o.o.
Głuchów 34, 63-860 Pogorzela
tel. 65/ 57 34 146
e-mail: biuro@turbanscy.pl

Firma działająca na rynku od ponad 25 lat jest przedstawicielem 
na Polskę producenta mobilnych mieszalni pasz firmy Gmelin. 
Sprzedajemy nowe i używane mobilne mieszalnie, świadczymy 
serwis, szkolenie z zakresu obsługi mieszalni pasz oraz orygi-
nalne części zamienne. Firma Turbańscy zajmuje się również 
usługowym mieszaniem pasz na terenie całego kraju.

The company Turbanscy affected for 25 years. We are a Polish 
manufacturer’s representative of the mobile grinding and feed 
mixing machines the name GMELIN. We sell new and used mo-
bile grinding and original spare parts. Render services, course 
of instruction the service of the mobile grinding. The company 
Turbanscy the service-mixing of feeds on the area of Poland.
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UAb AGROTEkAS
Dvaro g. 6, Papynaujo km. kvedarnos sen.
LT-75342 kvedarna
tel. 370/ 656 506 07

Producent maszyn rolniczych z Litwy.

UNIA ARAJ REALIZACJE Sp. z o.o.
Mireckiego 30, 55-080 kąty Wrocławskie
tel. 71/ 39 13 100
e-mail: marek.smutek@araj-realizacje.pl
www.araj-realizacje.pl

UNIA Sp. z o.o.
Szosa Toruńska 32/38, 86-300 Grudziądz
tel. +48 56 451 05 05/08
fax +48 56 451 05 01
e-mail: info@machines.com
www.uniamachines.com

Polski producent maszyn rolniczych posiadający 4 fabryki oraz 
mający historię sięgająca ponad 135 lat. Producent maszyn 
uprawowych – pługi i agregaty uprawowe, siewników i agrega-
tów uprawowo-siewnych, rozsiewaczy i rozrzutników, pras, owi-
jarek, kosiarek, sadzarek i kombajnów do ziemniaków. 
 

Manufacturer of agriculture equipment which have 4 factories in 
Poland. Manufacturer of cultivation machines – ploughs, stubble 
cultivators, harrows, seeders, combination seed drills, manure and 
mineral fertilization, balers, wrappers, mowers and machines for 
potato technology. Company have more than 135 years of tradition.

UNIMETAL Sp. z o.o.
ul. kujańska 10, 77-400 Złotów
tel./fax +48 67 263 30 80
mobile: +48 665 049 000
e-mail: marketing@unimetal.pl
http://www.unimetal.pl
 

W zakresie produkcji maszyn rolniczych w swej ofercie posiada-
my trzy typy zgniataczy do ziarna o różnych wydajnościach i pa-
rametrach. Urządzenia są niezwykle przydatne w gospodarstwie 
rolnym, a ich wysoka jakość gwarantuje niezawodność i sku-
teczność działania. Unimetal to przede wszystkim producent 
linii diagnostycznych. Wyposażamy stacje kontroli pojazdów, 
stacje obsługi  i warsztaty samochodowe: linie diagnostyczne, 
urządzenia rolkowe, płyty zbieżności, tester amortyzatorów, 

szarpaki, analizatory spalin, podnośniki samochodowe, serwis 
ogumienia, urz. do geometrii, do obsługi klimatyzacji, testery 
diagnostyczne, myjnie. KOMPLEKSOWA OFERTA. Fachowe 
doradztwo techniczne, budowlane i prawne. Niezawodny serwis.
 

In the range of agricultural machines we offer three types of 
grain crushers with different capacities and parameters. The 
devices are extremely useful on a farm and their high quality en-
sures reliability and efficiency for years. UNIMETAL is a known 
brand in automotive test equipment. We are the  producer of 
professional diagnostics equipment for car inspection stations, 
service station and car works shops: test lines, roller brake test-
ers, side slip testers, shock absorbers testers, play detectors, 
air-conditioning devices, handheld-diagnostics, car wash sys-
tems. FULL RANGE OF EQUIPMENT. Professional assistance 
and consultancy in the field of planning (technical, building and 
legal advisory services). Reliable equipment service.
 

UNIROL PARTS Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Powstańców Wlkp. 11a,
63-810 borek Wielkopolski
tel. +48 65 57 58 700, fax +48 65 57 15 740
e-mail: biuro@grupaunirol.pl
www.grupaunirol.pl
www.facebook.com/UnirolParts/

Jesteśmy grupą produkcyjno-handlową, z kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem w branży maszynowej. Specjalizujemy się 
w produkcji i dystrybucji trudnościeralnych części zamiennych 
do maszyn rolniczych. Niezwykle dbamy o procesy produkcyjne. 
Szczególną uwagę zwracamy na jakość materiału, z którego wy-
konywane są nasze produkty. W asortymencie, który liczy ponad 
10 000 różnych pozycji komponentów do zachodniej techniki 
uprawowej, znajdują się części zamienne m.in. do pługów, kul-
tywatorów, głęboszy, siewników, kombajnów buraczanych i ziem-
niaczanych. Nasze produkty wytwarzamy w trzech liniach: OPTI-
MUM, AGRODUR oraz TITANIUM. Cechuje je wysoka odporność 
na uderzenia i ścieranie. Równolegle jesteśmy dystrybutorem 
części zamiennych marki Industriehof  oraz ułożyskowań FKL. 

We are a production and commercial group, with several dozen 
years of experience in the machine industry. The main area of 
our specialisation is manufacturing and distribution of wear-
resistant spare parts for agricultural machines. We pay utmost 
attention to our production processes, and particularly to quality 
of material used in our products. Our range of products, con-
taining over 10,000 various components for Western farming 
technology, includes spare parts for ploughs, cultivating units, 
subsoilers, seeders, and combined harvesters for beetroot and 
potatoes. Our products are manufactured in three lines: OPTI-
MUM, AGRODUR and TITANIUM. They are characterised by 
high resistance to impact and wear. We are also a distributor 
of spare parts for Industriehof brand and FKL bearing systems.
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 
fax 61 848 7146 
e-mail: rektorat@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia 
rolnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra 
dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czoło-
we miejsce naszego uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję 
na arenie międzynarodowej.  Szeroka oferta edukacyjna jest 
dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, 
w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształ-
cenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania 
ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatycz-
ną i społeczną.

The Poznań University of Life Sciences is one of the coun-
try’s most important agricultural universities. The Poznań 
University of Life Sciences offers state-of-the-art scientific 
and teaching facilities for the purposes of various innova-
tive research, classes, workshops and student laboratories. 
Many units are perfectly equipped in unique latest-generation 
apparatuses which enable conducting collaborative projects 
with national and foreign partners. The proposed service and 
research offering may be implemented on several dimen-
sions. 

URSUS DYSTRYbUCJA Sp. z o.o.
Żerniki 15b
64-600 Oborniki

USARYA POLSkA Sp. z o.o.
10  Stare Gumino
09-164 Dzierzążnia
Tel. 606 722 425
e-mail: usarya.polska@gmail.com
www.usarya-polska.pl

V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
Sokołów 9, 62-070 Dopiewo
tel. 518 955 114
e-mail: info@orlandi.pl

V.ORLANDI – 150 LAT ZAUFANIA, INNOWACYJNOŚCI, DO-
ŚWIADCZENIA! V.ORLANDI to uznany europejski producent 
zaczepów dla ciągników, przyczep i maszyn rolniczych euro-
pejskich i światowych marek. V.Orlandi oferuje pełną gamę 
zaczepów automatycznych i manualnych, ram mocujących do 
ciągników oraz wszystkie typy systemów zaczepowych do sa-
mochodów ciężarowych naczep i przyczep-zaczepów, siodeł 
żeliwnych i stalowych, podpór do naczep i obrotnic. Aby spro-
stać wymaganiom klientów firma posiada magazyn w Polsce 
obsługujący Europę Wschodnią dzięki któremu towar dociera do 
klienta w ciągu maksymalnie 24 godzin.

VäDERSTAD
ul. Jakubowska 35, 62-045 Pniewy
tel. +48 61 291 22 15
fax +48 61 291 21 99
e-mail: infopl@vaderstad.com
www.vaderstad.com

Producent maszyn do uprawy gleby i siewu. Ceniony przez 
rolników za najwyższą jakość oraz uniwersalność oferowanego 
sprzętu. Produkty Väderstad, sprawdzają się w każdych wa-
runkach glebowych oraz we wszystkich technologiach uprawy. 
Firma gwarantuje swoim klientom doradztwo, serwis posprzeda-
żowy oraz pełną i szybką dostępność części zamiennych. 

Polish agent of Swedish soil tillage and drilling machines manu-
facturer. By farmers in Europe valued for the highest quality and 
versatility of offered equipment. Väderstad products turn out to 
be useful in every soil conditions and every tillage technology. 
The company guarantees to its clients the complete and fast ser-
vice along with full access to spare parts. Väderstad is offering 
cultivators, drills and planters for fast seeding. 

VbET 
ul. Mickiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry 
kom: 691-458-448
e-mail: biuro@vbet.com.pl
www.vbet.com
Facebook: facebook.com/zbiorniki.vbet

Firma VBET specjalizuje się w wykonywaniu zbiorników żel-
betowych cylindrycznych. Zbiorniki wykonujemy na potrzeby 
rolnictwa, biogazowni, oczyszczalni oraz na wodę deszczową. 
Dzięki zdobytej przez lata wiedzy jesteśmy Państwu w stanie 
doradzić w zakresie organizacji inwestycji, a także poprowadzić 
ją za Państwa począwszy od projektu poprzez realizację. Jako 
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V
firma posiadamy również szerokie doświadczenie w wykonywa-
niu wszelkiego rodzaju konstrukcji żelbetowych. 

VBET – specialist in cylindrical reinforced concrete tanks. We 
make tanks for the needs of agriculture, biogas plants, treatment 
plants and rainwater. With the knowledge gained over the years 
we are able to advise you in the organization of investment, and 
lead it for you from design through implementation. As a com-
pany, we also have extensive experience in the implementation 
of all types of reinforced concrete structures. 

VERkAP PLUS Sp. z o.o.
Wolica kozia 48
63-040 Nowe Miasto n. Wartą
tel. 61/ 285 22 88
e-mail: biuro@verkapplus.pl
www.verkapplus.pl

Oferujemy w sprzedaży: wyposażenie ferm, jajka wylęgowe, pi-
sklęta jednodniowe, kury odchowane, brojlery, usługi odchowu, 
cięcie dziobów.

VERVO Sp. z o.o.
ul. Duńska 1, 91-204 Łódź
tel: (+48) 42 252 55 55
fax: (+48) 42 253 47 33
e-mail: info@vervo.pl
www.vervo.pl 

Oferta Vervo kierowana jest do branż wykorzystujących po-
wietrze w procesach produkcyjnych – od próżni do wysokiego 
ciśnienia. Vervo współpracuje z renomowanymi producentami 
z rynku europejskiego. Nasz asortyment obejmuje m.in. sprężar-
ki, dmuchawy bocznokanałowe, pompy próżniowe, odkurzacze 
przemysłowe, dysze, pistolety, noże powietrzne, akcesoria do 
jonizacji i dejonizacji oraz sprzęt pomiarowy.

Our company‘s main focus are production processes based on 
compressed air  (vacuum and low-pressure). Over the years 
Vervo formed partnership with reputable manufacturers all over 
Europe. Our product portfolio includes air compressors, side-
channel blowers, vacuum pumps, industrial vacuum cleaners, 
air nozzles, safety air guns, air knives, electrostatic accessories, 
measuring technology and more.

VIADRUS a.s.
bezrucova 300
CZ-73581 bohumin
CZECHY/ CZECH REPUbLIC
tel. 664 029 447
e-mail: kkubesova@viadrus.cz
www.viadrus.cz

VIZEN Andrzej kałuziński
kałużna 3
72-221 Osina
tel. 606 864 008
e-mail: vizen@interia.pl

Firma Vizen zajmuje się sprzedażą mobilnych (na przyczepie 
maszyn do czyszczenia i zaprawiania ziaren, których produ-
centem jest francuska firma SATIM oraz stacjonarnych czysz-
czalni rotacyjnych (bębnowych) o wydajności od 5 do 200 ton 
na godzinę francuskiej firmy DENIS. Są to sprawdzone i bar-
dzo wydajne maszyny, produkowane i ciągle udoskonalane od 
ponad trzydziestu lat we Francji. Świadczymy również usługę 
czyszczenia i zaprawiania ziarna u klienta maszynami firmy 
Satim.

VOGELSANG Sp. z o.o.
Al. San Francisco   
55-020 Rzeplin
tel. 783 979 750
e-mail: info@vogelsang.pl
www.vogelsang.pl

Pompy rotacyjne do gnojowicy i ścieków (stacjonarne i na 
WOM). Rozdrabniacze RotaCut i X-Ripper. Systemy dozowania 
i rozlewu gnojowicy (rozdzielacze, rampy z wleczonymi węża-
mi). PowerFill – wspomaganie załadunku beczek próżniowych. 
X-Till – agregat do nawożenia gnojowicą przy rzędowej bez or-
kowej uprawie kukurydzy. Dozowniki mieszająco – pompujące 
QuickMix i EnergyJet do biogazowi. Agregaty pompująco – roz-
drabniające BioCut.

VSTEEL Michał Wrzesiński Doradztwo
ul. Smoleńska 51A
85-871 bydgoszcz
tel. 785-387-055
e-mail: info@vsteel.pl
www.vsteel.pl 
 
Firma VSTEEL jest producentem urządzeń dla rolnictwa. Od 
początku istnienia kładzie nacisk na jakość oraz trwałość swo-
ich wyrobów. Współpraca z partnerami w Polsce i za granicą 
pozwoliła na zrozumienie potrzeb klientów i na wykorzystywa-
nie tych doświadczeń przy projektowaniu nowych produktów. 
Produkuje: szeroką gamę łyżek, chwytaków, ram montażowych, 
przystawek do ładowaczy czołowych.
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V-TUNING Adam Majcherczyk 
ul. burmistrzów Zawilskich 37
37-300 Leżajsk 
Telefony: 
centrala: 17 242 70 25 
biuro: 604 913 772 
obsługa AGRO i TIR: 788 311 001 
www.v-tuning.pl 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pg/VTuningLezajsk/ 
 

Zajmujemy się modyfikacją oprogramowania sterowników silni-
ków w pojazdach rolniczych. Specjalizujemy się w chip tuningu 
– elektronicznym podnoszeniu mocy silnika pojazdu i zmniej-
szeniu spalania. Posiadamy profesjonalną hamownię WOM 
pozwalającą na pomiary pojazdów rolniczych. Po modyfikacji 
wystawiamy certyfikat i udzielamy 3-letniej gwarancji. Dojazd do 
klienta na terenie całego kraju.

WAAb WYTWÓRNIA bETONU Sp. z o.o. 
ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań
tel. 504 261 211  
e-mail: marcin.stefaniak@prefawaab.pl 
www.waab.pl  

WALD-GOLD Sp. z o.o.
ul. M. konopnickiej 20
17-120 brańsk, Polska/Poland
tel. +48 85 737 59 01
fax. +48 85 737 59 01 w. 2
GSM: +48 604 194 491
e-mail: waldgold@pro.onet.pl
http://www.waldgold.pl

PRODUCENT OPAKOWAŃ: SIATKA ROLNICZA „STRON-
GER”, SIATKA ROLNICZA „COBALT”, SZNUREK ROLNICZY, 
Taśma spinająca PP, Taśma spinająca PET, Zamknięcia struno-
we ZIP, Folia PET do termoformowania, Opakowania PET (sło-
iki, butelki, preformy), Opakowania papierowe (tuby na alkohol 
i produkty sypkie), Zamknięcia CLIPBAND.

WALTER kompressortechnik Polska Sp. z o.o.
ul. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 180
91-222, Łódź, Polska

tel. (+48) 42 663 12 70
e-mail: biuro@walterpolska.pl
www.walterpolska.pl
www.facebook.com/walterpolska

WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA zajmuje się pro-
dukcją i sprzedażą nowoczesnych urządzeń związanych z wy-
twarzaniem i użytkowaniem sprężonego powietrza, takich jak 
kompresory śrubowe i tłokowe, filtry, osuszacze, oraz akcesoria 
do uzdatniania powietrza. Wachlarz usług uzupełniamy o serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń.

WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA deals with the 
production and sale of modern equipment related to the produc-
tion and use of compressed air, such as screw and piston com-
pressors, filters, dryers, and air treatment accessories. We com-
plement the range of services with warranty and post-warranty 
service for our devices.

WASAT Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 608 082 640
e-mail: office@wasat.pl
www.wasat.pl

Prezentujemy serwis internetowy FertiSat.com, który umożliwia 
generowanie map aplikacyjnych zmiennego stosowania nawo-
zów azotowych w uprawie zbóż. Czytelne i łatwe do zamówienia 
mapy powstają na podstawie aktualnych zobrazowań satelitar-
nych, a ich formaty są zgodne z większością kontrolerów ma-
szyn rolniczych. Intuicyjna aplikacja pozwala na analizowanie 
warunków panujących na polu przy pomocy komputera, tabletu 
i smartfona. 

We proudly present FertiSat.com web-based service, which al-
lows to generate nitrogen application maps for use in variable 
rate fertilization. Application maps are created on the basis of 
current satellite imagery, and their formats are compatible with 
the majority of agricultural machinery controllers. The intuitive 
application allows a farmer to analyze the conditions in the field 
using a computer, tablet and smartphone.

WEIDEMANN POLSkA
ul. Polna 124/126
87-100 Toruń
tel. 56/ 639 05 97
e-mail: p.suchocki@weidemann.pl
www.hoftrac.pl

Jesteśmy polskim przedstawicielstwem niemieckiego produ-
centa ładowarek podwórzowych, ładowarek kompaktowych, 
teleskopowych nośników narzędzi oraz narzędzi roboczych do 
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W
w/w maszyn. Zapewniamy serwis i dostęp do części zamiennych 
w czasie okresu gwarancyjnego oraz po nim na terenie całej Pol-
ski poprzez profesjonalną sieć Dilerską.

We are a Polish representative of the German manufacturer 
yard loaders, compact loaders, telescopic tool carriers, and 
working tools to machines. We provide service and access to 
spare parts during the warranty period and after it at the whole 
Poland territory by professional dealership network.

WESSTRON 
Augustowo 6
86-022 Dobrcz k. bydgoszczy, Polska 
Tel. 48 52 364 96 07 wew. 27, 48 52 364 96 07 wew. 46
e-mail: info@wesstron.pl
www.wesstron.pl
https://www.facebook.com/Wesstron-1761115190799047/

Firma Wesstron zajmuje się przygotowaniem kompleksowych 
projektów budynków inwentarskich. Specjalizujemy się w bu-
dowie oraz wyposażeniu ferm hodowlanych. W naszej ofercie 
znajdują się m.in. informatyczny system zarządzania fermami 
– Fetura Cloud, stacje separacyjne, żywienie na mokro, pa-
szociągi, silosy, karmniki i kojce dla trzody chlewnej, karmidła 
i poidła dla drobiu, gniazda dla kur. Posiadamy ponad 23-letnie 
doświadczenie.

Wesstron company provides complex livestock buildings pro-
jects. Our specialty is to carry all the building process and fully 
equipped farms. We offer our individual building management 
system for livestock farms – Fetura Cloud, automatic sort and 
separation devices for pigs, liquid feeding system, automatic 
feeding and watering lines, silos, feeders and cages for pigs, 
feeders, drinkers and for poultry and nests for hens. We have 
23 years of experience.

WEST – PROM, LLC 
19, Vitovskyi St., office 3
Ivano-Frankivsk, 76000 Ukraine 
Director - LUNIV ROMAN 
info@westprom.com.ua    
http://westprom.com.ua
+380 99 55-803-22    
+38099-558-03-22   
+380342784323”

West – Prom, LLC is a manufacturer of rubber and plastic 
products. The main activity is the production of press wheels 
for domestic and imported agricultural machinery. We manu-
facture and sell high-quality component parts, in particular for 
such global brands as: John Deere, Great Plains, Kinze, Horsch, 
Monosem, Kuhn, Gaspardo, Amazone Catros, etc.

WIELkOPOLSkI OśRODEk DORADZTWA ROLNICZEGO
W POZNANIU
ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań
tel. 61 868 52 72
fax 61 868 56 60
e-mail: wodr@wodr.poznan.pl
https://www.facebook.com/Wielkopolski-O%C5%9brodek
-Doradztwa-Rolniczego-w-Poznaniu-439506569424492/
http://www.wodr.poznan.pl/

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
(WODR w Poznaniu) jest organizacją publiczną świadczącą 
usługi doradcze w rolnictwie, włączając uprawy, chów zwierząt, 
rynek produktów rolnych, wiejskie gospodarstwo domowe, agro-
turystykę w celu podniesienia konkurencyjności rynkowej gospo-
darstw oraz poprawy poziomu dochodów rolniczych, wspierając 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Wielkopolska Agricultural Advisory Center in Poznań (WODR 
in Poznań) is a public organization which provides advisory 
services in agriculture, including cultivation, livestock farming, 
agricultural markets, rural households, B&B on farms, in order to 
improve and the market competitiveness of farms and the level 
of agricultural income, to support the sustainable development 
of rural areas

WIELkOPOLSkIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU
ZWIERZąT W POZNANIU Z/S W TULCACH Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
63-004 Tulce
tel. 61/ 872 73 30
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl
www.wchirz.pl
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GAZETA SOŁECkA
ul. Puławska 3/2
02-515 Warszawa
tel. 22 404 66 44
e-mail: solecka@gazetasolecka.pl 
http://www.gazetasolecka.pl

Dział reklamy:
tel. 797 901 123
tel./fax 22 404 88 55
e-mail: reklama@gazetasolecka.pl 

Dział reklamy i prenumeraty:
tel. 797 901 118
tel./fax 63 243-84-61
e-mail: ryszard.bilski@gazetasolecka.pl  

Ogólnopolski, wysokonakładowy miesięcznik, ponad 26 lata na 
rynku. Co miesiąc dociera do 40 tys. osób w kraju: sołtysów, 
radnych, wójtów, burmistrzów oraz gmin, administracji regio-
nalnej i urzędów centralnych a także do  innych mieszkańców 
małych miast i wsi. Prenumeruje nas prawie 11 tysiąca rolników 
z całego kraju. 

Nationwide, high-volume monthly, more than 26 years on the 
market. Every month, reaches to 40 thousand people in the 
country: village mayors, councilors, mayors and municipal, 
regional and central offices as well as other residents of small 
towns and villages. Subscribe to our 11.000 farmers from all 
over the country.

WIELTON S.A.
ul. Rymarkiewicz 6
98-300 Wieluń
tel.: +48 43 843 45 10 wew. 502

Wielton S.A. to największy polski producent naczep, przyczep 
i zabudów. Znajduje się w gronie 3 największych tego typu pro-
ducentów w Europie. Grupa Wielton posiada centra produkcyjne 
w Polsce, Niemczech, we Francji oraz Wielkiej Brytanii oraz 
montownie: we Włoszech i w Rosji. Oferta Wielton obejmuje 
12 grup pojazdów dostępnych w 800 konfiguracjach, wliczając 
przyczepy rolnicze sygnowane marką Wielton Agro.

Wielton S.A. is the largest manufacturer of semi-trailers, trail-
ers and car bodies in Poland. It is in the group of the 3 largest 
manufacturers of this type in Europe. It has production centers 
in Poland, Germany, France and Great Britain, and assemblies 
in Italy and Russia. The Wielton offer includes 12 groups of vehi-
cles available in 800 configurations, including agricultural trailers 
signed with the Wielton Agro brand.

WILLY NIkLAS GmbH
Tel: +49 2161 60031
Email: office@wn-niklas.de
Web: www.wn-niklas.de

REITER SEED PROCESSING GmbH
Tel: + 49 871 9534 1360
Email: info@reiter-sp.com
Web: www.reiter-sp.com/home

Willy Niklas GmbH. Professional Seed Treatment Equipment 
since 1973; ´Made in Germany´ • Batch, Lab & Continuous Seed 
Treaters • Auto-cleaning; low chemical loss • Mixing & dosing 
technology • Easy to operate & very durable • Simple packaging 
lines • Auto-seed samplers.
Our mother company Reiter Seed Processing GmbH can offer, 
design and construct complete seed processing lines from seed 
intake till bagging from a single source.

WIMAR WM Sp. z o.o.
kolonia Stróża
ul. brzozowa 2
23-206 Stróża
tel./fax +48-81-825-11-63
tel. +48-81-826-41-94, 826-41-93,  826-41-92, 826-41-91       
e-mail: info@wimar.net, wimar@lu.onet.pl
www.wimar.net

Worki raszlowe, worki polipropylenowe, worki ażurowe, worki 
jutowe, worki Big-Bag, siatki opakowaniowe, rękawice robo-
cze,  plandeki rolnicze, gumki recepturki, siatka do paletowania, 
agrowłókniny, agrotkaniny, worki siatkowe kontenerowe, stabi-
lizowane UV  80 x 120 cm i 105 x 130 cm, tyczki bambusowe, 
skrzyniopalety, skrzynki plastikowe, łubianki plastikowe, opako-
wania celulozowe, sznurek sizalowy.

Raschel bags with drawstring and on rolls, woven polypropylene 
bags, pp leno mesh bags,  jute bags,  Big-Bags, packing nets-
knitted sleeve, working gloves, tarpaulins, rubber bands, pallet 
net, stretch foil, nonwovens, shading nets, container net bags for 
firewood UV stabilized 80 x 120 cm and 105 x 130 cm, bamboo 
poles, plastic containers, plastic crates, paper packages, sisal 
twine.



171

W

WINTERSTEIGER A.G.
Dimmelstrasse 9
A-4910 Ried im Innkreis
AUSTRIA
tel. 43/ 775 291 90
e-mail: seedmech@wintersteiger.at
www.wintersteiger.at
 
WINTERSTEIGER jest światowym numerem 1 w dziedzinie po-
letkowego sprzętu doświadczalnego i zdobył najwyższą pozycję 
na niszowym rynku, który obejmuje cały zakres maszyn dla do-
świadczalnictwa poletkowego od siewu do zbioru. 

WINTERSTEIGER is the worldwide No. 1 in field research equip-
ment and has established it self at the top a niche market which 
cover the full range of field research from sowing to harvesting.
 

WISTRAL Tomasz Wiśniewski
87-600 Lipno
ul. Józefa Piłsudskiego 19
tel. 661 24 24 24

Produkty SIBUSO to proste, niezawodne, dwupłaszczowe 
zbiorniki z polietylenu do magazynowania i wewnętrznej 
dystrybucji oleju napędowego. SIBUSO to urządzenia naj-
wyższej jakości spełniające wszelkie wymogi w zakresie norm 
technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania, które powstały 
w wyniku synergii działań polskiego lidera w produkcji zbiorni-
ków – firmy SWIMER oraz szwajcarskiej firmy FMT.

WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
ul. budowlana 17
41-100 Siemianowice śl.
tel. 32/ 605 37 00
e-mail: mail@wolfsystem.pl
www.wolfsystem.pl

Firma Wolf System Sp. z o.o. jest jednym z europejskich lide-
rów budownictwa rolniczego. Od prawie 50-ciu lat zajmujemy 
się budową monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych 
(wykorzystywanych w biogazowniach lub do magazynowania 
gnojowicy czy wody) oraz nowoczesnych hal i obiektów inwen-
tarskich, takich jak obory, chlewnie, kurniki, ujeżdżalnie, stajnie 
czy hale magazynowe i produkcyjne w konstrukcji stalowej lub 
z drewna klejonego.

The company Wolf System Sp. z o.o. is one of the European 
leaders in agricultural constructions. For nearly 50 years we 
have been constructing monolith reinforced concrete tanks 
and silos (used at biogas plants, or for storage of liquid manure 
or water), and modern halls and livestock buildings, including 
barns, pigsties, chicken coops, riding halls, stables, or ware-
house and production halls, with structural components of steel 
or glued wood.

WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o.
ul. Nagórna 114
62-600 koło
tel. 63/ 262 60 00
e-mail: recepcja@woodmizer.pl

Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. jest światowym liderem na 
rynku przewoźnych i stacjonarnych traków taśmowych oraz 
brzeszczotów. Firma może pochwalić się 30-letnim doświad-
czeniem. Wood-Mizer dostarcza nowoczesnym firmom z branży 
obróbki drewna, zaawansowane technologicznie urządzenia, 
które zwiększają rentowność i pomagają osiągać zrównoważo-
ny rozwój. 

Wood-Mizer Industries is a global leader in the market of mo-
bile and stationary sawmills and bandsaw blades. The com-
pany boasts 30 years in the industry. Wood-Mizer provides 
woodworking companies with modern wood processing solu-
tions that increase profitability and help achieve sustainable 
development. 

WTÓRPLAST S.A.
ul. Piekarska 50
43-300 bielsko-biała
tel. 33/ 844 85 50
e-mail: biuro@wtorplast.pl
www.wtorplast.pl

Firma Wtórplast powstała w 1982 roku. Początkową działalno-
ścią firmy było przetwórstwo tworzyw sztucznych. Od roku 1987 
znaczącym kierunkiem staję się recycling metali oraz odpadów 
z tworzyw sztucznych. W roku 1990, uruchomiono wydział pro-
dukcji osłon akumulatorowych. W latach 2007-2008 firma opra-
cowała i wdrożyła technologię dekompletacji amunicji. Od roku 
2016 uruchomiono departament chemiczny.

Wtórplast was founded in 1982. The initial activity of the com-
pany was the processing of plastics. Since 1987, recycling of 
metals and plastic waste have become a significant direction. 
In 1990, the battery cover production department was launched. 
In 2007-2008, the company developed and implemented the 
technology of ammunition dismantling.
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WDR Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
tel. 54/ 23 55 965
e-mail: wydawnictwo@wydawnictwodr.pl
www.wydawnictwodr.pl

WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” SP. z o.o.
ul. Gen. Chłapowskiego 36
64-010 krzywiń
tel. 65/ 517 43 17
e-mail: info@lira-pasze.pl
www.lira-pasze.pl

Wytwórnia Pasz LIRA jest polską, rodzinną firmą założoną 
w 1996 r. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Krzy-
wiń w województwie wielkopolskim. Produkcja obejmuje mie-
szanki paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne i 
preparaty mleko zastępcze dla trzody, drobiu, bydła i innych 
gatunków zwierząt, oraz doradztwo zootechniczne i wetery-
naryjne.

Feeds Producer LIRA is a Polish family company founded in 
1996. The company is located in Krzywiń in Wielkopolskie 
voivodeship. We produce full dose, supplementary and mineral 
feed mixes, and milk substitutes for pigs, poultry, cattle and other 
animal species. We also offer zootechnical and veterinary coun-
selling.

WYTWÓRNIA SIT SITONO krzysztof Nowakowski
ul. Zawodzie 9
62-330 Nekla
tel. 61/ 438 60 69
e-mail: sitono@sitono.pl
www.sitono.pl

Firma Sitono powstała w 1955 i zajmuję się produkcją sit oraz 
blach perforowanych. Oferujemy sita do wialni Petkus różnego 

typu Cimbria, Damas, Sigma.CZ Major, SWZ Westrup, Kong-
skilde, Tas Ruberg Marot oraz wiele innych. Ramy drewniane 
i metalowe. Sita i bijaki wszystkie typy pod zamówienie klien-
ta. Sita do młynów i młynków. Sita do suszarni podłogowych, 
bębnowych, najazdy perforowane do suszarni. Indywidualne 
zlecenia klienta.

Sitono company was opened 1955 and produces sieves and 
perforated sheets. We offer screens for different types of Cym-
bria, Damas, Sigma.CZ Major, SWZ Westrup, Kongskilde, Tas 
Ruberg Marot and many more. Wooden and metal frames. 
Sieves for floor dryers, tumble dryers, perforated.

XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. ściegiennego 248
25-116 kielce
tel. +48/41 24-64-619
fax +48/41 24-64-698
e-mail: biuro@blueDolphin.pl
www.blueDolphin.pl

XL-TAPE-INTERNATIONAL jest  firmą  która od ponad 20 lat 
zajmuje się produkcją taśm samoprzylepnych. Nowością w ofer-
cie jest taśma naprawcza Goliath dla rolnika. Produkt dedyko-
wany jest do sklejania balotów sianokiszonki, uszczelniania, 
sklejania i łączenia wszelkiego rodzaju folii.

XL-TAPE-INTERNATIONAL is a company that has been 
manufacturing adhesive tapes for over 20 years. Goliath re-
pair tape for the farmer is new in the offer. The product is 
dedicated to gluing silage bales, sealing, gluing and joining 
all kinds of foil.

Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk
Polski producent adiuwantów od 1992 roku
32-005 Niepołomice
ul. Mokra 7       
tel. 12/ 281 10 08
fax 12/ 281 14 53
www.agromix.com.pl
e-mail: agromix@agromix.com.pl

Jesteśmy firmą produkcyjno-usługową oferującą swoje produkty 
dla przemysłu rolniczego od 1992 roku. Głównie produkujemy 
adiuwanty: ATPOLAN 80EC, ATPOLAN BIO 80EC, ATPOLAN 
SOIL Maxx, AS 500SL, LEWAR pH – Fungi, ENTO MAX pH-, 
a także środek myjący opryskiwacz CLEAN MAX WG i SL i od-
pieniający ZERO PIANY. Świadczymy także usługi konfekcji 
środków ochrony roślin i nawozów.



173

Z
We are a production and service company offering its prod-
ucts for the agricultural industry since 1992. We mainly pro-
duce adjuvants: ATPOLAN 80EC, ATPOLAN BIO 80EC, AT-
POLAN SOIL Maxx, AS 500SL, LEWAR pH – Fungi, ENTO 
MAX pH-, as well as the cleaning agent sprayer CLEAN MAX 
WG and SL and defoamer ZERO PIANY. We also provide 
confection services for plant protection products and fertiliz-
ers”.

Z.P.H.U. AGRO MET sc
81-534 Gdynia
ul. Olgierda 88A
tel. +48 606 912583
tel. +48 602 511 537
tel. +48 501 814 250
e-mail:krzem.agro@wp.pl
www.silos.com.pl

Firma Agro Met jest producentem silosów do przechowywania 
pasz, zbóż, biopelletu lub trocin. Zbiorniki wykonane są z blachy 
falistej ocynkowanej, lejowe. Silosy  o pojemnościach od 2 do  
70 ton posadowione są na 4 lub 8 nogach. 

Production of silos for storage of fodder and loose materials 
(granulatates, grain, bio-pellets). Silos of various capacities are 
made of galvanized corrugated metal sheets.

Z.P.U.H. M. bEST-PEST
M. świętosławska, J. świętosławski Sp. J.
ul. Moździerzowców 6b
43-602 Jaworzno
tel. 32/ 617 75 71
e-mail: biuro@bestpest.com.pl
www.bestpest.com.pl

Firma jest polskim producentem środków ochrony roślin i prepa-
ratów stosowanych w higienie sanitarnej. W ofercie są między 
innymi środki do ochrony rzepaku przed chwastami i chorobami, 
do zwalczania stonki ziemniaczanej, mszyc, gryzoni polnych 
i sanitarnych oraz much w mieszkaniach i budynkach inwentar-
skich.

The company is a Polish producer of plant protection agents 
and agents used for the sanitary hygiene. Our offer includes, 
amongst the others, agents for protection of rape against 
weeds and diseases, for fighting the Colorado beetle, aphids, 
field and pest rodents and flies in dwelling and livestock facili-
ties.

ZAkŁAD DOśWIADCZALNY OCENY ODMIAN 
śREM-WÓJTOSTWO
ul. Wiosny Ludów 27, 63-100 śrem
tel. 61/ 28 34 591
e-mail: zdoo.sremwojtostwo@coboru.pl
www.slupia-wielka.coboru.pl

Zakład Mechaniczny „METALTECH” sp. z o.o.
ul. Orla 6, 78-650 Mirosławiec
tel.: 67-259-51-76
e-mail: poczta@metaltech.com.pl
www.metaltech.com.pl

„METALTECH” od 25 lat należy do czołówki polskich produ-
centów maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rol-
nictwie, budownictwie i leśnictwie. Ofertę handlową stanowią: 
• Przyczepy samozbierające ROTO • Silo-Walce • Przyczepy 
objętościowe SILO • Przyczepy skorupowe TS • Przyczepy bur-
towe typu DB, DBL i TB • Przyczepy DHB z hydrauliczną ścianą 
boczną • Przyczepy budowlane PBN • Przyczepy platformowe 
PB • Wozy przeładowcze PP • Wozy samowyładowcze RAPID 
• Przyczepy kontenerowe PH • Wozy paszowe typu WP i WX 
• Rozrzutniki obornika RO • Urządzenia do pobierania pasz.

Zakład Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz
ul. Lubelska 42b, 11-700 Mrągowo
tel./fax +48 89 741 21 92
e-mail: kontakt@agromasz.com.pl
www.agromasz.com.pl

AGROMASZ Mrągowo oferuje ładowacze czołowe o udźwigu 
200÷2800kg, wysokości podnoszenia 1,66÷4,74m do wszyst-
kich typów ciągników rolniczych, osprzęt umożliwiający zała-
dunek, rozładunek oraz transport obornika, materiałów sypkich 
i okopowych, kiszonek, bel zwijanych słomy oraz palet. Wielo-
letnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz system ISO 
9001 gwarantują wysoką jakość produkowanych wyrobów.
 

AGROMASZ in Mrągowo manufactures front loader with lifting ca-
pacity 200÷2800 kg and lifting height 1,66 ÷ 4,74 m to all types of ag-
ricultural tractors and equipment for loading, unloading and trans-
port of manure, bulk materials and root vegetables, silage, straw 
bale, and pallets.  Years of experience, qualified personnel and ISO  
9001 system guarantee high quality of manufactured products.
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Zakład Produkcji i Handlu AGROPART S.C.
Partynia 79
39-310 Radomyśl Wielki
tel./fax +48 14/ 68 323 68
e-mail: biuro@agropart.pl
www.agropart.pl

Firma AGROPART polski producent silosów zbożowych, silo-
sów modułowych wewnętrznych, przenośników ślimakowych 
skośnych i korytowych, mieszalników do pasz oraz śrutowników.

Agropart is a Polish producer of grain silos, internal modular 
silos, oblique and trough screw conveyors, feed mixers and 
grinders.

ZAkŁAD PRODUkCJI LEMIESZY STANkIEWICZ Sp. J.
ul. brylantowa 5
16-400 Suwałki
tel./fax 87 5654202
mobile 502083981
e-mail: lemiesze@lemiesze.pl
www.lemiesze.pl   

Produkcja części do pługów rolniczych i maszyn budowlanych. 
Zakład Produkcji Lemieszy Stankiewicz Sp.J. jest partnerem 
WEARPARTS HARDOX. www.lemiesze.pl na tej stronie znaj-
duje się 2000 wyrobów ze SZWEDZKIEJ stali HARDOX500, 
pasujących do pługów zachodnich. Strona www.lemiesze.pl  
umożliwia ekspresowe zamawianie potrzebnych części i wysył-
kę kurierem.

Production of parts for agricultural ploughs and construction 
machines. Zakład Produkcji Lemieszy Stankiewicz Sp.J. is 
a partner of WEARPARTS HARDOX. www.lemiesze.pl On 
this website, 2000 products of SWEDISH  steel HARDOX500 
are available, suitable for western ploughs. The website www.
lemiesze.pl  can be used for express ordering of required parts 
and delivery by a courier service.

ZAkŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY
„FARMUTIL HS” S.A.
ul. Przemysłowa 4
śmiłowo
64-810 kaczory
tel. 67/ 281 43 02
e-mail: utylizacja@farmutil.pl
www.farmutil.pl

Zajmujemy się odbiorem i unieszkodliwianiem ubocznych pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego oraz sztuk padłych zwierząt 
gospodarskich. Jesteśmy firmą z 30-letnim doświadczeniem 
w branży. Zaufały nam już setki klientów. Współpracujemy z fir-
mami o niekwestionowanej pozycji na rynku. Zapraszamy do 
współpracy!

We are taking care of collecting and processing animal by-
products and fallen farm animals. We are a company with 30 
years of experience in this business. Hundreds of customers 
have trusted us already. We cooperate with many other market 
leading companies. We would like to invite you to cooperation 
with us!

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy FRISMA 
Mariusz Daroszewski
kościelna Wieś 9
88-220 Osięciny
tel. 607-902-116
e-mail: frisma@frisma.pl
www.frisma.pl

Specjalizujemy się w obróbce metali, produkcji maszyn rolni-
czych i realizacji konstrukcji stalowych. W ofercie maszyn po-
siadamy: obsypniki do okrywania kopców/pryzm z kiszonkami 
• podgarniacze/zgarniacze paszy • niszczarki naci/zieleniny 
warzyw • piły ogławiające główki korzeni warzyw • pielniki herbi-
cydowe/przystawki międzyrzędowe do opryskiwaczy.

ZAkŁADY METALOWE W PRZYSIEkACH S.p. z o.o.
Przysieki 421
38-207 Przysieki
tel. 13/ 442 90 20
e-mail: zaklady.metalowe@wp.pl
www.zmprzysieki.pl

Produkujemy: elektryczne szczotki do masażu bydła ESB-
1/2/250; elektryczne szczotki do masażu bydła ESB-2; klatki 
poskromowe do bydła KPB-1; KPB-1P; KPB-1M; KPB-1B; kojce 
dla cieląt; boksy dla koni; mieszalniki do pasz i betonu M100; 
M150; M200; M350.

We produce: electric massage brush for cattle ESB-1/2/250, 
electric massage brush for cattle BSE-2; frame poskromowa 
bovine PSC-1, PSC-1P, 1M-PSC, PSC-1B; pens for calves and 
boxes for horse feed mixers and concrete M100, M150, M200, 
M350.
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ZAMET Zabielski Spółka Jawna
ul. Łagiewniki 45
09-470 bodzanów
tel. 24/ 386 27 51
e-mail: zamet.slupno@wp.pl
www.zamet.org.pl

Zakład Produkcyjno-Usługowy „ZAMET” działa nie przerwanie 
od 1978 roku. Na początku rozpoczęliśmy produkcję rozrzut-
ników do obornika. Kolejną maszyną która powstała w naszej 
firmie, była przyczepa samozbierająca o symbolu fabrycznym 
T183/1. W w kolejnych latach do oferowanego przez nas asor-
tymentu wprowadziliśmy ścinacze zielonek T635 w wersjach do 
zbioru trawy i ziół typu: mięta, szpinak, pietruszka itp. Ostatnią 
nowością jest obsypnik do pryzm o symbolu P427, cieszący 
się dużym zadowoleniem wśród użytkowników. Do naszym 
produktów należy również zaliczyć, włókę łąkową, równiarkę 
pryzm. Nasze produkty wyróżniają się na tle konkurencji powta-
rzalnością, niezawodnością, wysoką jakością podzespołów oraz 
sprawdzoną myślą techniczną.

Production and Service Company ZAMET has been operating 
on the market since 1978 ceaselessly. At first we produced 
manure spreaders following with the loader and silage wagon 
T183/1. In the following years we also introduced green for-
age mowers T635 in a version adapted to collecting grass or 
herb plants like mint, spinach, parsley to mention just a few. 
The latest novelty is a prism lister P427 received enthusiasti-
cally among its users. Our products also include a grapeting 
companies, our products are exceptional in terms of reliability, 
good quality of components and carefully checked technical 
concept.

ZETOR POLSkA Sp. z o.o. 
ul. Inwestorska 3
62-800 kalisz
tel: 625014400
fax 625014499
e-mail: biuro@zetor.pl
www.zetor.pl

Wyłączny dystrybutor ciągników Zetor oraz oryginalnych części 
zamiennych. Dystrybutor  maszyn Zetor System, ciągników do 
prac komunalnych oraz urządzeń leśnych montowanych na cią-
gniki.

Exclusive distributor of Zetor tractors and original spare parts. 
Distributor of Zetor System machinery, municipal tractors and 
forestry equipment mounted on tractors.

ZĘbIEC S.A.
27-200 Starachowice
tel. +48 41 27 67 400
fax +48 41 27 67 500
e-mail: zebiec@zebiec.pl
www.zebiec.pl
Profil facebook: ZGM „Zębiec” S.A.
 
ZGM „Zębiec” SA to jeden z najbardziej znanych producentów 
kotłów do ogrzewania domów i wody użytkowej. Nasze kotły 
c.o. są montowane na szeroką skalę w domowych kotłow-
niach, pawilonach handlowych oraz małych firmach. Doświad-
czenie zdobyte przez lata pozwala nam oferować wysoko 
wydajne i wytrzymałe kotły, których jakości i niezawodności 
jesteśmy pewni.

ZGM Zębiec SA is one of the most well-known manufacturers of 
boilers for central heating systems and domestic hot water pro-
duction. Our boilers are installed widely in home boiler rooms, 
commercial facilities and small business locations. Thanks to our 
experience, gained over the years, our product portfolio includes 
high capacity and heavy duty boilers, whose quality and reliabil-
ity are unquestionable.

ZIEGLER Gmbh
Schrobenhausener Str.74
86554 Pöttmes Niemcy
tel. +49 (0) 8253 9997 0
fax +49 (0) 8253 9997 77
Strona internetowa: www.ziegler-harvesting.com

Firma Ziegler GmbH jest ważnym kooperantem znanych pro-
ducentów techniki żniwnej oraz światowym liderem w zakresie 
zbioru rzepaku. Oferujemy: boczne kosy do rzepaku oraz ze-
stawy, stoły do rzepaku, przystawki do zbioru kukurydzy oraz 
słonecznika. Pod marką  Ziegler Transport firma oferuje szeroki 
asortyment wózków do transportu hedera, a Ziegler Cultivation 
duży  wybór  maszyn do uprawy ziemi. 

The company Ziegler is an important cooperation partner for 
manufacturer in the field of agriculture and world leader in the 
field of rapeseed harvesting. We offer: rapeseed side knives 
& kits, rapeseed header extentions, corn headers and sunflower 
Champion. Our brand Ziegler Transport offers the widest model 
range of header trailers, and Zielger Cultivation builds disc har-
rows and cultivators.
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ZIELONA-ENERGIA.COM klimczyk, Fonfara Sp. J.
ul. krótka 29/31
42-202 Częstochowa, Polska
tel.: +48 34 324 20 20
htto://zielona-energia.com
kontakt@zielona-energia.com
https://www.facebook.com/Energy4Home/

Jesteśmy firmą realizującą najwyższej jakości systemy foto-
woltaiczne dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. 
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę projektantów i instalatorów 
oraz korzystamy wyłącznie z certyfikowanych komponentów naj-
wyższej klasy. Naszą firmę wyróżniają: krótkie terminy realizacji, 
opieka eksperta oraz ułatwione finansowanie instalacji. 
 
Our company implementing the highest quality solar systems for 
individual clients and entrepreneurs. We use only the very best 
quality and certified components. Each one of our designers and 
installers is highly exerienced and qualified. We are proud of pro-
vide a wide range of specialist knowledge and short realization 
times. An additional advantage is the simplified financing of the 
installation.

ZŁOTECkI Sp. z o.o.
Żelechlin 2
88-111 Rojewo
tel. 22/ 519 02 78
e-mail: biurohandlowe@zlotecki.pl

Firma ZŁOTECKI istnieje od 1972r. Dziś większość naszej pro-
dukcji stanowią tłoki do silników spalinowych. Proces produkcji 
w obejmuje całość wytwarzania począwszy od przygotowania 
surowca poprzez odlewanie, obróbkę, kompletowanie i badania. 
Nasza firma posiada certyfikat TUV Nord Germany, oraz spełnia 
normy ISO 9001. Całość produkcji realizowana jest w oparciu 
o komponenty i procesy spełniające światowe normy jakościowe 
dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki temu jesteśmy dostaw-
cami części do wiodących europejskich dystrybutorów, jak rów-
nież dostarczamy nasze wyroby na pierwszy montaż.

ZLOTECKI company was established in 1972. Today, most of 
our productions are pistons for internal combustion engines. 
Production covers all production process star ting from raw 
material preparation through casting, machining, completion 
and testing. Our company is cer tified by TUV Nord Germany, 
and meets the standards of ISO 9001. The entire production is 
carried out based on the components and processes that meet 
global quality standards for the automotive industry. As a result, 
we are leading suppliers of par ts for European distributors, as 
well as deliver our products to the first assembly.

ZUIDbERG FRONTLINE SYSTEMS b.V.
buitenveld 5  
NL-8307DE ENS  HOLANDIA/NETHERLANDS
tel.: 31 527 253 550
e-mail: Info@zuidberg.com
www.zuidberg.com

Zuidberg Frontline systems – czołowy producent układów przed-
niego zawieszania TUZ oraz WOM do wszystkich popularnych 
marek ciągników: Case, New Holland, John Deere, Kubota, 
Massey Ferguson, Landini, Valtra, McCormick i innych. W ofer-
cie także systemy gąsienicowe do ciągników i kombajnów. Wy-
łączny importer Terra Sp. z o.o.

Zuidberg Frontline systems – Offers front linkage systems and 
front PTO for tractors. Tracks system for harvesters and tractors. 
Importer for Poland: Terra Sp. z o.o.

ZUMEC ZAkŁAD URZąDZEń MECHANICZNYCH
Eugeniusz Cieśla
ul. Trawniki 37
32-860 Czchów
tel. 14/ 685 32 40
e-mail: czchow@zumec.com.pl
www.zumtec.com.pl

Firma ZUMEC jest producentem urządzeń transportu zbożowe-
go dla rolnictwa i przemysłu przetwórczo-spożywczego. W ofer-
cie posiadamy przenośniki pionowe – kubełkowe oraz poziome 
– zgarniakowe (redlery), taśmowe. Dostarczamy nasze urządze-
nia dla BIN, AGREMO. Firma posiada certyfikat ISO9001:2000, 
urządzenia posiadają znaki bezpieczeństwa B,CE.

The company ZUMEC is a producer of devices of the cereal 
transportation for the agriculture and the industry manufactur-
ing – alimentary. In our own offer we possess devices of the 
perpendicular transportation – bucket conveyors and the hori-
zontal transportation: scraper conveyors, belt elevators. We 
deliver our devices for BIN. The firm possesses the certificate 
ISO9001:2000, all devices possess signs of the safety B, CE.

ZUPTOR sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 6
63-800 Gostyń 
tel. 65 572 50 90
e-mail: biuro@zuptor.pl 
www.zuptor.pl
https://pl-pl.facebook.com/Zuptor 

Firma ZUPTOR oferuje: mieszalniki pasz pionowe i poziome 
• śrutowniki bijakowe ssąco-tłoczące i zasypowe • linie do auto-
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Ż
matycznego przygotowania pasz • wagi  • silosy z włókna szkla-
nego i tkaninowe • silosy zbożowe i paszowe • kosze przyjęcio-
we • podnośniki  kubełkowe • przenośniki  taśmowe • zbiorniki 
systemowe • czyszczalnie • stoły sortujące • suszarnie • tryjery 
• zaprawiarki • sortowniki optyczne.

Company Zuptor offers: Horizontal and vertical feed mixers 
• Suction and force and gravity hammer mills • Weight crates 
• Fiber-cloth and fiber-glass silos • Grain and feed metal silos 
• Intake pits • Bucket elevators • Belt coveyors • Storage systems 
• Machines of preliminary and thorough cleaning • Sorting tables 
• Dryers • Trieurs • Batch and flow seed treatment machines 
• Optical sorting machines.

ZÜRN HARVESTING GmbH&Co. kG
kapellenstrasse 1
D74214 Westernhausen
NIEMCY/DEUTSCHLAND
tel. 0049/794 391 050
e-mail: piotr.ratajczak@zuern.de
www.zuern.de

Produkujemy: przystawki do zbioru rzepaku, słonecznika dla 
wiodących marek kombajnów, hedery PremiumFlow z taśmami 
transportującymi zbierany materiał dla kombajnów John Deere, 
kosiarki ProfiCut do zbioru biomasy dla sieczkarni i wózki trans-
portowe do hederów. Od 2004 r. firma produkuje kombajny do 
zbioru poletek hodowlanych Zurn 150 (Hege System) i siewniki. 
Importujemy owijarki szeregowe Anderson.

We make combines of all manufacturers even more efficient: 
Rape and sunflower header extensions for combines of almost 
every brand, PremiumFlow belt conveyor header for John Deere 
combines, ProfiCut direct cut header for forage harvesters, Sole-
ro sunflower header, header trailers. Professional equipment for 
field research: Zurn 150 plot combine (Hege system). We import 
Anderson bale wrapers.

ZVL SLOVAkIA Sp. z o.o.
ul. Toszecka 17
44-100 Gliwice
tel. 32/ 270 56 41
e-mail: sprzedaz@zvl.com.pl
www.zvlslovakia.sk

Misją ZVL Slovakia a.s. jest dostarczanie swoim klientom nieza-
wodnych i skutecznych rozwiązań oraz produktów branży łoży-
skowej. Z 50-letnim doświadczeniem zaliczamy się do liderów 
w dziedzinie produkcji łożysk i komponentów do łożysk. Jeste-

śmy stabilnym partnerem dla wiodących producentów maszyn 
i urządzeń.

The mission of ZVL Slovakia a.s. is to provide its customers with 
reliable and efficient solutions and products of the bearing in-
dustry. With 50 years of experience we are among the leaders in 
the field of bearings and bearing components manufacture. We 
are a stable partner for the leading manufacturers of machines 
and equipment

ŻYCIE ROLNIkA Magazyn Polski
Wydawca: AGYAS Agata knieć
ul. Myśliborska 85 C, lok. 5
03-185 Warszawa
tel. +48 506 085 025
e-mail: redakcja@zycierolnika.pl 
www.zycierolnika.pl

Życie Rolnika Magazyn Polski jest kwartalnikiem o zasięgu 
ogólnopolskim, wydawanym zgodnie z porami roku. Wszystkie 
wydania drukowane dostępne są również bezpłatnie w wersji 
elektronicznej na portalu życierolnika.pl. Czasopismo skierowa-
ne jest do rolników oraz do osób i firm z sektora agrobiznesu. 
Prezentuje tematy i porady dotyczące rolnictwa.

Życie Rolnika Magazyn Polski is a nationwide quarterly pub-
lished in accordance with the seasons. All printed editions are 
also available in an electronic version on the zycierolnika.pl, free 
of charge. The magazine is addressed to farmers and people, 
companies from the agribusiness sector. It presents topics and 
advice on agriculture.

ŻYCIEROLNIkA.PL
Wydawca: AGYAS Agata knieć
e-mail: redakcja@zycierolnika.pl
www.życierolnika.pl

www.życierolnika.pl to portal dla każdego rolnika. Życie rolnika 
to więcej niż tylko praca, dlatego poza bieżącymi wiadomo-
ściami dotyczącymi rolnictwa prezentuje tematy związane ze 
zdrowiem, hobby oraz ciekawostki ze świata. W zakładce Ga-
zeta można bezpłatnie pobrać elektroniczną wersję (E-wydanie) 
aktualnego wydania i numerów archiwalnych czasopisma Życie 
Rolnika Magazyn Polski. 

www.zycierolnika.pl is a portal for every farmer. Farmer’s life 
is more than just work, which is why, apart from current news 
about agriculture, it presents topics related to health, hobbies 
and interesting facts from the world. In the Gazeta’s tab you 
can download the electronic version (E-edition) of the current 
issue and archive numbers of the Życie Rolnika Magazyn Polski 
magazine, free of charge.
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1. CIąGNIkI/TRACTORS
0101 Ciągniki/Tractors
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMILKA Sp. z o.o.
ARGOTRACTORS SpA LANDINI, MCCORMICK
BAYWA AG TECHNIK
E-FARM.COM
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FHU ELROL
INTERHANDLER Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
V-TUNING
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0102 Ciągnik osprzęt i części/Tractors – accessories and spare parts
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROCHŁOPECKI
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROFARM PHU
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ARGOTRACTORS SpA LANDINI, MCCORMICK
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
CHINA HEBEI XIAN COUNTY HUAXING AUTO PARTS Co., Ltd.
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
DIAMANTE Joanna Kosińska
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
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FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FHU ELROL
GĄSKA Sp.j.
GUANGZHOU HUIGUANG INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
HEKTOS
HYLMET- hydraulika siłowa, produkcja pomp hydraulicznych i olejowych
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
PROTYL-AGRO Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
PW GROUP GmbH / PW LOGISTICS Sp. z o.o.
PZL SĘDZISZÓW S.A.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.
SIMENA SPÓŁDZIELNIA – Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim
SONAROL Sp.j. Najda
TERRA Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY
VERVO Sp. z o.o.
VSTEEL
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

0103 Nośniki narzędzi/Tool carriers
AGROMEHANIKA d.d.
ARGOTRACTORS SpA LANDINI, MCCORMICK
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
HANS SAUTER GmbH
KABER Grzegorz Schienke
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
WEIDEMANN POLSKA

0104 Ciągniki specjalne/Special tractors 
AGROMEHANIKA d.d.
ARGOTRACTORS SpA LANDINI, MCCORMICK
E-FARM.COM
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FHU ELROL
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
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KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
TERRA Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

0105 Ciągniki wąskie/Narrow-track ractors 
AGROMEHANIKA d.d.
ARGOTRACTORS SpA LANDINI, MCCORMICK
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
FHU ELROL
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński

0106 Mini-ładowarki/Farmyard and animal housing loaders 
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SCHMiDT Renata Schmidt
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA

0107 Ładowarki kołowe i przegubowe/Wheel loaders 
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SCHMiDT Renata Schmidt
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA

0108 Ładowarki teleskopowe/Telehandlers 
AB GROUP
AGROMIX Sp. z o.o.
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
DIECI SRL
DITTA-SERIA
E-FARM.COM
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FARMTRADE Paweł Kryjom
HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
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INTERHANDLER Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUNERT Sp.j.
ŁADOWARKI KMM – P.H.U. MARMUR Mirosława Pakosz
P.P.H.U. HYDRAMET Sp. z o.o.
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA

0109 Ładowacze czołowe, ładowacze zawieszane i przyczepiane/Front, rear and tail loaders 
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGROMIX Sp. z o.o.
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
DLIGHT WEST Sp. z o.o.
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HANS SAUTER GmbH
HYDRO-METAL Adam Gordziejczyk
HYDROMETAL Tomasz Kowalewski
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
METAL-TECHNIK s.c.
P.P.H.U. HYDRAMET Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TANCO AUTOWRAP Ltd
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

2. PRZYCZEPY I POJAZDY TRANSPORTOWE/TRAILERS AND TRANSPORT VEHICLES
0201 Przyczepy i pojazdy transportowe/Trailers and transport vehicles 
ADR POLSKA S.A.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGROMILKA Sp. z o.o.
A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
AUTO-TECH PPHU
BAG POLSKA Sp. z o.o.
CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA
DLIGHT WEST Sp. z o.o.
E-FARM.COM
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
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FARMTRADE Paweł Kryjom
FEBER Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FRANKOWSKI COATING Sp. z o.o. Sp.k.
GLINKOWSKI Sp. z o.o.
HANS BRANTNER & SOHN
INOFAMA S.A.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
KUNERT Sp.j.
MCMS WARKA Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
WIELTON S.A.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZIEGLER GmbH
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0202 Przyczepy wywrotki/Tippers 
ADR POLSKA S.A.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AUTO-TECH PPHU
BAG POLSKA Sp. z o.o.
CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA
DLIGHT WEST Sp. z o.o.
EKOPOM
FEBER Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HANS BRANTNER & SOHN
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KUNERT Sp.j.
MCMS WARKA Sp. z o.o.
P.H.U.P. ROLTRANS Waldemar Kobyliński
PETER KRŐGER GmbH
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
WIELTON S.A.
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0203 Przyczepy objętościowe/Silage trailers 
ADR POLSKA S.A.
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AUTO-TECH PPHU
CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA
EKOPOM
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER & SOHN
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KUNERT Sp.j.
PETER KRŐGER GmbH
UNIA Sp. z o.o.
WIELTON S.A.
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0204 Przyczepy skorupowe/Monoshell tipping trailers 
ADR POLSKA S.A.
AUTO-TECH PPHU
CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA
EKOPOM
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FARMTRADE Paweł Kryjom
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HANS BRANTNER & SOHN
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KUNERT Sp.j.
METAL-FACH Sp. z o.o.
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
WIELTON S.A.
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0205 Przyczepy wyposażenie i części/Trailers – accessories and spare parts 
ADR POLSKA S.A.
AGROFUNKA
CHINA HEBEI XIAN COUNTY HUAXING AUTO PARTS Co., Ltd.
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
FEBER Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER & SOHN
HEKTOS
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
PPHU FRACHT Artur Niewęgłowski
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
TT TECHNOLOGY
VERVO Sp. z o.o.

0206 Przyczepy do transportu zwierząt/Livestock trailers 
ADR POLSKA S.A.
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CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER & SOHN
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.

0207 Przyczepy przeładunkowe/Transshipping trailers 
ADR POLSKA S.A.
AUTO-TECH PPHU
BAG POLSKA Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
HANS BRANTNER & SOHN
HORSCH MASCHINEN GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0208 kontenery, zbiorniki/Containers, tanks 
ABBEY MACHINERY Ltd
ADR POLSKA S.A.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
DITTA-SERIA
EMILIANA SERBATOI
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PETER KRŐGER GmbH
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
SPAW-PROJEKT HALE STALOWE
UNIMETAL Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0209 Pojazdy specjalistyczne/Special vehicles 
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
FEBER Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
PLOTTNIK AGROCONSULTING
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
TERRA Sp. z o.o.
WIELTON S.A.
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

0210 Wózki widłowe/Fork lifts 
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
SCHMiDT Renata Schmidt
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.

3. MASZYNY DO UPRAWY ROLI/SOIL WORkING
0301 Maszyny do uprawy roli/Soil working 
ADR POLSKA S.A.
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AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGRO-LAND Marek Różniak
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRO-MIX Zofia Sobańska
ALTRO PRODUCENT MASZYN I CZĘŚCI
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
AMJ-AGRO AGNIESZKA MAKOWSKA MASZYNY ROLNICZE
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak
DAL-BO A/S
E-FARM.COM
FPHU AGRA Grzegorz Kapała
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
MARTIN – AGRO
METAL-FACH Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
P.P.U.H. WOPROL
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROL/EX
SVD GROUP Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
TOLMET Piotr Wawrzyniak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
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VÄDERSTAD Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZIEGLER GmbH

0302 Głębosze/Subsoilers 
AB GROUP
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRO-MIX Zofia Sobańska
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CARRE S.A.S.
DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak
DAL-BO A/S
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HE-VA ApS
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
MCMS WARKA Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK s.c.
MINOS AGRI POLSKA
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
P.P.U.H. WOPROL
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
ROL/EX
Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN
TOLMET Piotr Wawrzyniak

0303 Pługi/Ploughs 
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
AB GROUP
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRO-MIX Zofia Sobańska
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AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
E-FARM.COM
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
ROL/EX
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
SVD GROUP Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0304 Grubery/Stubble cultivators 
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGRO-MIX Zofia Sobańska
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
DAL-BO A/S
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
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NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
REMPRODEX Sp. z o.o.
ROL/EX
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI
SVD GROUP Sp. z o.o.
TOLMET Piotr Wawrzyniak
UNIA Sp. z o.o.
ZIEGLER GmbH

0305 brony talerzowe/Disc harrows 
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRO-MIX Zofia Sobańska
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMJ-AGRO AGNIESZKA MAKOWSKA MASZYNY ROLNICZE
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak
DAL-BO A/S
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
MARTIN – AGRO
MINOS AGRI POLSKA
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
P.P.U.H. MOSKIT Marek Strzyż
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
ROL/EX
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SIPMA S.A.
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI
TECH-KOM Przemysław Laskowski
TOLMET Piotr Wawrzyniak
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.
ZIEGLER GmbH

0306 kompaktowe brony talerzowe/Short disc harrows 
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
GRANO-SYSTEM Sp. z o.o. Sp.k.
HORSCH MASCHINEN GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
ROL/EX
TOLMET Piotr Wawrzyniak
VÄDERSTAD Sp. z o.o.

0307 brony zębowe/Field and crop harrows 
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
APV POLSKA
Bednar FMT
CARRE S.A.S.
DLIGHT WEST Sp. z o.o.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
P.P.U.H. WOPROL
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PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
ROL/EX
UNIA Sp. z o.o.

0308 brony wirnikowe/Rotary harrows 
AB GROUP
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
ROL/EX
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0309 Glebogryzarki/Rotavators 
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
AB GROUP
AD-ROL Adam Wilomski
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
ALTRO PRODUCENT MASZYN I CZĘŚCI
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
FMR LISICKI Janusz Lisicki
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK s.c.
MINOS AGRI POLSKA
ROL/EX
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY Mariusz Daroszewski

0310 Wały uprawowe/Rollers 
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMJ-AGRO AGNIESZKA MAKOWSKA MASZYNY ROLNICZE
APV POLSKA
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
CARRE S.A.S.
DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak
DAL-BO A/S
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o.
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MCMS WARKA Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK s.c.
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
SVD GROUP Sp. z o.o.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.

0311 Agregaty do uprawy przedsiewnej/Seedbed combination 
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRO-MIX Zofia Sobańska
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
AMJ-AGRO AGNIESZKA MAKOWSKA MASZYNY ROLNICZE
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
CARRE S.A.S.
DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak
DAL-BO A/S
E-FARM.COM
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
GÜTTLER GmbH
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HE-VA ApS
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
METAL-FACH Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
P.P.U.H. MOSKIT Marek Strzyż
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
SIPMA S.A.
TOLMET Piotr Wawrzyniak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.

0312 Technika minimalnej uprawy roli/Minimum soil cultivation technology 
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
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BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DA LANDTECHNIK Mateusz Dyoniziak
GÜTTLER GmbH
HORSCH MASCHINEN GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.

0313 brony łąkowe/Chain-link harrows 
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
APV POLSKA
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
Bednar FMT
GÜTTLER GmbH
HE-VA ApS
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
MANDAM Sp. z o.o.
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
SVD GROUP Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.

0314 Maszyny uprawowe części/Accessories for soil working equipment 
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRISTAL s.c. A. i P. Jędrzejewscy
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-WIKT Sp. z o.o.
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BAGRAMET Sp. z o.o.
DAL-BO A/S
FARMTRADE Paweł Kryjom
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HE-VA ApS
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LANDSTAL Sp.j.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
NAMYSLO AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURER
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POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
RABE POLSKA
TT TECHNOLOGY
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VERVO Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

4. SIEWNIkI, SADZARkI, PIELNIkI/SEED DRILLS, PLANTERS, HOES
0401 Siewniki, sadzarki, pielniki/Seed drills, planters, hoes 
AD-ROL Adam Wilomski
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
APV POLSKA
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CARRE S.A.S.
DITTA-SERIA
E-FARM.COM
GÜTTLER GmbH
P.P.H.U. RENAL
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.

0402 Siewniki/Seed drills
AB GROUP
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
APV POLSKA
ATA-TECHNIK Bartosz Gramowski
CARRE S.A.S.
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
FARMTRADE Paweł Kryjom
GÜTTLER GmbH
HORSCH MASCHINEN GmbH
KARCHEX
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA
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PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
RABE POLSKA
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0403 Agregaty uprawowo-siewne/Seed drill combinations
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
APV POLSKA
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Bednar FMT
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
CARRE S.A.S.
DAL-BO A/S
E-FARM.COM
FARMTRADE Paweł Kryjom
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
HORSCH MASCHINEN GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
RABE POLSKA
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI
Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN
TECH-KOM Przemysław Laskowski
VÄDERSTAD Sp. z o.o.

0404 Siewniki do siewu w mulcz/Mulch drilling machines
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-LAND Marek Różniak
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
HORSCH MASCHINEN GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
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RABE POLSKA
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.

0405 Siewniki do siewu bezpośredniego/Direct seed drills
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROTECHNIK Wojciech Dzięgielewski
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
GÜTTLER GmbH
HORSCH MASCHINEN GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
PNEUSEJ
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.

0406 Siewniki osprzęt i części/Seed drills – accessories and spare parts
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGRO-LAND Marek Różniak
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
HORSCH MASCHINEN GmbH
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
TT TECHNOLOGY
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.
VERVO Sp. z o.o.

0407 Siewniki punktowe/Spacing drills
AB GROUP
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROTOP
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
ATA-TECHNIK Bartosz Gramowski
HORSCH MASCHINEN GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
SATOR
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VÄDERSTAD Sp. z o.o.
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0408 Sadzarki do ziemniaków/Potato planters
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
E-FARM.COM
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
P.P.H.U. RENAL
REMPRODEX Sp. z o.o.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.

0409 Sadzarki do rozsady/Transplanters
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGROTOP
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
MCMS WARKA Sp. z o.o.
SATOR
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.

0410 Pielniki/Mechanical hoes
AB GROUP
AD-ROL Adam Wilomski
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGROTOP
CARRE S.A.S.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
JATZNICKER HANDEL & SERVICE GmbH
MINOS AGRI POLSKA
SATOR
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY Mariusz Daroszewski

0411 Obsypniki/Ridging ploughs
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
AD-ROL Adam Wilomski
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROTOP
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SATOR
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY Mariusz Daroszewski
ZAMET Zabielski Sp.j.

5. MASZYNY DO NAWOŻENIA/FERTILIZER APPLICATION
0501 Maszyny do nawożenia/Fertilizer application
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
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ABBEY MACHINERY Ltd
AD-ROL Adam Wilomski
AGREX MO.PE.RI S.P.A.
AGRO-LAND Marek Różniak
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
Bednar FMT
BERNARDIN POLSKA Sp. z o.o.
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
FARMTRADE Paweł Kryjom
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
TECH-KOM Przemysław Laskowski

0502 Technika składowania, transportu i załadunku nawozów mineralnych/Fertilizers, storage, 
    conveying and transportation technology
AGRO-MASZ Paweł Nowak
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
JATZNICKER HANDEL & SERVICE GmbH
MEPROZET KOŚCIAN S.A.

0503 Rozsiewacze nawozów mineralnych/Mineral fertilizer spreaders
ABBEY MACHINERY Ltd
AGREX MO.PE.RI S.P.A.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGROMEHANIKA d.d.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ALTRO PRODUCENT MASZYN I CZĘŚCI
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
APV POLSKA
ATA-TECHNIK Bartosz Gramowski
BAYWA AG TECHNIK
BERNARDIN POLSKA Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
FARMTRADE Paweł Kryjom
FMR LISICKI Janusz Lisicki
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANGREN s.c. M. Woźniak M. Woźniak
P.P.U.H. WOPROL
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0504 Rozrzutniki wapna/Lime spreaders
AGREX MO.PE.RI S.P.A.
AGRO-MASZ Paweł Nowak
A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FMR LISICKI Janusz Lisicki
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
P.H.U.P. ROLTRANS Waldemar Kobyliński
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
SAMSON AGRO SASU
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

0505 Rozrzutniki obornika/Manure spreaders
ABBEY MACHINERY Ltd
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
BERUTEX Sp.z o.o.
CELIKEL NORTH Sp. z o.o.
CYNKOMET CZARNA BIAŁOSTOCKA
DAFAGRO – ANDO TECH Sp. z o.o.
DITTA-SERIA
EUROMILK
FARMTRADE Paweł Kryjom
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
JASTECH P.P.H.U. Paweł Jasiński
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
MARTIN – AGRO
METAL-FACH Sp. z o.o.
P.H.U.P. ROLTRANS Waldemar Kobyliński
P.P.U.H. MOSKIT Marek Strzyż
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SAMSON AGRO SASU
SIPMA S.A.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.



199

0506 Rozlewacze gnojowicy i ich wyposażenie/Slurry spreaders and accessories
ABBEY MACHINERY Ltd
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BERUTEX Sp.z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
SAMSON AGRO SASU

0507 Rozlewacze nawozów płynnych/Liquid fertilization
ABBEY MACHINERY Ltd
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
SPE TECHMACH (PE)

0508 Maszyny do nawożenia osprzęt i części/Fertilizer spreaders Accessories and spare parts
ABBEY MACHINERY Ltd
AGRI PARTS GLOBAL
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BREDAL POLSKA – R.B. USŁUGI I HANDEL
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
LANDMASCHINENFABRIK KÖCKERLING GmbH & Co. KG
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
TT TECHNOLOGY
VERVO Sp. z o.o.

6. TECHNIkA OCHRONY ROśLIN/PLANT PROTECTION
0601 Technika ochrony roślin/Plant protection
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGROMEHANIKA d.d.
AGROPLAST
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
EKOTRONIC Marek Janus
FARMTRADE Paweł Kryjom
HARDI POLSKA
HORSCH MASCHINEN GmbH
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JATZNICKER HANDEL & SERVICE GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
REMSZ Klimczak Sp.j.
SPE TECHMACH (PE)
TECH-KOM Przemysław Laskowski

0602 Opryskiwacze polowe/Field sprayers
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
ABBEY MACHINERY Ltd
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
AGROPLAST
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
BAYWA AG TECHNIK
BOGUSLAV Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BRANDI Mariusz Karczmarczyk
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
E-FARM.COM
FARMTRADE Paweł Kryjom
FMR LISICKI Janusz Lisicki
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
HORSCH MASCHINEN GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MAB TRADE TECNOMAIS POLSKA
MMAT Wojciech Mikołajczak Agro Technology
P.P.H.U. RENAL
P.P.U.H. MOSKIT Marek Strzyż
P.P.U.H. WOPROL
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HORUS Mróz Ireneusz
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI
SPE TECHMACH (PE)
STANIMPEX Maciej Packiewicz
Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN
TECH-KOM Przemysław Laskowski
TOLMET Piotr Wawrzyniak
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UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0603 Opryskiwacze sadownicze i warzywnicze/Orchard and vegetable sprayers
AGROMEHANIKA d.d.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROTOP
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DITTA-SERIA
EMILIANA SERBATOI
FARMTRADE Paweł Kryjom
FMR LISICKI Janusz Lisicki
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
P.P.H.U. RENAL
P.P.U.H. MOSKIT Marek Strzyż
P.P.U.H. WOPROL
SATOR
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
SPE TECHMACH (PE)
Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY Mariusz Daroszewski

0604 Opryskiwacze osprzęt i części/Sprayers equipment and accessories
ABBEY MACHINERY Ltd
AGRI PARTS GLOBAL
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROMEHANIKA d.d.
AGROPLAST
ALBUZ
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
EKOTRONIC Marek Janus
EMILIANA SERBATOI
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
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MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MMAT Wojciech Mikołajczak Agro Technology
MTM BEARINGS
P.P.U.H. WOPROL
SKOTAREK PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH I CZĘŚCI
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
STANIMPEX Maciej Packiewicz
Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN
TT TECHNOLOGY
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
VERVO Sp. z o.o.

0605 Zamgławiacze/Plant protection atomizers
AGROPLAST
ALBUZ
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0606 Rozsiewacze granulatów/Granule spreaders
ABBEY MACHINERY Ltd
AGREX MO.PE.RI S.P.A.
AGRISEM INTERNATIONAL SAS
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
APV POLSKA
BAGRAMET Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.

0607 Rozpylacze/Nozzles
AGROPLAST
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
EKOTRONIC Marek Janus
EMILIANA SERBATOI
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.
HARDI POLSKA
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
MMAT Wojciech Mikołajczak Agro Technology

7. DESZCZOWNIE, NAWADNIANIE I ODWADNIANIE/SPRINkLER AND SURFACE IRRIGATION 
  AND DRAINAGE
0701 Deszczowanie i nawadnianie/Sprinkler irrigation and surface irrigation
AGROTOP
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
drenowanie.pl – INWESTMEL Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HA-DWA-O Paweł Filipiak



203

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HYDRO Dariusz Patrzykąt
SATOR

0702 Deszczownie i akcesoria do deszczowni/Sprinkler irrigation installations and accessories
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HA-DWA-O Paweł Filipiak

0703 Instalacje nawdniające i akcesoria/Irrigation installation and accessories
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
drenowanie.pl – INWESTMEL Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HA-DWA-O Paweł Filipiak
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HYDRO Dariusz Patrzykąt

0704 Technika drenowania/Drainage technology
drenowanie.pl – INWESTMEL Sp. z o.o.
HOMBURG MACHINEHANDELB.V.
S-S ENGINERING B.V.
TERRA Sp. z o.o.

0705 Pompy/Pumps
AGROMEHANIKA d.d.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BERUTEX Sp.z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
EMILIANA SERBATOI
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MAKITA Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HA-DWA-O Paweł Filipiak
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HYDRO Dariusz Patrzykąt
Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN

0706 Rury, przewody i osprzęt/Pipes, hoses and accessories
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
drenowanie.pl – INWESTMEL Sp. z o.o.
EMILIANA SERBATOI
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
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PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HA-DWA-O Paweł Filipiak
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE HYDRO Dariusz Patrzykąt

8. ZbIÓR ZbÓŻ/GRAIN HARVEST
0801 Technika zbioru ziarna/Grain harvesting technology
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
EMMAROL Sp. z o.o.
GĄSKA Sp.j.
PROFIX Bogusław Pabirowski
ROLMASZ-POL / SUDNIK GROUP
WINTERSTEIGER A.G.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZIEGLER GmbH
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0802 kombajny zbożowe/Combine harvesters
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMILKA Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
E-FARM.COM
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
PROFIX Bogusław Pabirowski
PW GROUP GmbH / PW LOGISTICS Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMASZ-POL / SUDNIK GROUP
WINTERSTEIGER A.G.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0803 kombajny – osprzęt i części/Combine harvesters – accessories and spare parts
AGRI PARTS GLOBAL
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
EMMAROL Sp. z o.o.
GĄSKA Sp.j.
HEKTOS
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PROFIX Bogusław Pabirowski
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
PW GROUP GmbH / PW LOGISTICS Sp. z o.o.
PZL SĘDZISZÓW S.A.
ROLMASZ-POL / SUDNIK GROUP
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SIMENA SPÓŁDZIELNIA – Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim
TERRA Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY
VERVO Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

0804 Zespoły żniwne, zespoły tnące/Combine harvester heads, cutters
EMMAROL Sp. z o.o.
GĄSKA Sp.j.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
MAB TRADE TECNOMAIS POLSKA
PROFIX Bogusław Pabirowski
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
ROLMASZ-POL / SUDNIK GROUP
TECH-KOM Przemysław Laskowski
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0805 Rozdrabniacze słomy/Choppers for combine harvesters’
ABBEY MACHINERY Ltd
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz
ASKET
BARBATUS TRADE – MAXAMMON POLSKA
DOZAGRO Radosław Rybacki
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k.
EMMAROL Sp. z o.o.
FPHU AGRA Grzegorz Kapała
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
ROLMASZ-POL / SUDNIK GROUP
Świtała Tadeusz P.P.H.U. TAD-LEN
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

9. ZbIÓR ZIELONEk/FORAGE HARVEST 
0901 Technika zbioru zielonek/Forage harvesting technology
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGROMIX Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz
BAYWA AG TECHNIK
FARMTRADE Paweł Kryjom
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
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RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TANCO AUTOWRAP Ltd
ZAMET Zabielski Sp.j.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0902 kosiarki/Rotary and disc mowers
AB GROUP
ABBEY MACHINERY Ltd
AGROMIX Sp. z o.o.
E-FARM.COM
FMR LISICKI Janusz Lisicki
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
MCMS WARKA Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA
P.P.U.H. WOPROL
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
SIPMA S.A.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIA Sp. z o.o.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZAMET Zabielski Sp.j.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0903 Spulchniacze i zgniatacze pokosów/Mower-conditioners
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
GENEU Beata Jerczyńska
GÜTTLER GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MORPAK WYTWÓRNIA USZCZELEK Paweł Jaworski
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0904 Przetrząsacze/Tedders
AGROMIX Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
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KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
SIPMA S.A.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIMETAL Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0905 Zgrabiarki/Windrowers
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
AGROMIX Sp. z o.o.
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ALTRO PRODUCENT MASZYN I CZĘŚCI
KARCHEX
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
METAL-TECHNIK s.c.
MINOS AGRI POLSKA
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
SIPMA S.A.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
UNIMETAL Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0906 Prasy zwijające/Round balers
AB GROUP
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
E-FARM.COM
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
METAL-FACH Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
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PROTECH Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
SIPMA S.A.
UNIA Sp. z o.o.

0907 Prasy wielkobelowe/big balers
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

0908 Sieczkarnie zbierające, ścinacze zielonkowe/Forage harvesters, mounted forage harvesters
AB GROUP
AGROMILKA Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PW GROUP GmbH / PW LOGISTICS Sp. z o.o.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0909 Przyczepy zbierające/Self-loading trailers
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROMIX Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZAMET Zabielski Sp.j.

0910 Owijarki bel/bale wrappers
AB GROUP
AGRICOLA-FINANSE Katarzyna Szatan
AGRI-EKO Agnieszka Wójcik
ALTRO PRODUCENT MASZYN I CZĘŚCI
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LANGREN s.c. M. Woźniak M. Woźniak
MCHALE ENGINEERING LTD.
METAL-FACH Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK s.c.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
SAMASZ Sp. z o.o.
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
SIPMA S.A.
TANCO AUTOWRAP Ltd
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0911 Praso-owijarki/baler/wrapper combinations
AGROMIX Sp. z o.o.
AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz
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JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
PÖTTINGER LANDTECHNIK GmbH
UNIA Sp. z o.o.

0912 Urządzenia do napełniania silosów/Distribution equipment for bunker silos
AGROTECHNIK Wojciech Dzięgielewski
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
TANCO AUTOWRAP Ltd

0913 Technika wybierania kiszonki z silosów/Silage unloading equipment for bunker silos
AGROTECHNIKA-BRUDZ Wiesław Brudz
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
TANCO AUTOWRAP Ltd
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.

10. ZbIÓR OkOPOWYCH/ROOT CROP HARVEST 
1001 Technika zbioru okopowych/Root crop harvesting technology
AGROTOP
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SATOR
UNIA Sp. z o.o.

1002 kopaczki do ziemniaków/Potarto diggers
A.W. IMPEX Sp. z o.o.
AGROTOP
BOMET Sp. z o.o. Sp.k.
E-FARM.COM
FMR LISICKI Janusz Lisicki
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
PONAR LUBAŃ Sp. z o.o.
SATOR
TARET Sp. z o.o. Sp.k.

1003 kombajny do zbioru ziemniaków/Potato harvesters
AGROTOP
BAYWA AG TECHNIK
E-FARM.COM
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
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SATOR
UNIA Sp. z o.o.

1004 kombajny do zbioru buraków cukrowych/Sugar beet harvesting techniques
BAYWA AG TECHNIK
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska

1005 Czyszczarko-ładowarki do buraków/Sugar beet cleaning loaders
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska

11. TECHNIkA POZbIOROWEJ ObRÓbkI PLONÓW, kONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA/
       CONDITIONING, CONSERVATION AND STORAGE OF HARVEST PRODUCTS
1101 Technika pozbiorowej obróbki plonów, konserwacji i przechowywania/Conditioning, handling, 
    conservation and storage of harvest products
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AGROCHŁOPECKI
ALISTAN AGRO Sp. z o.o.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BARBATUS TRADE – MAXAMMON POLSKA
BERNARDIN POLSKA Sp. z o.o.
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
EKOCHEM PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.
EKOPIAN
FEERUM S.A.
GRAINTEC Mariusz Piecuch
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KARMATECH Sp. z o.o.
KAROL Sp. z o.o.
LIFEWELLNESS Sp. z o.o.
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
SMARTSORT COMPANY Sp. z o.o. Sp.k.
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o.
WILLY NIKLAS GmbH
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

1102 Hale, magazyny, przechowalnie/Shed construction, multi-purpose sheds
4TECH Sp. z o.o. Sp.k.
A/S CIMBRIA
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AMAN Janusz Młynarczyk
BIN Sp. z o.o.
BUTTIMER ENGINEERING
DITTA-SERIA
FEERUM S.A.
FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz
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HALE NA BALE – ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki
HUPRO SYSTEMS SE
IZOPANEL-PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
MASA Zenon Kolankowski
MTM Dariusz Seferyński
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
P.H.U. ANNOPOL Anna Kaźmierczak
RICHEL GROUP
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.
SKAVSKA HALE POLSKA
SPAW-PROJEKT HALE STALOWE
STALMACH Marek Machowski
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o.
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

1103 Materiały budowlane/building materials
4TECH Sp. z o.o. Sp.k.
AMAN Janusz Młynarczyk
HAERING POLSKA Sp. z o.o.
IZOPANEL-PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
POZ BRUK Sp. z o.o. Sp.j.
SPAW-PROJEKT HALE STALOWE
STALMACH Marek Machowski
TK BATO Sp. z o.o.
WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o.

1104 Zbiorniki i silosy/Containers, silos and accessories
A/S CIMBRIA
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AGREMO Sp. z o.o.
AGRO-INSTAL Adam Kulik
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
BUTTIMER ENGINEERING
DITTA-SERIA
EMILIANA SERBATOI
FEERUM S.A.
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
MEPU OY
MICHAŁ ZPUH Krzysztof Targoński
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE WINKLER Ciseł Monika
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RIELA POLSKA Sp. z o.o.
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
VBET
WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o.
WILLY NIKLAS GmbH
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

1105 Suszarnie do zielonek/Drying installations for forage plants
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

1106 Zaprawiarki/Seed dressing equipment, seed dressing installations
A/S CIMBRIA
ALC LVIVAGROMASHPROEKT
BUTTIMER ENGINEERING
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
WILLY NIKLAS GmbH

1107 Techniki pozbiorowej obróbki ziarna/Storage installations for grain
A/S CIMBRIA
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.
BIN Sp. z o.o.
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
BUTTIMER ENGINEERING
EKOCHEM PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.
EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny
FEERUM S.A.
LIFEWELLNESS Sp. z o.o.
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
MARTIN – AGRO
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
SMARTSORT COMPANY Sp. z o.o. Sp.k.
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
UNIA Sp. z o.o.

1108 Przenośniki do transportu ziarna/Conveying equipment for grain
A/S CIMBRIA
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
ADRAF Rafał Patyk
AGREMO Sp. z o.o.
AGRO-INSTAL Adam Kulik
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BIN Sp. z o.o.
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BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
BUTTIMER ENGINEERING
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
EXPORT IMPORT HANDEL USŁUGI Adam Tęsny
FEERUM S.A.
GRAINTEC Mariusz Piecuch
KAROL Sp. z o.o.
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o.
MARTIN – AGRO
MEPU OY
MICHAŁ ZPUH Krzysztof Targoński
PLOTTNIK AGROCONSULTING
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TANCO AUTOWRAP Ltd
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
WILLY NIKLAS GmbH
ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla

1109 Suszarnie do ziarna/Drying installations for grain
A/S CIMBRIA
ADNAR Kołodziejczyk Daniel
AGREMO Sp. z o.o.
AGREX MO.PE.RI S.P.A.
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
BUTTIMER ENGINEERING
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
DOZAGRO Radosław Rybacki
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k.
DRZEWICZ WYTWÓRNIA SUSZARŃ Sp. z o.o. Sp.k.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
FARMTRADE Paweł Kryjom
FEERUM S.A.
MEPU OY
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
PEDROTTI POLSKA Spółka z o.o.
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
PROMINSTRUMENT WEST Ltd.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE AGROUNIMA Cezary Sztuder
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
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TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o.
WILLY NIKLAS GmbH
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

1110 Młyny do ziarna/Mills and accessories (cereal, maize)
ADRAF Rafał Patyk
AGREX MO.PE.RI S.P.A.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
BARBATUS TRADE – MAXAMMON POLSKA
BIN Sp. z o.o.
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
DAFAGRO – ANDO TECH Sp. z o.o.
DOZAGRO Radosław Rybacki
DOZAMECH Sp. z o.o. Sp.k.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
KARCHEX
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
MARTIN – AGRO
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

1111 Techniki pozbiorowej obróbki ziemniaków/Conveying and grading equipment for potatoes
EKOCHEM PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.

1112 Wyposażenie przechowalni ziemniaków/Installations for storage and processing of potatoes
EKOPIAN
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
REMPRODEX Sp. z o.o.

1113 Wentylacja i klimatyzacja/Storage facilities – air conditioning technology
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
FEERUM S.A.
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
KAROL Sp. z o.o.
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k.
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MEPU OY
MTM Dariusz Seferyński
PLANETFAN Sp. z o.o. Sp.k.
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.

12. MASZYNY WARZYWNICZE I SADOWNICZE/MACHINERY FOR HORTICULTURE 
  AND ORCHARDING
1201 Maszyny warzywnicze i sadownicze/Machinery for horticulture and orcharding
AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
AGROTOP
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
DITTA-SERIA
DXD ENGINEERING POLAND Sp. z o.o.
FMR LISICKI Janusz Lisicki
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
IMIZUNI PRODUCENT MASZYN DO OBIERANIA CEBULI
KORBANEK Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
MACHINES PIÓRO Artur Pióro
MALINMAR Janina Malinowska
MASA Zenon Kolankowski
MCMS WARKA Sp. z o.o.
P.P.U.H. WOPROL
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HORUS Mróz Ireneusz
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.
SATOR
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY Mariusz Daroszewski

1202 Ciągniki jednoosiowe i specjalne/Two-wheeled tractors and special tractors
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.

1203 Osprzęt ciągników jednoosiowych i specjalnych/Machinery and equipment for two-wheeled 
    tractors and special tractors
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY

1204 Siewniki warzywnicze/Seeders
AB GROUP
AGROTOP
DITTA-SERIA
SATOR
VÄDERSTAD Sp. z o.o.
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1205 Sadzarki do rozsady/Planters
AGROTOP
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
MCMS WARKA Sp. z o.o.
SATOR
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.
TARET Sp. z o.o. Sp.k.

1206 Maszyny do formowania redlin/Ridge tillers
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
MACHINES PIÓRO Artur Pióro

1207 Frezarki międzyrzędowe/Row tillers
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
MACHINES PIÓRO Artur Pióro
MCMS WARKA Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA
SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.

1208 Technika nawadniania kropelkowego/Drip irrigation
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk

1209 kombajny do zbioru warzyw/Vegetable harvesters
AGROTOP
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
SATOR

1210 Maszyny do zbioru owoców/Machinery for fruit growing
DITTA-SERIA
FMR LISICKI Janusz Lisicki

1211 Sortowniki/Sorting technology
AGROTOP
DOMASZ Tomasz Waligóra
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
EKOCHEM PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.
PAT CHOMUTOW Sp.j.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SATOR
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

1212 Przenośniki/Conveying equipment
AGROTOP
DOMASZ Tomasz Waligóra
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GmbH & Co.KG
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
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KARMATECH Sp. z o.o.
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
MCMS WARKA Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SATOR
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke

1213 Pojemniki/big boxes
DOMASZ Tomasz Waligóra
SVD GROUP Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

1214 Wagoworkownice/Weighing technology
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
DOMASZ Tomasz Waligóra
MACHINES PIÓRO Artur Pióro
REMPRODEX Sp. z o.o.
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke

1215 Technika pakowania warzyw/Packing and marketing installations for vegetables
AGROTOP
DOMASZ Tomasz Waligóra
MACHINES PIÓRO Artur Pióro
SATOR
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke

1216 Wyposażenie przechowalni warzyw i owoców/Storage and processing installations 
    for vegetables and fruit
EKOPIAN
MACHINES PIÓRO Artur Pióro
MASA Zenon Kolankowski
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke

1217 Folia, siatka, agrowłóknina/Sheeting material, nonwovens, netting
FARMTRADE Paweł Kryjom
M-CLUB Maciej Małecki
POLPROTEX s.c.
TANCO AUTOWRAP Ltd
WIMAR WM Sp. z o.o.

13. ROLNICTWO EkOLOGICZNE/ECOLOGICAL FARMING
1301 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa ekologicznego/Machines and equipment for ecological 
    farming
APV POLSKA
ASKET
ECO-TECH-LAS A.Z.
EKO PARTNER Kazimierz Janiak
EMILIANA SERBATOI
EUROMILK
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
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ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MINOS AGRI POLSKA
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH
PAT CHOMUTOW Sp.j.
TERRA Sp. z o.o.
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.
WILLY NIKLAS GmbH
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

14. MECHANIZACJA PRODUkCJI ZWIERZĘCEJ/TECHNICAL PRODUCTS AND EQUIPMENT FOR 
  LIVESTOCk FARMING
1401 Mechanizacja produkcji zwierzęcej/Technical products and equipment for livestock farming
ADRAF Rafał Patyk
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AJDAR
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
DELTAFAN
EUROMILK
FARMTEC a.s.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
FIRMA ROLAND PRODUKCJA HANDEL USŁUGI Ryszard Drąg
GENEU Beata Jerczyńska
HOG SLAT Sp. z o.o.
ITPHOTONICS SRL
JFC POLSKA Sp.z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH
P.H.U. ANNOPOL Anna Kaźmierczak
PELLON Sp. z o.o.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE AGROUNIMA Cezary Sztuder
ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TANCO AUTOWRAP Ltd
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WESSTRON
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.
ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o.

1402 Wyposażenie chlewni/Piggery equipment and instalations
ADRAF Rafał Patyk
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AJDAR
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DELTAFAN
EKOPIAN
FARMTEC a.s.
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FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
GENEU Beata Jerczyńska
HOG SLAT Sp. z o.o.
IBF POLSKA Sp. z o.o.
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KOD-MET Zofia Kodym
KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH
MASA Zenon Kolankowski
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
MTM Dariusz Seferyński
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
PELLON Sp. z o.o.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE AGROUNIMA Cezary Sztuder
RECTICEL IZOLACJE
ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WESSTRON
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.

1403 Wyposażenie obór/Dairy equipment and instalations
ADRAF Rafał Patyk
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGROMIX Sp. z o.o.
A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
BERUTEX Sp.z o.o.
EKOPIAN
EUROMILK
FARM-MPARTNER Sp. z o.o.
FARMTEC a.s.
FHU ARBENA BIS Arkadiusz Benisz
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
IBF POLSKA Sp. z o.o.
INOFAMA S.A.
ITPHOTONICS SRL
JFC POLSKA Sp.z o.o.
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KOD-MET Zofia Kodym
KVK HYDRA KLOV
MARTIN – AGRO
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MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
MTM Dariusz Seferyński
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
PELLON Sp. z o.o.
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE AGROUNIMA Cezary Sztuder
RECTICEL IZOLACJE
ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.
ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH Sp. z o.o.

1404 Technika pozyskiwania i schładzania mleka/Milking and cooling technology
A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
FARM-MPARTNER Sp. z o.o.
FARMTEC a.s.
MARTIN – AGRO
PELLON Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.

1405 Wozy paszowe i technika zadawania pasz/Feed mixing and feeding instalations
AB GROUP
ABBEY MACHINERY Ltd
ADRAF Rafał Patyk
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROMIX Sp. z o.o.
AGROTECHNIK Wojciech Dzięgielewski
AJDAR
A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
ATA-TECHNIK Bartosz Gramowski
BAYWA AG TECHNIK
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
CELIKEL NORTH Sp. z o.o.
DAFAGRO – ANDO TECH Sp. z o.o.
DOZAGRO Radosław Rybacki
EUROMILK
FARM-MPARTNER Sp. z o.o.
FARMTRADE Paweł Kryjom
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FPHU AGRA Grzegorz Kapała
GENEU Beata Jerczyńska
ITPHOTONICS SRL
KESSENS TECHNIK MIT SYSTEM GmbH & Co. KG
KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH
MARTIN – AGRO
MINOS AGRI POLSKA
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M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
PELLON Sp. z o.o.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
SANO – NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.
WESSTRON
ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Sp. z o.o.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.
ZAMET Zabielski Sp.j.

1406 Technika usuwania obornika/Solid manure removing equipment
ABBEY MACHINERY Ltd
AJDAR
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
DAFAGRO – ANDO TECH Sp. z o.o.
FARM-MPARTNER Sp. z o.o.
FARMTEC a.s.
JFC POLSKA Sp.z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
PELLON Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE AGROUNIMA Cezary Sztuder
ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
WESSTRON
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.

1407 Technika zagospodarowania gnojowicy/Slurry removing and processing equipment
ABBEY MACHINERY Ltd
AJDAR
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.
FARMTEC a.s.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
IBF POLSKA Sp. z o.o.
JFC POLSKA Sp.z o.o.
KARCHEX
KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PELLON Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.
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THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
WESSTRON
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.

1408 Technika utrzymania czystości w budynkach inwentarskich/Hygiene, disinfection and cleaning 
    equipment
FOG AGROTECHNIK POLAND Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
JFC POLSKA Sp.z o.o.
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH
PELLON Sp. z o.o.
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
RECTICEL IZOLACJE
THYE-LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o.
WTÓRPLAST S.A.
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.

1409 Technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków inwentarskich/Heating, aeration 
    and controlled environment technology for animal housing
AJDAR
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
DELTAFAN
EKOPIAN
FARMTEC a.s.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
GALMET Sp. z o.o. Sp.k.
GENEU Beata Jerczyńska
HOG SLAT Sp. z o.o.
JFC POLSKA Sp.z o.o.
KREBECK STALLEINRICHTUNGEN UND APPARATEBAU GmbH
MEPU OY
MTM Dariusz Seferyński
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
P.H.U. ANNOPOL Anna Kaźmierczak
PELLON Sp. z o.o.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
RECTICEL IZOLACJE
TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WESSTRON
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS S.A.

15. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII/RENEWAbLE ENERGY SOURCES
1501 Produkcja energii z odnawialnych Ÿródeł energii/Renewable industrial raw materials 
    and renewable energies 
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
ASKET
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DOZAGRO Radosław Rybacki
ECO-TECH-LAS A.Z.
EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
GALMET Sp. z o.o. Sp.k.
HOST POLSKA
IDEAPV
KLIMOSZ Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
OZE PROJEKT FOTOWOLTAIKA Paweł Zabielski
P.H.U. KONAR s.c.
PITERN
PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce
PROMINSTRUMENT WEST Ltd.
RAWICOM Sp. z o.o. Sp.k.
STALMET
TERMSTAL
ZIELONA-ENERGIA.COM Klimczuk Fonfara Sp.j.

1502 Uprawa roślin na biomasę/Cultivated energy plants
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
FPHU AGRA Grzegorz Kapała
HOST POLSKA
P.H.U. KONAR s.c.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POLGER-KIDO Róża Kido, Maciej Krawczewski s.c.

1503 Produkcja energii z biomasy/biomass energy plants
ASKET
FPHU AGRA Grzegorz Kapała
HOST POLSKA
KLIMOSZ Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
METALERG Sp. z o.o. Sp.k.
P.H.U. KONAR s.c.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POLGER-KIDO Róża Kido, Maciej Krawczewski s.c.
TEKLA
VIADRUS

1504 kotły na słomę/Wood firing installations
DAFAGRO – ANDO TECH Sp. z o.o.
HOST POLSKA
KLIMOSZ Sp. z o.o.
METALERG Sp. z o.o. Sp.k.
PROTECH Sp. z o.o.
TEKLA
VIADRUS

1505 baterie słoneczne/Solar energy plants
EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH



224

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade

GALMET Sp. z o.o. Sp.k.
IDEAPV
KLIMOSZ Sp. z o.o.
PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce
STALMET
TERMSTAL
ZIELONA-ENERGIA.COM Klimczuk Fonfara Sp.j.

1506 biogazownie/biogas plants
AGREGATY PEX-POOL PLUS
BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.
FARMTEC a.s.
FPHU AGRA Grzegorz Kapała
HOST POLSKA
KLIMOSZ Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
VBET
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

16. TECHNIkA kOMUNALNA/TECHNOLOGY FOR MUNICIPAL APPLICATIONS
1601 Technika komunalna/Technology for municipal applications
ADR POLSKA S.A.
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
FARMTRADE Paweł Kryjom
FUCON Dariusz Szczekocki
HEKTOS
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MASA Zenon Kolankowski
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
METAL-TECHNIK s.c.
MODERNTECH Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TERRA Sp. z o.o.
UNIA Sp. z o.o.
WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

1602 Ciągniki i pojazdy komunalne/Tractors and municipal vehicles
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FHU ELROL
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KAGRO Krzysztof Pankowski



225

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

1603 Ciągniki i pojazdy komunalne osprzęt/Tractors and municipal vehicles – accessories 
    and spare parts
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FHU ELROL
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MTM BEARINGS
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
SCOUT EUROTRADE Sp. z o.o.
TERRA Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY
VERVO Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA
ZAKŁAD METALOWY AGROMASZ Gruszczewski Janusz
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

1604 Narzędzia i maszyny do pielęgnacji krajobrazu/Landscape maintenance equipment
AB GROUP
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
EMILIANA SERBATOI
MAKITA Sp. z o.o.
WEIDEMANN POLSKA

1605 kosiarki trawnikowe/Lawn mowers
AMAZONEN-WERKE H.DREYER GmbH&Co.KG
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
KAGRO Krzysztof Pankowski
MAKITA Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.

1606 kosy spalinowe/Power mowers
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
MAKITA Sp. z o.o.

1607 kosiarki bijakowe/Flail mowers
AB GROUP
AGROFUNKA
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
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FHU ELROL
KAGRO Krzysztof Pankowski
MCMS WARKA Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UAB AGROTEKAS

1608 kosiarki do poboczy/Verge and embankment rotovators and mowers
AGROFUNKA
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
SAMASZ Sp. z o.o.
TECH-KOM Przemysław Laskowski
UAB AGROTEKAS

1609 Zamiatarki/Sweeping machines
AGRI PARTS GLOBAL
AGROFUNKA
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
METAL-TECHNIK s.c.
MODERNTECH Sp. z o.o.
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
REMPRODEX Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
SVD GROUP Sp. z o.o.

1610 Maszyny i urządzenia do komunalnych prac ziemnych/Machinery and equipment 
    for municipal earthwork
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
ECO-TECH-LAS A.Z.
EMILIANA SERBATOI
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
MODERNTECH Sp. z o.o.
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński

1611 Maszyny i urządzenia do zimowego utrzymania dróg/Equipment for winter services
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FHU ELROL
FMR LISICKI Janusz Lisicki
FUCON Dariusz Szczekocki
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KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
MODERNTECH Sp. z o.o.
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o.
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
ZAKŁAD METALOWY AGROMASZ Gruszczewski Janusz

1612 Maszyny do kompostowania/Composting equipment and machines
BAG POLSKA Sp. z o.o.
FPHU AGRA Grzegorz Kapała

1613 Rozrzutniki kompostu/Compost spreaders
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
KAGRO Krzysztof Pankowski
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.

17. TECHNIkA LEśNA/FORESTRY TECHNOLOGY
1701 Technika leśna/Forestry technology
AGROFUNKA
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
BAYWA AG TECHNIK
ECO-TECH-LAS A.Z.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FUCON Dariusz Szczekocki
HEKTOS
HYLMET- hydraulika siłowa, produkcja pomp hydraulicznych i olejowych
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
PAT CHOMUTOW Sp.j.
PROTYL-AGRO Sp. z o.o.
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
WAAB WYTWÓRNIA BETONU Sp. z o.o.
WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o.

1702 Pilarki/Power saws
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
MAKITA Sp. z o.o.
WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o.

1703 Łuparki do drewna/Firewood splitters
MCMS WARKA Sp. z o.o.
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.

1704 Specjalne ciągniki leśnie/Special forestry tractors
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
PW BARTESKO Bartłomiej Skowroński
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1705 Leśne maszyny uprawowe/Forestry cultivation machines
ECO-TECH-LAS A.Z.
PAT CHOMUTOW Sp.j.

18. śRODkI PRODUkCJI/FARM INPUTS
1801 Rolnicze środki produkcji/Farm inputs
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
CALC GROUP Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
ORCAL® – EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o.
PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala
PROBIOTICS POLSKA Sp. z o.o.
Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk

1802 Materiał siewny/Cereal seeds
AGROYOUMIS Sp. z o.o.
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
CALC GROUP Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
CORTEVA
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni
DMS-TECHNOLOGY Sp. z o.o.
EURALIS NASIONA Sp. z o.o.
FIRMA NASIENNA GRANUM
HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. grupa IHAR
HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR
KWS LOCHOW POLSKA
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
P.H.U. AGROIMPEX Sp. z o.o.
PLANTICO-HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.
POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j.
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
RAPOOL POLSKA Sp. z o.o.

1803 Rozsada roślin/Vegetable plants
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni

1804 Materiał szkółkarski/Nursery materials
HURTOWNIA OGRODNICZA Bogdan Królik

1805 Nawozy mineralne/Fertilizers, mineral fertilizers
AGRAMI Sp. z .o.o.
ANWIL S.A.
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
CALC GROUP Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
KANTERS NAWÓZ NATURALNY
LIEDMANN Sp. z o.o.
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
NORDKALK Sp. z o.o.
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ORCAL® – EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
P.H.U. AGROIMPEX Sp. z o.o.
P.P.U.H. DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.
PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o.

1806 Nawozy dolistne/Liquid manure
AGRAMI Sp. z .o.o.
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
KANTERS NAWÓZ NATURALNY
P.H.U. AGROIMPEX Sp. z o.o.
POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j.
PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala
PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Siewielec Tadeusz
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POLGER-KIDO Róża Kido, Maciej Krawczewski s.c.

1807 środki ochrony roślin/Plant protection
AGROBIOS
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
CORTEVA
P.H.U. AGROIMPEX Sp. z o.o.
POLCALC PRODUCENT NAWOZÓW WAPNIOWYCH
POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j.
Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk
Z.P.U.H. BEST-PEST M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp.j.

1808 środki do utrzymania czystości/Cleaning products
HCS EUROPE Sp. z o.o.
PRO-CHEM
WTÓRPLAST S.A.
Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk

1809 Opakowania/Packaging material
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
PACK LEADER Sp. z o.o.
WIMAR WM Sp. z o.o.

1810 Folia rolnicza/Farm sheeting
AGROMIX Sp. z o.o.
BAG POLSKA Sp. z o.o.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
FARMTRADE Paweł Kryjom
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1811 Sznurek do pras/binder twines
AGROMIX Sp. z o.o.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
FARMTRADE Paweł Kryjom
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DEFALIN GROUP S.A.
WIMAR WM Sp. z o.o.

1812 Siatka do pras/Wrapping nets for round bales
AGROMIX Sp. z o.o.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
FARMTRADE Paweł Kryjom
PACK LEADER Sp. z o.o.

1813 Folia do owijania bel/Stretch film sheeting for bale silage
AGROMIX Sp. z o.o.
CAST S.A.
CENTER PLAST Sp. z o.o.
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o.
ERG BIERUŃ FOLIE Sp. z o.o.
FARMTRADE Paweł Kryjom
FOL-GOS Sp. z o.o.
TANCO AUTOWRAP Ltd

1814 Pasze/Feeders
BARBATUS TRADE – MAXAMMON POLSKA
CIECH PRODUKTY SOLNE
DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k.
FIRMA ROZALCZYK
GOLPASZ S.A.
HOHBURG MINERALFUTTER GmbH
INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A.
KARMATECH Sp. z o.o.
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
NEOROL Sp. z o.o.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
PIAST PASZE Sp. z o.o.
SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.
SKOTAN S.A.

1815 Dodatki paszowe/Feed admixtures
BARBATUS TRADE – MAXAMMON POLSKA
CORTEVA
DOLFOS Sp. z o.o. Sp.k.
FIRMA ROZALCZYK
GOLPASZ S.A.
HOHBURG MINERALFUTTER GmbH
KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A.
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MAD-BOX Andrzej Madejczyk
SANO – NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT Sp. z o.o.
SCHAUMANN POLSKA Sp. z o.o.
SKOTAN S.A.

19. kOMPONENTY, CZĘśCI ZAMIENNE I OSPRZĘT/COMPONENTS, SPARE PARTS 
   AND ACCESSORIES
1901 komponenty, części zamienne i osprzęt/Components, spare parts and accessories
ABBEY MACHINERY Ltd
ADR POLSKA S.A.
AGRI PARTS GLOBAL
AGROAD KUŘIM, CZECH REPUBLIC
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROFARM PHU
AGROLAND Sp. z o.o.
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMER Jacek Marciszewski
AGROMET Sp. z o.o.
AGROPLAST
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGROTOP
AGROTRADE Grzegorz Ostrowski
ALFA Paweł Porębski
AMA POLAND Sp. z o.o.
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BAGRAMET Sp. z o.o.
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
BEPCO POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
Bulmach Sp. z o.o.
CANTONI GROUP (CELMA INDUKTA, BESEL)
CHS LUBAŃ Sp. z o.o.
EMILIANA SERBATOI
EXPARTO s.c.
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
FLIEGL AGRARTECHNIK GmbH
FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.
GLINKOWSKI Sp. z o.o.
GOOD-BELTS Sp. z o.o.
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
HEBEI AIYANG AUTO PARTS Co., Ltd.
HEKTOS
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
HYLMET- hydraulika siłowa, produkcja pomp hydraulicznych i olejowych
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ICT – INTERNATIONAL CONSULTING & TRADING
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH
IVENTEC Szymon Nadolski
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MAB TRADE TECNOMAIS POLSKA
MADEJSKI Sp.j.
MALINMAR Janina Malinowska
MB PNEUMATYKA Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
METALMEX-INSTAL Marcin Majorek
MILWAUKEE
PIMA-AGRO s.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki
PPHU VOLANT D. Grabowski U. Grabowska s.c.
PROXY TRADE Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c.
PZL SĘDZISZÓW S.A.
QUAY BHU Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak
SATOR
SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.
SIMENA SPÓŁDZIELNIA – Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim
SONAROL Sp.j. Najda
STAR POWER TRANSMISSION
STEELPRESS Sp. z o.o.
TABO – 2 – Tadeusz Janicki i Spółka – Sp.j.
TANCO AUTOWRAP Ltd
TERRA Sp. z o.o.
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
TORMEC REDUKTOR P. Mariański, D. Tromicki, Z. Wiśniewski Sp.j.
TT TECHNOLOGY
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZŁOTECKI Sp. z o.o.
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

1902 Części do maszyn rolniczych/Spare parts for agricultural machinery
ABBEY MACHINERY Ltd
AGRI PARTS GLOBAL
AGROAD KUŘIM, CZECH REPUBLIC
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROCHŁOPECKI
AGROFARM PHU
AGROLAND Sp. z o.o.
AGROMEHANIKA d.d.
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AGROMER Jacek Marciszewski
AGROMET Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
AGROPLAST
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGROTOP
AGROTRADE Grzegorz Ostrowski
AGRO-WIKT Sp. z o.o.
ALFA Paweł Porębski
AMA POLAND Sp. z o.o.
ATMP PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH I PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH
AWEMAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
BAGRAMET Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
BEPCO POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BPW POLSKA Sp. z o.o.
Bulmach Sp. z o.o.
CAMSO POLSKA S.A.
CANTONI GROUP (CELMA INDUKTA, BESEL)
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
EXPARTO s.c.
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A.
FARMTRADE Paweł Kryjom
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.
GĄSKA Sp.j.
GOOD-BELTS Sp. z o.o.
GUMSTAL Stanisława Lubiszewska
HEKTOS
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
HYLMET- hydraulika siłowa, produkcja pomp hydraulicznych i olejowych
ICT – INTERNATIONAL CONSULTING & TRADING
IVENTEC Szymon Nadolski
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o.
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
KORBANEK Sp. z o.o.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk
MADEJSKI Sp.j.
MALINMAR Janina Malinowska
MARTIN – AGRO
MB PNEUMATYKA Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
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METALMEX-INSTAL Marcin Majorek
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
MTM BEARINGS
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
ODLEWNIA ŻELIWA TERIEL Sp. z o.o.
PIMA-AGRO s.c. Piotr Łabędzki, Mariusz Paprzycki
PLANETFAN Sp. z o.o. Sp.k.
PMR i CZ KOWALSCY Sp.j.
PPHU TABO KUŹNIA Tomasz Janicki
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c.
PW GROUP GmbH / PW LOGISTICS Sp. z o.o.
PZL SĘDZISZÓW S.A.
QUAY BHU Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak
SATOR
SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.
STAR POWER TRANSMISSION
STEELPRESS Sp. z o.o.
TABO – 2 – Tadeusz Janicki i Spółka – Sp.j.
TALEX Sp. z o.o. Sp.k.
TORMEC REDUKTOR P. Mariański, D. Tromicki, Z. Wiśniewski Sp.j.
TT TECHNOLOGY
UNIA Sp. z o.o.
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski
ZAKŁAD PRODUKCJI LEMIESZY STANKIEWICZ Sp.j.
ZŁOTECKI Sp. z o.o.
ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o.

1903 Części i podzespoły do ciągników/Spare parts for tractors
AGRI PARTS GLOBAL
AGROAD KUŘIM, CZECH REPUBLIC
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROCHŁOPECKI
AGROFARM PHU
AGROLAND Sp. z o.o.
AGROMER Jacek Marciszewski
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGROTRADE Grzegorz Ostrowski
ALFA Paweł Porębski
AMA POLAND Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
BEPCO POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
Bulmach Sp. z o.o.
CAMSO POLSKA S.A.
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
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FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A.
FRISTOM Sp. z o.o. Sp.k.
GĄSKA Sp.j.
GOOD-BELTS Sp. z o.o.
HEKTOS
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
HYLMET- hydraulika siłowa, produkcja pomp hydraulicznych i olejowych
ICT – INTERNATIONAL CONSULTING & TRADING
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH
IVENTEC Szymon Nadolski
KABER Grzegorz Schienke
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
KOMFORT Sp. z o.o. Sp.k.
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
MADEJSKI Sp.j.
MB PNEUMATYKA Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
NAGLAK – P.P.U.H. Feliks Naglak
ODLEWNIA ŻELIWA TERIEL Sp. z o.o.
PONAR LUBAŃ Sp. z o.o.
PROXY TRADE Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c.
PZL SĘDZISZÓW S.A.
QUAY BHU Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak
SCHAEFFLER POLSKA Sp. z o.o.
SIMENA SPÓŁDZIELNIA – Zakład Pracy Chronionej w Radzyniu Podlaskim
TORMEC REDUKTOR P. Mariański, D. Tromicki, Z. Wiśniewski Sp.j.
TT TECHNOLOGY
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
ZŁOTECKI Sp. z o.o.

1904 Elektronika w maszynach rolniczych/Agricultural electronics
AGROMER Jacek Marciszewski
AMA POLAND Sp. z o.o.
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BPW POLSKA Sp. z o.o.
Bulmach Sp. z o.o.
EKOTRONIC Marek Janus
HEKTOS
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j
IVENTEC Szymon Nadolski
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j.
ODLEWNIA ŻELIWA TERIEL Sp. z o.o.
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PROXY TRADE Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY

1905 Oleje i smary/Lubricants and fuels
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
AGROMIX Sp. z o.o.
ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
EMILIANA SERBATOI
FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Spółka z o.o.
M-CLUB Maciej Małecki
ONDO – IMPORTER PETRO-CANADA LUBRICANTS
ORLEN OIL Sp. z o.o.
POLPROTEX s.c.
QUAY BHU Sp. z o.o.

1906 Felgi/Wheel rims
AGROFARM PHU
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
BOHNENKAMP Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CAMSO POLSKA S.A.
GRASDORF KOŁA POLSKA
MALINMAR Janina Malinowska
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c.
PUH Tomasz Borowczyk / Opony

1907 Opony/Tyres
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AGROFARM PHU
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. komandytowa
BOHNENKAMP Sp. z o.o.
CAMSO POLSKA S.A.
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
GRASDORF KOŁA POLSKA
HANDLOPEX S.A.
KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j.
KRM-TRADE Sp. z o.o.
MALINMAR Janina Malinowska
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c.
PUH Tomasz Borowczyk / Opony
ROSAVA AGROS
SEASTAR INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
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TERRA Sp. z o.o.
ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS B.V.

1908 koła bliźniacze/Dual wheels
BOHNENKAMP Sp. z o.o.
CAMSO POLSKA S.A.
GRASDORF KOŁA POLSKA
PUH Tomasz Borowczyk / Opony

1909 Akumulatory/batteries
AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c.
AUTOPART S.A.
MILWAUKEE

1910 Myjki ciśnieniowe/Cleaning equipment
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
ERG BIERUŃ FOLIE Sp. z o.o.
GENEU Beata Jerczyńska
HCS EUROPE Sp. z o.o.
HEBEI AIYANG AUTO PARTS Co., Ltd.
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
MAKITA Sp. z o.o.
MTM Dariusz Seferyński

1911 Generatory prądu/Emergency power generating units, generators
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
HEKTOS
MAKITA Sp. z o.o.
M-CLUB Maciej Małecki
POLPROTEX s.c.

1912 Narzędzia/Tools
AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE FAST
FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek
HEKTOS
KAROL Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
METALMEX-INSTAL Marcin Majorek
MILWAUKEE
MTM Dariusz Seferyński
PHPU EXAR
QUAY BHU Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.

1913 Wyposażenie warsztatów/Workshop supplies
AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
DG CORP – OBEJMY MOCOWANIA
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FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek
KAROL Sp. z o.o.
MENKE AGRAR POLSKA Sp. z o.o.
MILWAUKEE
MTM Dariusz Seferyński
PHPU EXAR
QUAY BHU Sp. z o.o.
UNIMETAL Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA SIT SITONO Krzysztof Nowakowski

20. TECHNIkA POMIAROWA/MEASURING AND WEIGHING TECHNOLOGY
2001 Technika pomiarowa/Measuring and weighing technology
AJDAR
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
HEKTOS
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
V-TUNING
WESSTRON
WILLY NIKLAS GmbH

2002 Wagi elektroniczne/Electronic scales
AJDAR
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
DITTA-SERIA
FABRYKA WAG KALISTO Sp. z o.o.
KLAUS-PETER ZANDER Sp. z o.o.
MARTIN – AGRO
MASA Zenon Kolankowski
MIARY I WAGI
WESSTRON
WILLY NIKLAS GmbH

2003 Wilgotnościomierze/Hygrometers
DRAMIŃSKI S.A.
FARMTRADE Paweł Kryjom
MIARY I WAGI
RIELA POLSKA Sp. z o.o.

2004 Mierniki wilgotności ziarna/Cereal sampling devices
DRAMIŃSKI S.A.
FARMTRADE Paweł Kryjom
MIARY I WAGI
RIELA POLSKA Sp. z o.o.

2005 Termometry/Thermometers
DRAMIŃSKI S.A.
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2006 Stacje pogodowe/Meteorological stations
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
EKOTRONIC Marek Janus

2007 Urządzenia do pobierania prób gleby/Soil sampling devices
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.

2008 Telemetria/Telemetry
AGROSPOT / AGRIPILOT – NAWIGACJE ROLNICZE
TPI Sp. z o.o.

21. ZARZąDZANIE, DORADZTWO, INSTYTUCJE RZąDOWE, ZWIąZkI ROLNICZE/MANAGEMENT, 
   CONSULTING SERVICES, OFFICES, INSTITUTIONS AND FARMING ORGANIZATIONS
2101 Zarządzanie, doradztwo, instytucje rządowe, związki rolnicze/Management, consulting services, 
    offices, institutions and organizations
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
KST KONSULTING Sp. z o.o.

2102 Zarządzanie i doradztwo rolnicze/Management and consultancy
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
EAGRONOM Sp. z o.o.
KST KONSULTING Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
WASAT Sp. z o.o.
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z/S W TULCACH Sp. z 
o.o.

2103 komputerowe oprogramowanie/Computer application
ABAX POLAND Sp. z o.o.
AGROSPOT / AGRIPILOT – NAWIGACJE ROLNICZE
AJDAR
EAGRONOM Sp. z o.o.
KST KONSULTING Sp. z o.o.
RIELA POLSKA Sp. z o.o.
V-TUNING
WASAT Sp. z o.o.
WESSTRON

2104 Internet/Internet, online services
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROSPOT / AGRIPILOT – NAWIGACJE ROLNICZE
WASAT Sp. z o.o.

2105 Zastosowanie GPS/Global Positioning System applications
ABAX POLAND Sp. z o.o.
AGROSPOT / AGRIPILOT – NAWIGACJE ROLNICZE
EKOTRONIC Marek Janus
KST KONSULTING Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
TPI Sp. z o.o.
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2106 Rolnictwo precyzyjne/Precision Farming
ABAX POLAND Sp. z o.o.
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROSPOT / AGRIPILOT – NAWIGACJE ROLNICZE
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
EKOTRONIC Marek Janus
KST KONSULTING Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o.
WASAT Sp. z o.o.

2107 Prasa i wydawnictwa fachowe/Professional literature, specialized journals, publishers
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA
FARMER
HORTPRESS Sp. z o.o.
PLANTPRESS Sp. z o.o.
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.
TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA
WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW

2109 Ministerstwa, instytucje rządowe, organizacje rolnicze/Offices, institutions and farming 
    organizations
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

2110 Transport, spedycja, logistyka/Transport services, forwarders, Logistics
FEBER Sp. z o.o.
MASA Zenon Kolankowski
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak

2111 banki, leasing/banks, leasing
BANK BNP PARIBAS
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
FEBER Sp. z o.o.
IDEA GETIN LEASING S.A.
SGB LEASING Sp. z o.o.

2112 Ubezpieczenia/Insurance
AGRO UBEZPIECZENIA (POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH)
CONCORDIA UBEZPIECZENIA GRUPA GENERALI
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PZU S.A.

22. MASZYNY UŻYWANE/USED MACHINE
2201 Maszyny używane/Used machine
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
E-FARM.COM



241

F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
KORBANEK Sp. z o.o.
PLOTTNIK AGROCONSULTING
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.

2202 Handel maszynami używanymi/Used machine offers
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGROMIX Sp. z o.o.
BAYWA AG TECHNIK
BAYWA AGRO POLSKA Sp. z o.o.
BUSCHHOFF, Th. GmbH & Co.
E-FARM.COM
F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik
PLOTTNIK AGROCONSULTING
TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WILLY NIKLAS GmbH

23. POZOSTAŁE/OTHERS
2301 Pozostałe/Others
4TECH Sp. z o.o. Sp.k.
AGREGATY PEX-POOL PLUS
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o.
AIRPRESS POLSKA Sp. z o.o.
ALISTAN AGRO Sp. z o.o.
BEST-AGRI.COM
DOMOWE SANATORIUM Zimnoch Sp.j.
FACHOWIEC FIRMA HANDLOWA WIELOBRANŻOWA Zenon Świętek
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
GLINKOWSKI Sp. z o.o.
HAERING POLSKA Sp. z o.o.
HEKTOS
HYDRO-FLEX Cezary Mazur
IDEAPV
IZOPANEL-PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
KLIMOSZ Sp. z o.o.
KOMISJA EUROPEJSKA
MAB TRADE TECNOMAIS POLSKA
METALMEX-INSTAL Marcin Majorek
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
MINOS AGRI POLSKA
MULTITECH Radosław Górski
MYCARE HR LTD Sp.k.
ODLEWNIA ŻELIWA TERIEL Sp. z o.o.
ORLEN OCHRONA Sp. z o.o.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH
PFLEGEHELDEN POLSKA
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PLANETFAN Sp. z o.o. Sp.k.
POZ BRUK Sp. z o.o. Sp.j.
PROTECH Sp. z o.o.
SONAROL Sp.j. Najda
SPAW-PROJEKT HALE STALOWE
STALMET
TARET Sp. z o.o. Sp.k.
TERMSTAL
TK BATO Sp. z o.o.
TT TECHNOLOGY
VERKAP PLUS Sp. z o.o.
WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU S.A.

2302 Usługi maszynami rolniczymi/Agricultural machinery services
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
AGRIPAK Sp. z o.o. Sp.k.
AGROMIX Sp. z o.o.
AGROSPOT / AGRIPILOT – NAWIGACJE ROLNICZE
EMILIANA SERBATOI
TREDSEM AG Sp. z o.o. Sp.k.

2303 Zbiorniki i stacje paliw/Fuel filling stations
ADI Krzysztof Dwórznik
AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
DEX-OIL Sp. z o.o.
FUCON Dariusz Szczekocki
GASPOL S.A.
JFC POLSKA Sp.z o.o.
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
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POKAZ ROLNICTWA PRECYZYJNEGO / PRECISION FARMING DEMONSTRATION

Lp. Nazwa firmy Rodzaj maszyny Producent Typ/rodzaj Szer. 
rob.

1 AGCO Sp. z o.o. Opryskiwacz polowy 
przyczepiany FENDT ROGATOR 

Seria 300 333 24

2 AMAZONEN-WERKE H.DREYER 
GmbH&Co.KG

Opryskiwacz polowy 
przyczepiany

AMAZONEN-WERKE H.DREYER 
GmbH&Co.KG UX 5201 36

3 BURY MASZYNY ROLNICZE 
Wojciech Bury Opryskiwacz polowy BURY MASZYNY ROLNICZE Pelikan MAX 30

4 FARMET a.s. Opryskiwacz polowy 
przyczepiany AGRIO MZS s.r.o. NAPA 3900 24

5 HARDI POLSKA Opryskiwacz polowy 
przyczepiany HARDI POLSKA Hardi Commander 

4500 l Twin Force 28

6 JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. Opryskiwacz polowy 
przyczepiany JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. Seria 700 30

7 KUBOTA (DEUTSCHLAND) 
GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Opryskiwacz polowy 
zawieszany

KUBOTA (DEUTSCHLAND) 
GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce XMS216 24

8 KUHN - MASZYNY ROLNICZE 
Sp. z o.o.

Opryskiwacz polowy 
zawieszany

KUHN - MASZYNY ROLNICZE 
Sp. z o.o. Oceanis 2 6900L 36

9 KVERNELAND GROUP POLSKA 
Sp. z o.o. Opryskiwacz polowy KVERNELAND GROUP POLSKA 

Sp. z o.o. iXtrack T446 30

10 RAIFFEISEN 
AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.

Opryskiwacz polowy 
przyczepiany HERBERT DAMMAN GMBH ANP Clacic 30

11 UNIA Sp. z o.o. Opryskiwacz polowy 
przyczepiany UNIA Sp. z o.o. Europa Xl 3024 24

POKAZ TECHNIKI SIEWU ZBÓŻ W SYSTEMIE UPROSZCZONYM
/ DEMONSTRATION OF CEREAL SOWING TECHNIQUE IN CONSERVATION TILLAGE

Lp. Nazwa firmy Rodzaj maszyny Producent Typ/rodzaj Szer. 
rob.

1 AGRO - TOM Tomasz Kaniewski Agregat do siewu 
bezpośredniego AGRO - TOM Tomasz Kaniewski ATSU 3

2 AGRO-MASZ Paweł Nowak Agregat do siewu 
bezpośredniego AGRO-MASZ Paweł Nowak Zestaw 

nadbudowany

3 AGRO-MASZ Paweł Nowak Agregat do siewu mulcz AGRO-MASZ Paweł Nowak Salvis Z

4 AGRO-MASZ Paweł Nowak Agregat do siewu 
pasowego AGRO-MASZ Paweł Nowak Siewnik 

pneumatyczny

5 CZAJKOWSKI MASZYNY  
Sp. z o.o.

Agregat do siewu 
pasowego

CZAJKOWSKI MASZYNY  
Sp. z o.o. STK 300+ 3/4,5

6 FARMET a.s. Agregat do siewu mulcz FARMET a.s. Falcon 6POR 6

7 KUHN - MASZYNY ROLNICZE 
Sp. z o.o. Agregat do siewu mulcz KUHN - MASZYNY ROLNICZE 

Sp. z o.o. Performer 6000 6

8 KUHN - MASZYNY ROLNICZE 
Sp. z o.o. Agregat do siewu mulcz KUHN - MASZYNY ROLNICZE 

Sp. z o.o. Espro 6000R 6

9 MASCHIO-GASPARDO POLAND 
Sp. z o.o.

Agregat do siewu 
bezpośredniego

MASCHIO-GASPARDO POLAND 
Sp. z o.o.

GIGANTE 
PRESSURE 400 4
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POKAZ ROLNICTWA PRECYZYJNEGO
PRECISION FARMING DEMONSTRATION

„Ciągany” opryskiwacz samojezdny FENDT RoGator RG300
Wystawca: AGCO Sp. z o.o.

Wieloletnie doświadczenie i zastosowanie kluczowych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji odno-
szącego sukcesy na całym świecie samobieżnego opryskiwacza RoGator 600 umożliwiły opracowanie modelu 
RoGator 300: pierwszego „ciąganego” opryskiwacza samobieżnego.
Innowacyjne rozwiązania zastosowane w opryskiwaczu samojezdnym Fendt RoGator 600 zostały wprowadzone 
w modelu ciąganym RoGator 300:
• Idealna pozycja belki i funkcja śledzenia podłoża;
• Nisko położony środek ciężkości;
• Obsługa maszyn za pomocą ISOBUS systemami SectionControl i VariableRateControl zgodnie ze standar-

dem AEF;
• Zbiornik o pojemności 3300 / 4400 / 5500 / 6600 l oraz zbiornik czystej wody do max. 900 l;
• Rozwadniacz obsługiwany za pomocą centrum sterowania OptiFlow;
• Oś skrętna Optisteer umieszczona w tylnej części z oponami do wysokości 2,05 m i kątem skrętu 30°;
• Gładki spód z 85-centymetrowym prześwitem, zapewniającym maksymalną ochronę gleby;
• Napęd za pomocą wałka WOM lub układu hydraulicznego ciągnika;
• Pompa odśrodkowa o wydajności 785 l/min;
• Pojedyncza rama belkowa zapewniająca maksymalną stabilność i zwrotność.
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Opryskiwacz polowy przyczepiany AMAZONE UX 5201
Wystawca: AMAZONEN-WEKE, NIEMCY

Maszyna posiada zbiornik główny wykonany z polietylenu o pojemności całkowitej 5600 l. Pomimo tak dużej 
pojemności, ze względu na optymalizację rozdziału masy może poruszać się po drogach nawet z prędkością 
50 km/h. Unikatowy kształt zbiornika głównego, z bardzo nisko umiejscowionym środkiem ciężkości, umoż-
liwia bezproblemową pracę na skłonach i dodatkowo pozwala na łatwe i dokładne mycie wnętrza. Prezento-
wany opryskiwacz posiada belkę polową o szerokości 36 m typu L-3 z możliwością redukcji na 24 m i 12 m, 
zbiornik na czystą wodę o pojemności 580 l z funkcją przepłukiwania, rozcieńczania i mycia wnętrza zbiornika, 
pompy w systemie tandem o wydajności 520 l/min z wydajnością ssania 700 l/min – jedna robocza, druga 
do obsługi mieszadła hydraulicznego. Belka polowa posiada aktywne zawieszenie z hydraulicznym tłumieniem 
drgań w pionie ContourControl oraz w poziomie SwingStop z doskonałą stabilizacją pracy w zakresie od 0,5 do 
2,5 metra. Maszyna posiada elektro-hydrauliczne, niezależne jednostronne składanie belek i zmianę ich geo-
metrii w systemie Flex II oraz automatyczny system prowadzenia belki jak również system automatycznego 
zarządzania sekcjami szerokości roboczej GPS-SWITCH oraz system jazdy równoległej GPS-Tack. Prezen-
towana maszyna posiada wyposażenie systemu opryskowego AMASWITCH tj. poczwórne korpusy rozpylaczy 
w rozstawie 25 cm. Również sekcje włączane i wyłączane automatycznie w funkcji GPS SWITCH są w rozstawie 
25 cm co powoduje, że podczas pracy na klinach i dojazdach do poprzeczniaków zdecydowanie zredukowane 
są nakładki co obniża koszty aplikacji i odciąża środowisko. W tym rozwiązaniu standardowym wyposażeniem 
jest indywidualne oświetlenie LED każdego korpusu oraz wymuszony nadciśnieniowy obieg cieczy. Armatura 
obsługowa ComfortPlus z bardzo czułym terminalem dotykowym i bez żadnych dodatkowych zaworów oraz 
nowy rozwadniacz o poj. 60 l i wydajności ssania 200 l/min.
• Szerokość robocza 36 m. W systemie ISOBUS
• Elektronicznie skrętna oś z promieniem skrętu 28 stopni.
• Prześwit 0,8 metra z całkowita osłoną spodu.
• Długość 6,8 metra.
• Szerokość transportowa 2,65 metra.
• Wysokość transportowa 3,50 metra.
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Opryskiwacz polowy PELIKAN MAX
Wystawca: BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury

Pelikan Max – to seria największych opryskiwaczy polowych produkowanych przez firmę Bury Maszyny 
Rolnicze, ze zbiornikiem od 3000 do 6000 litrów, z dostępnymi belkami o szerokości od 18 do 36 metrów, 
przeznaczona do gospodarstw wielkoobszarowych. Są one efektem wielu lat zbierania doświadczeń i wsłu-
chiwania się w potrzeby użytkowników. Mnogość rozwiązań pozwala optymalnie skonfigurować opryskiwacz 
do potrzeb i specyfiki każdego gospodarstwa. Duża pojemność zbiornika, a także szerokie belki, komputer 
pokładowy, system GPS z automatycznym wyłączaniem sekcji, sonarowe czujniki poziomowania belki, skręt-
na i amortyzowana oś, czy pompa do szybkiego tankowania to rozwiązania pozwalające maksymalnie skrócić 
czas wykonywania zabiegów oraz zwiększyć oszczędność w aplikowaniu środków. Dla gospodarstw, które 
chcą do maksimum podnieść precyzję dawkowania środków, polecamy system zmiennego dawkowania oraz 
rękaw powietrzny.

Opryskiwacze PELIKAN MAX posiadają solidną, malowaną proszkowo ramę wykonaną z profili zamkniętych co 
zapewnia im dużą wytrzymałość. 

Belki opryskowe stosowane w opryskiwaczach PELIKAN MAX wykonane są ze stali o podwyższonej jakości. 
Ich ażurowa konstrukcja sprawia, że są lekkie i wytrzymałe. Sterowanie wszystkimi funkcjami belek opryskowych 
odbywa się za pomocą elektrozaworów i wygodnego panelu z kabiny ciągnika. 

Opryskiwacze PELIKAN MAX mogą być wyposażone w różnego rodzaju panele sterujące dzięki, którym będzie-
my mieli pewność poprawności wykonywanych zabiegów. 
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Opryskiwacz polowy przyczepiany NAPA firmy AGRIO 
Wystawca: FARMET a.s.

• POJEMNOŚCI GŁÓWNEGO ZBIORNIKA 3900 LITRÓW 
• ZBIORNIK NA WODĘ CZYSTĄ 370 LITRÓW
• SZEROKOŚCI ROBOCZA RAMION 24 METRY
• CZTERY ULTRADŹWIĘKI NA RAMIONACH DYSTANS CONTROL UTRZYMUJĄCE JE W ŻĄDANEJ ODLE-

GŁOŚCI OD POWIERZCHNI OPRYSKOWEJ
• ZACZEP GÓRNY
• OŚ ROZSUWANA Z HAMULCAMI PNEUMATYCZNYMI
• KOŁA 380/90 R46
• BŁOTNIKI
• POMPA OPRYSKOWA ANOVI REVERBERI 280 L/MIN
• KOMPUTER BASIC TERMINAL Z JOYSTICKIEM I GPS-em FIRMY MULLER ELEKTRONIK
• POŁACZENIE Z ISOBUSEM WYŁĄCZANIE SEKCJI ZA POMOCĄ GPS-u
• KORPUSY DYSZ WYŁĄCZANE PNEUMATYCZNIE Z PEŁNĄ CYRKULACJĄ CIECZY Z PRZEDMUCHEM 

POWIETRZA MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZANIA POSZCZEGÓLNYCH ROZPYLACZY
• 18 SEKCJI ROBOCZYCH
• ROZWADNIACZ BOCZNY 60 LITRÓW
• SYSTEM EASY FLOW MOŻLIWOŚĆ NALEWANIA ŚRODKÓW BEZ OTWIERANIA ROZWADNIACZA
• ROZPYLACZE TURBO DROP HISPEED DWUSTRUMIENIOWE EŻEKTOROWE FIRMY AGROTOP

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELIMY NA STOISKU SEKTOR F241 
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Opryskiwacz polowy przyczepiany COMMANDER 3300 TWIN FORCE – 28 m
Wystawca: HARDI POLSKA

Opryskiwacz polowy – dla dużych specjalistycznych gospodarstw
• nowe standardy w technice ochrony
• unikalne rozwiązania konstrukcyjne
• zmniejszenie zużycia cieczy 50%
• redukcja znoszenia przez wiatr do 90%
• niedościgniona precyzja wykonania zabiegów
• terminowość zabiegów
• redukcja zużycia środków ochrony roślin do 30%
• zwiększenie wydajności pracy do 50% 

Wyposażenie
• Zbiornik polietylenowy 3300 l
• Suchy wskaźnik poziomu cieczy
• Pompa przeponowa 464–280 l/min, 15 bar
• Komputer pokładowyisobus HC 8600
• Antena GPS 6000
• Zbiornik na wodę do płukania opryskiwacza – 500 l
• Zbiornik na wodę do płukania rąk – 30 l
• Ciśnieniowa płuczka zbiornika 
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• Dyszel zaczepowy górny
• System cieczowy Dynamic Fluid – Patent
• Filtr ssawny EasyClen – PATENT
• Filtr samoczyszczący CycloneFilter – PATENT
• System rozrządu cieczy SmartValve – PATENT
• Rozwadniacz pestycydów ChemFiller – PATENT
• Urządzenie szybkiego napełniania
• Skrętny układ trakcji SafeTruck – PATENT
• Hamulec postojowy i pneumatyczny
• Rozstaw kół regulowany:1800–2200 mm 
• Prześwit – 800 mm
• Wysokość belki: 450–2250 mm
• Koła 18,4 x 38
• Błotniki na kołach

Belka polowa HAZ
• Szerokość 28 m
• 9 sekcji opryskowych 
• Zdalne sterowanie za pomocą elektrozaworów
• Równoległowodowy układ podnoszenia PARALIFT
• Układ stabilizacji wahadłowy 
• Mechanizm przeciwpływający (stabilizacja w pł. poziomej) 
• Sprężynowa redukcja drgań
• Teleskopowe tłumienie wahań
• Hydrauliczne pochylanie belki
• Indywidualne odchylanie ramion belki (od 0 do 18o)
• Uchylno-powrotne sekcje zewnętrzn.
• Wydatek pow. 2000 m3/h/mb
• Potrójne obrotowe korpusy rozpylaczy
• Rozpylacze płaskostrumieniowe ISO
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Opryskiwacz polowy przyczepiany JOHN DEERE M740
Wystawca: JOHN DEERE

• Zbiornik o pojemności 4000 l wykonany z polietylenu, gładki bez łączeń, kształt zapewniający równomierny 
rozkład masy oraz niski środek ciężkości

• Zbiornik na czystą wodę o pojemności 400 l
• Pompa tłokowo membranowa 280 l/min
• Rozwadniacz 55 l
• Skrętny dyszel
• Poliuretanowa amortyzacja osi
• Regulacja rozstawu kół
• Belka 24 m
• Podnoszenie belki na układzie nożycowym równoległobokowym zapewniającym równomierny rozkład masy 

na każdej wysokości oprysku
• Gazowe amortyzatory belki
• Wahadłowe zawieszenie belki „Boom Yaw”
• Hydraulicznie sterowany pochył belki
• Konstrukcja belki 3D ograniczająca naprężenia skrętne
• Hydrauliczne składanie belki z amortyzacją zamknięcia
• System „Boom Guard” zabezpieczający belkę w czasie transportu
• Opcjonalnie: automatyczne poziomowanie belki „Terrain Control Pro”
• Opcjonalnie: cyrkulacja cieczy roboczej
• Korpus na 5 dysz opryskowych
• Przewody opryskowe ze stali nierdzewnej
• Sterowanie opryskiwaczem wielofunkcyjną dźwignią (joystickiem) 
• Elektrycznie wyłączanie sekcji, w opcji: automatyczne wyłączanie sekcji
• Pełna integracja z komponentami John Deere Rolnictwo Precyzyjne – obiornik StarFire 6000 i wyświetlacz 

Gen4
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Ciągnik rolniczy KUBOTA M7132 + opryskiwacz polowy zawieszny KUBOTA MXS216
Wystawca: KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Seria M7002 wyznacza nowe standardy dla profesjonalnych ciągników rolniczych. W tym „okręcie flagowym” 
marki Kubota pracuje jednostka napędowa o pojemności 6,1 l generująca moc maksymalną już przy 1900 obr./
min. Z kolei maksymalny moment obrotowy osiągany jest już przy 1500 obr./min, co skutkuje niższym zapotrze-
bowaniem na paliwo i jeszcze wyższą wydajnością. M7132 oferuje moc 130 KM, którą w razie potrzeby można 
chwilowo zwiększyć do 150 KM dzięki funkcji Power Boost.

Kubota M7132 w standardzie posiada nową przekładnię Powershift z 6 biegami przełączanymi pod obciąże-
niem, oferującą aż 54 przełożenia do przodu i 27 do tyłu (z biegami pełzającymi). Na życzenie ciągnik Kubota 
M7132 może zostać wyposażony w przekładnię bezstopniową KVT. W obu wariantach skrzyni, ciągnik osiąga 
maksymalną prędkość 50km/h. Kubota M7132 posiada potężny tylny TUZ zapewniający udźwig aż 9400 kg.

Opryskiwacz XMS 216 oferuje zbiornik o pojemności 1600 litrów i dwa rodzaje belek opryskowych od 15 do 
30 metrów. W zależności od potrzeb urządzenie może być wyposażone w pompy 150, 200 i 260 l/min odporne 
na działanie nawozów płynnych oraz zdolne do pracy na sucho, bez ryzyka uszkodzenia. Dzięki układowi zacze-
powemu Easy Hitch środek ciężkości opryskiwacza umieszczony jest bardzo blisko ciągnika, co zauważalnie 
zmniejsza zapotrzebowanie na udźwig. 

Zaawansowane opcje, takie jak iXclean, IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO oraz IsoMatch GEOCON-
TROL Boom Guide mają na celu optymalizację wydajności wykonywanych zadań. Przyczynia się do tego rów-
nież w pełni zintegrowana konstrukcja z panelem obsługowym Easy Set oraz możliwość sterowania opryskiwa-
czem poprzez ISOBUS. Opryskiwacze XMS potrafią pracować również bez ISOBUS, a ich pojemność można 
zwiększyć poprzez połączenie z przednim zbiornikiem XFT. 
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Opryskiwacz polowy zaczepiany OCEANIS 2
Wystawca: KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

Opryskiwacz polowy OCEANIS 2 zaprojektowano do szczególnie intensywnego użytkowania. Pojemność zbior-
nika od 5000 do 7700 l oraz aluminiowa belka polowa o szerokości od 24 do 48 m zapewniają wysoką wydajność 
powierzchniową maszyny. Dzięki 4-stopniowemu zawieszeniu opryskiwacz jest przystosowany do jazdy z dużą 
prędkością, zarówno podczas transportu, jak i na polu, z rozłożona belką polową. 

System obsługi opryskiwacza OCEANIS 2 zaprojektowano z myślą o szybkim przygotowaniu maszyny do pracy 
w całkowicie bezpiecznych dla operatora warunkach. Dzięki możliwości wyboru jednego z trzech systemów 
obsługi: MANUSET, DILUSET+ lub e-SET, użytkowanie opryskiwacza staje się łatwiejsze. Uproszczony układ 
cieczowy opryskiwacza oznacza również skrócenie przestojów oraz szybsze i łatwiejsze płukanie maszyny po 
zakończeniu pracy. System STOPMIX umożliwia przerwanie mieszania zanim zbiornik zostanie opróżniony. 
Zapobiega to powstawaniu piany, umożliwiając całkowite usunięcie cieczy roboczej.

Płukanie opryskiwacza jest obsługiwane z kabiny ciągnika za pomocą sterownika. Na terminalu ISOBUS w ka-
binie ciągnika widoczny jest układ cieczowy opryskiwacza, co pozwala na monitorowanie poszczególnych prze-
wodów w maszynie. Obsługa terminala sterującego jest bardzo ergonomiczna i intuicyjna. 

W celu ograniczenia czasu przestojów, zwrócono uwagę na wszystkie elementy, które mogą ułatwić czynności 
obsługowe opryskiwacza. 
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Opryskiwacz polowy KVERNELAND iXtrack T446
Wystawca: KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.

Opryskiwacz iXtrack T446 o nominalnej pojemności zbiornika 4600 litrów to największy spośród trzech modeli 
nowej serii maszyn. Standardowo kompatybilny z systemem ISOBUS wyposażony został w terminal IsoMatch 
Tellus PRO, dzięki któremu kontrolujemy jednocześnie wszystkie potrzebne funkcje maszyny, jak również mo-
nitorujemy automatyczną kontrolę sekcji. Wykonana w opatentowanej przez firmę Kverneland technologii alumi-
niowa belka HSA, o szerokości roboczej 30 metrów, została podzielona na 15 sekcji. 
Główne zalety:
• regulowany (położenie górne/dolne) i amortyzowany zaczep,
• centralna, nitowana rama wykonana z elastycznej stali HSLA,
• sterowana oś – mały promień skrętu dzięki wyprofilowaniu ramy, zbiornika oraz ramion równoległoboku,
• możliwość regulacji rozstawu kół co 5 cm w zakresie 1,50–2,25 m, również przy skrętnej osi,
• skrętne błotniki i możliwość zastosowania kół o wysokości nawet do 1,9 m,
• ErgoDrive – system zarządzania na uwrociu, 
• amortyzowany równoległobok – amortyzacja belki również w transporcie,
• amortyzacja osi w wyposażeniu standardowym,
• rozwadniacz wkomponowany w bryłę zbiornika,
• w pełni osłonięte centrum sterowania – opływowy kształt przyjazny dla roślin,
• kompaktowe wymiary i nisko położony środek ciężkości – stabilność na polu oraz bezpieczeństwo w trans-

porcie,
• ENFO system napełniania belki przed opryskiem i płukania po zabiegu,
Prezentowana maszyna wyposażona została również w zaawansowane systemy jak np. iXclean Pro odpowia-
dający za automatyczne zasysanie wody do zaprogramowanego wcześniej poziomu, automatyczne mycia zbior-
nika i układu cieczowego, a także automatyczne, intensywne mieszanie cieczy na uwrociu; iXflow air – system 
wysokociśnieniowej cyrkulacji cieczy w belce oparty na pneumatycznym zamykaniu zaworów (15 sekcji) oraz 
system utrzymywania zadanej wysokości belki za pomocą czujników ultradźwiękowych Boom Guide Pro Activ.
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko gdzie będą mogli się Państwo zapoznać ze szczegółami naszej oferty.
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Opryskiwacz polowy DAMMANN ANP 5830 Classic
Wystawca: RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o.

Opryskiwacz Dammann ANP 5830 Classic poj. 5800 l max. poj. 6380 l, szerokosc belki 30 m, dzielenie belki 
15/30, wydatek pompy 320 l/min, 8 sekcji roboczych, os 15 t, 10-cio otworowe felgi, ogumienie 520/85 R42, 
rozstaw kol 1,9 do 2,25 m, zbiornik na czysta wode 500 l.

Urządzenie spełnia wymogi Instytutu JKI w Braunschwieg. Jest badane i testowane pod względem bezpie-
czenstwa pracy. Każdy opryskiwacz poddawany jest kontroli końcowej. Do klienta dostarczany jest z pla-
kietką atestową, badaniem TüV wedlug StVZO zezwalającym na poruszanie sie z prędkością do 40 km/h, 
instrukcja.

• Dyszel zaczepiany na zaczep transportowy ciagnika
• Dwuobwodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
• Instalacja oswietleniowa
• Bezpieczny zbiornik z materialu GFK, +10% zawartości
• Zbiornik ze ściankami działowymi dla pewnego i bezpiecznego, transportu. Siatka wstępna we wlewie oddzie-

lająca większe zanieczyszczenia. Dwa wlewy z bezpiecznymi zamknięciami i odpowietrznikami
• Zbiornik na świeżą wodę 500 l zintegrowany w zbiorniku glownym
• Bezpośredni mechaniczny wskaznik poziomu cieczy
• Maszt hydrauliczny ze zintegrowanym łancuchem chroniacym prowadzenie przewodow.
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• Resorowanie w maszie 
• Belka opryskiwacza składana i rozkładana hydrauliczne w 50% z Aluminium dla wiekszej stabilności i zmniej-

szenia wagi
• Belka opryskiwacza z hydraulicznym zabezpieczeniem na czas transportu i z zabezpieczeniem najazdowym 

(bez zapezpieczenia w przypadku D-A-S)
• Elektropneumatyczne wyrównanie (poziomowanie) poprzez dwa cylindry z pionowym i poziomym amortyzo-

waniem belki polowej
• Rury cieczowe 1/2” (stal nierdzewna), 50 cm odstęp między dyszami
• Dysze eżektorowe ID3 POM, 1 zestaw do wyboru
• Pompa membranowa – wytrzymała i trwała
• Napęd pompy poprzez hydraulikę ciągnika min. 80 l/min. Przystosowane do LoadSenesing (dopłata za napęd 

przez pompe nasadową N10)
• Podest roboczy z drabiną
• 4-drożny zawór w obszarze ssania 2”, od pompy 320 l/min 3”
• 4-drożny zawór w obszarze cisnienia 
• Duży filtr ssania i oraz duży filtr cisnieniowy
• Elektropneumatyczne załączanie dysz – głowica pojedyncza
• Elektropneumatyczna regulacja ciśnienia
• Krążenie cieczy w belce pod ciśnieniem z automatycznym przełączaniem
• Czyszczenie zbiornika poprzez dysze 
• Stałe płukanie filtra ciśnieniowego poprzez zawór regulujący
• Komputer Basic Terminal,Joystick III, ISOBUS Jobrechner III przygotowany pod GPS
• Zbiornik na wode do mycia rak 20 l
• Rozwadniacz 60 l, składany z dyszami do rotacji wody dysza do płukania kanistra i eżektorem, moc 

ssania w połączeniu z pompa 600–800 l/min
• Terminal ISOBUS MC-1 przekatna 10,4” 
• Tank-Control elektroniczny wskaznik poziomu cieczy w zbiorniku
• Wieloglowicowy uchwyt dysz zalaczany 
• 12 sekcji
• Automatyczne pneumatyczne plukanie filtra cis. 
• Pneumatyczne zdalne wylaczanie mieszadla 
• Elektropneumatyczne przedmuchiwanie ukladu cieczowego
• Skladanie specjalne belki 
• Wychylenie katowe belki V-ka +/– 
• DCD Pelna automatyka belki sterowana 6 czujnikami ultradzwiekowymi, czujnikiem katowym, przechylu, z do-

datkowa sekcja hydrauliki
• 2-krotny blok zaworowy 
• Blotniki z chlapaczami 
• Amortyzowany dyszel 
• Skretny dyszel 
• Pełna automatyka dyszla ISOBUS 
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Opryskiwacz polowy przyczepiany UNIA EUROPA XL 3024

Wystawca: UNIA Sp. z o.o.

Opryskiwacz ciągany serii EUROPA XL, który może występować w trzech wersjach pojemności zbiorników: 
2500, 3000 i 4000 litrów. Szerokość belki roboczej zaczyna się od 18 metrów. Kolejne szerokości to 20, 21, 24, 
27, 28 i 30 metrów. Belka o przestrzennej budowie, wykonanej z giętych płaskowników zapewnia sztywność 
całej konstrukcji oraz ochronę mechaniczną dysz i całych głowic podczas pracy. 

Belka w opryskiwaczu EUROPA XL może być wyposażona w szereg najnowocześniejszych rozwiązań technicz-
nych. Pierwszym z nich jest system automatycznej kontroli wysokości belki nad łanem – DYSTANS CONTROL. 
Drugą opcją jest V-System, czyli zmienna geometria belki polowej. Oba systemy pozwala na automatyczne 
utrzymanie podanej wysokości belki nad podłożem. 

Układ cieczowy zasilany jest przez pompę membranowo-tłokową POLY 2300, o wydajności nominalnej wyno-
szącej 300 l/min. 

Opryskiwacz z serii EUROPA XL przystosowany jest do wykonywania oprysku na podstawie sygnału GPS. 
Oprogramowanie SECTION CONTROL z pomocą sygnału GPS automatycznie przejmuje kontrolę nad stero-
waniem poszczególnym sekcjami opryskiwacza, dzięki czemu w znacznym stopniu zostaje zredukowana ilość 
nakładek i omijaków. System EDS pozwala podnieść dokładność oprysku do jednego rozpylacza, co w prak-
tyce wynosi dokładnie 50 centymetrów. Ilość nakładek i omijaków zostaje zredukowana do minimum. System 
pozwala na oszczędności 5–10% stosowanych środków ochrony roślin, a redukcja nakładek może dochodzić 
nawet do 85% w zależności od kształtu pola. W opryskiwaczu wyposażonym w EDS belka wyposażona jest 
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w system cyrkulacji cieczy roboczej w układzie, co pozwala na stałe i równomierne wymieszanie cieczy roboczej 
w układzie cieczowym.

Komunikacja pomiędzy opryskiwaczem, a ciągnikiem odbywa się za pośrednictwem standardu ISOBUS, czyli za 
pośrednictwem jednego terminala możemy sterować kilkoma maszynami.

UNIA DynaJET – technologia oprysku pulsacyjnego

Tradycyjne rozpylanie środków ochrony wymaga od operatora starannego dopasowania prędkości jazdy i ciśnie-
nia roboczego do warunków pracy. 

System UNIA DynaJET kontroluje ciśnienie i wielkość kropel w szerokim zakresie prędkości jazdy maszyny, 
umożliwiając operatorowi wybór optymalnej prędkości, na jaką pozwalają warunki, przy zachowaniu stałej wiel-
kości kropli. Odpowiednią dawkę oprysku uzyskujemy poprzez zmienny czas dozowania środka przez dyszę, 
a zmienną wielkość kropli przez zmianę ciśnienia, co w porównaniu do konwencjonalnego sytemu daje dużo 
szersze możliwości regulacji.

Zalety systemu UNIA DynaJET:

• Minimalizacja strat powodowana nadmiernym rozpylaniem kropli

• Większa równomierność pokrycia opryskiem w terenach pagórkowatych 

• Elastyczność dobory kropli w zmiennych warunkach polowych

• Osiągnięcie równomiernej dawki na zakrętach i łukowatych polach

• Zwiększenie prędkości oprysku przy zachowani zadanej kropli, ciśnienia i dawki

• Zmiana wielkości kropli przy zachowaniu ciśnienia i dawki

• Możliwość połączenia z urządzeniami typu z Crop Sensor i zaplanowania strategii nawożenia płynnego lub 
regulatora wzrostu

• Wszystkie cechy cyrkulacji cieczy sterowanej pneumatycznie
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POKAZ TECHNIKI SIEWU ZBÓŻ W SYSTEMIE 
UPROSZCZONYM

DEMONSTRATION OF CEREAL SOWING TECHNIQUE  
IN CONSERVATION TILLAGE

Siewnik do uprawy uproszczonej – ATSU 3.0
Wystawca: AGRO-TOM Tomasz Kaniewski

Siewnik ATSU jest maszyną półzawieszaną w skład, której wchodzi brona talerzowa z włóką, siewnik do nawo-
zu, siewnik nasion oraz wał oponowy pełniący funkcję transportowo-uprawową. Podzespoły zastosowane w tej 
maszynie pozwalają na wykonanie siewu uproszczonego w ściernisko, mulcz lub po orce przy jednoczesnym 
wysiewie nawozów mineralnych. Rama maszyny jest zbudowana modułowo. Szerokość robocza 3 m. 

Pierwszy moduł to brona talerzowa z włóką składająca się z dwóch rzędów talerzy o średnicy 510 mm. Głębo-
kość pracy talerzy oraz położenie włóki jest regulowane hydraulicznie. 

Drugi moduł to 12 redlic dwutalerzowych o średnicy 320 mm wysiewających nawozy mineralne. Redlice posia-
dają hydrauliczny docisk regulujący ich głębokość pracy. 

Trzeci segment to wał oponowy, który w czasie pracy kruszy oraz dogniata uprawioną glebę – zastosowany 
został system offsetowy. 

Czwarty segment to 24 redlice dwutalerzowe średnicy 320 mm z kołem dociskowo kopiującym o wymiarach 
320/50 mm i zagarniaczem. Segment ten odpowiada za wysiew nasion roślin uprawnych. Talerze redlic wysie-
wających są zamontowane na piastach bezobsługowych. 

Siewnik ATSU posiada pneumatyczny system wysiewu nasion oraz nawozu. Elementy aparatu wysiewającego 
nawóz oraz zbiornik do nawozu są wykonane z materiałów kwasoodpornych. Nasiona oraz nawóz znajdują się 
w dwukomorowym zbiorniku o pojemności 5000 l z podziałem 40:60. Z poziomu komputera sterującego jest 
możliwość wyłączenia aparatu wysiewającego nawóz, w związku z tym jest możliwość wysiewania nasion bez 
podsiewania nawozu. Do zarządzania siewnikiem oraz układem hydraulicznym Siewnika ATSU służy aplikacja 
wyprodukowana specjalnie dla firmy AGRO-TOM.
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Agregat do siewu mulcz SALVIS Z

Wystawca: AGRO-MASZ Paweł Nowak

Wyposażenie podstawowe:
• pojemność 3800 l (2050 l skrzynia nasienna, 1750 l skrzynia nawozu)

• dmuchawa pneumatyczna napędzana silnikiem hydraulicznym

• elektryczny napęd aparatów wysiewających

• komputerowy system zarządzania wysiewem

• przedni wał oponowy

• piasty bezobsługowe

• wał doprawiający

• docisk redlic bezstopniowy hydrauliczny

• szczelnie zamykana skrzynia nawozowa oraz nasienna

• skrzynia nawozowa i aparat wysiewający nawóz wykonany ze stali kwasoodpornej

• sekcja talerzy uprawiających 560 lub sekcja zębów z zabezpieczeniem i regulacją hydrauliczną

• redlice dwutalerzowe z rolkami dogniatająco-kopiującymi

Opcje:
• zestaw ścieżek technologicznych
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Dane techniczne

Model Szerokość 
(m)

Waga 
(kg)*

Moc 
(KM)

Ilość 
zębów 
(szt.)

Ilość 
redlic

Ilość 
talerzy 
(szt.)

Wydajność 
(ha/h)

Głębokość 
robocza 

max (cm)

Salvis Z 
3000 3 5200 180–250 9 18 – 1.5–3.0 30

SALVIS Z to wielofunkcyjna maszyna, która posiada możliwość uprawy i nawożenia gleby oraz wysiewania 
nasion zbóż.

Siewnik pneumatyczny SALVIS wyposażony jest w 2 rzędy kół dogniatająco wyrównujących. Zadaniem pierw-
szego rzędu jest przygotowanie gleby przed sekcją uprawową po przez ugniatanie. Ponad to, zastosowanie 
przedniego rzędu kół zapobiega zapadaniu się siewnika na lekkiej glebie. Drugi rząd wyrównuje glebę przed 
sekcją wysiewającą.

W skład sekcji uprawowej wchodzi 9 talerzy tnących z zabezpieczeniem sprężynowym oraz 9 zębów z zabez-
pieczeniem i regulacją hydrauliczną, do których przymocowane są rury odpowiedzialne za transport nawozu 
ze zbiornika do gleby. Tak wyposażona maszyna spulchnia i miesza glebę, ale jej nie odwraca, zostawiając na 
powierzchni resztki pożniwne, które chronią glebę przed erozją.

Sekcja wysiewająca wyposażona została w 18 niezależnych redlic dwutalerzowych, których talerze mają śred-
nicę 340 mm. Zadaniem redlicy dwutalerzowej jest wycięcie równego i czystego rowka wysiewu bez wciska-
nia resztek pożniwnych w ziemię. Do sekcji wysiewającej należy również podwójny aparat wysiewający, który 
zwiększa równomierność wysiewu oraz zespół rolek dogniatająco-kopiujących, które zagęszczają pas gleby 
zapewniając lepsze podsiąkanie wody i dają optymalne warunki do wschodu nasion.

Siewnik Salvis wyposażony został w zbiornik nasion o pojemności 2050 litrów oraz zbiornik nawozu o pojemno-
ści 1750 litrów. Ponadto zbiornik nawozu wykonany został z blachy kwasoodpornej. Dostęp do obu zbiorników 
ułatwiają stabilne schody z wytłoczeniami antypoślizgowymi, dzięki którym możemy poruszać się pewnie i bez-
piecznie.
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Agregat do siewu pasowego CZAJKOWSKI MASZYNY STK 300 PLUS / PS 300
Wystawca: CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

Firma Czajkowski Maszyny prezentuje państwu agregat do uprawy pasowej Czajkowski STK 300 PLUS wraz 
z przystawką siewną PS 300. Nasze Polskie agregaty są przede wszystkim uniwersalne.
Dzięki przystawce siewnej PS, dowolnemu siewnikowi punktowemu lub sadzarce możemy siać lub sadzić prak-
tycznie każdą roślinę zaczynając od buraków poprzez kukurydzę, fasolę, groch, rzepak, konopie, tytoń, brokuł 
a kończąc na zbożach. 
Innowacyjna konstrukcja pozwala na kompleksowe przygotowanie gleby pod siew, czyli spulchnienie i napo-
wietrzenie z jednoczesną aplikacją nawet dwóch rodzajów nawozów oraz wysiew nasion. Wszystkie te zabiegi 
odbywają się w jednym przejeździe co przekłada się na oszczędność czasu oraz poniesionych nakładów min. 
na paliwa, nawozów i materiałów siewnych. 
Nasze maszyny projektujemy z myślą o rolnikach. Każdą maszynę dostosowujemy indywidualnie pod warunki 
polowe klienta. Jako jedyny producent dajemy możliwość rozbudowy agregatu. 
Poprzez możliwość dołożenia dodatkowych ram nośnych, wału oponowego oraz serca maszyny czyli ramek 
roboczych, szerokość roboczą agregatu można zwiększyć z 3 m do 4,5 m w modelu STK oraz z 3 do nawet 
6 metrów w modelu ST!
Dzięki tej możliwości rolnik, który rozwija swoje gospodarstwo inwestując w większy ciągnik nie musi kupować 
nowego agregatu do uprawy pasowej, a jedynie doposażyć go w zestaw PLUS, który umożliwia zwiększenie 
szerokości jego agregatu, tak aby praca stała się wydajniejsza, a cała inwestycja była bardziej rentowna. 
Prezentowany agregat w obecnej konfiguracji ma szerokość roboczą 3 m, posiada hydrauliczne zabezpieczenie 
elementów roboczych oraz system off-set. Wyposażony jest w zbiornik 2 komorowy o łącznej pojemności 2400 l. 
Za wysiew nasion i nawozu odpowiadają dwa elektryczne aparaty wysiewające.
Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 229 w sektorze E, które znajduje się przy głównym pasie gdzie 
prezentujemy m.in. kompaktową maszynę przeznaczoną dla mniejszych gospodarstw, a przedstawiciele firmy 
Czajkowski z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
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Agregat siewny FALCON 6 PRO
Wystawca: FARMET a.s.

Modułowy agregat siewny Falcon 6 PRO poprzez wariantowość jest przeznaczony do wszystkich warunków 
glebowych i technologii. Szczególnie minimalizacyjnych wykorzystując technologię siewu w nieprzygotowany 
grunt z aplikacją nawozów.. Natomiast w tradycyjnej technologii z siewem w przygotowaną glebą może w pełni 
korzystać z dużej prędkości pracy, wykorzystując, doskonałą stabilność i zwrotność.
Falcon łączy przygotowanie gleby, nawożenie i siew w jednej operacji
Falcon PRO łączy przygotowanie gleby, nawożenie i właściwy siew w jednej operacji, w jednym przejeź-
dzie. Koncepcja siewnika opiera się na wariantowości i kombinacji wszystkich sekcji roboczych oraz ich 
zamienności. Pomiędzy sekcją uprawową a sekcją wysiewającą znajduje się wał oponowy ze zintegrowanymi 
kołami transportowymi. Niskociśnieniowe opony doskonale zagęszczają glebę w łożu siewnym przed każdą 
redlicą wysiewającą. Koła są odporne na uszkodzenia.
Podczas jednego przejazdu wysieje 2 rośliny, które jednocześnie nawozi
Falcon PRO to kompaktowy siewnik o niskiej wadze i niskim oporze. Elementem standardowego wyposaże-
nia jest elektroniczny system sterowania i kontroli. W ofercie są maszyny od podstawowej najtańszej wersji 
bez nawożenia aż po możliwość wysiewu 2 roślin lub odmian (niezależne wysiewane ilości i głębokość siewu 
nasion) z nawożeniem.
Wysoka wydajność i jakość pracy
• Wysoka prędkość pracy do 20 km/godz.
• Niski opór dzięki niskiej wadze i dużym kołom.
• Krótkie przestoje załadunkowe dzięki dużej objętości zbiornika.
• Szybkie zawracanie na nawrotach dzięki krótkiej, zwartej konstrukcji.
• Precyzyjna kontrola głębokości z optymalnym zagęszczeniem gleby.
• Idealne wyrównanie i zagęszczanie powierzchni przed redlicami siewnymi.
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Agregat ścierniskowy do głębokiej uprawy gleby KUHN PERFORMER 
Wystawca: KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

Agregaty ścierniskowe PERFORMER to wszechstronne oraz szybkie i łatwe w regulacji maszyny, które pozwa-
lają zwiększyć wydajność pracy i zachować potencjał produkcyjny gleby na wysokim poziomie. Każde pole jest 
inne i należy je uprawiać w indywidualny sposób, w zależności od właściwości i struktury gleby, przedplonu oraz 
pory roku. PERFORMER jest w stanie dopasować się do wszystkich sytuacji, zapewniając najlepszy rezultat 
pracy.

Kompleksowa uprawa gleby podczas jednego przejazdu: podczas krótkich okienek pogodowych PER-
FORMER zapewnia głębokie rozluźnienie i doprawienie gleby w jednym przejeździe. Doskonale radzi sobie 
ze wszystkimi rodzajami resztek pożniwnych, dzięki możliwości sterowania pracą poszczególnych zespołów 
roboczych: talerze uprawowe, zęby i wał (mogą pracować wszystkie lub tylko wybrane). Przykładowo, podczas 
jesiennych zabiegów możliwe jest podniesienie wału lub praca w pozycji pływającej na lekkich glebach.

Wydajna praca w każdych warunkach, dzięki zabezpieczeniu hydraulicznemu Non-Stop, w którym punkt wy-
zwolenia można regulować do nacisku 900 kg, co zapewnia stabilną pracę, nawet w najtrudniejszych warunkach 
roboczych

Pełna uniwersalność dzięki niezależnym hydraulicznym regulacjom sekcji talerzówki/zębów/talerzy wyrównu-
jących/wału

Wydajne mieszanie resztek pożniwnych z glebą za pomocą 4 rzędów specjalnie wygiętych zębów, pracu-
jących na głębokości do 35 cm roboczych: HD-Liner 700 zapewniający silniejsze zagęszczenie lub nowy, po-
dwójny wał z pierścieniami o profilu „U” przeznaczonym do powierzchniowego zagęszczenia z jednoczesnym 
spulchnianiem gleby
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Uniwersalny siewnik pneumatyczny KUHN ESPRO 6000R
Wystawca: KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

Siewniki ESPRO otworzyły nowy rozdział w historii firmy KUHN związany z uniwersalnymi rozwiązaniami do 
siewu w różnych warunkach roboczych. Przystosowane zarówno do siewu po orce, jak i w technologiach bez-
płużnych, siewniki te zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań rolników. Charakteryzują 
się przede wszystkim wysoką wydajnością roboczą: duża zwrotność, automatyczne sterowanie sekwencjami 
na uwrociach, możliwość precyzyjnego siewu z dużą prędkością. ESPRO to wszechstronny siewnik o wyjątkowo 
małych wymaganiach pod względem siły uciągu, pozwalających ograniczyć zużycie paliwa. Osiągnięto to głów-
nie dzięki specjalnej koncepcji wału oponowego, umieszczonego przed sekcjami wysiewającymi. 
Kluczem do szybkiego i precyzyjnego siewu są sekcje wysiewające CROSSFLEX zamontowane na profilach 
o przekroju krzyża z zastosowaniem pioluretanowych rolek. Utrzymują one stały docisk i dokładnie kopiują nie-
równości terenu. Zapewnia to precyzyjne umieszczanie nasion w glebie podczas pracy przy prędkości roboczej 
nawet do 17 km/h. Przednie talerze, głębokość siewu i nacisk redlic wysiewających na glebę można regulować 
za pomocą łatwo dostępnych dystansów na siłownikach hydraulicznych – nie ma potrzeby wchodzenia na ma-
szynę, aby ją wyregulować. Siewnik ESPRO to również maszyna, kompatybilna z systemem ISOBUS, który 
znacznie ułatwia zarządzanie pracą i wymianę danych między siewnikiem, ciągnikiem i komputerem.
W 2016 roku DLG (niemieckie towarzystwo rolnicze) przetestowało siewnik ESPRO 6000R w teście statycznym 
i polowym. Maszyna została wyróżniona znakiem jakości ‘DLG approved’.
Siewniki ESPRO mogą być wyposażone w inteligentny system zaworów do tworzenia ścieżek technologicznych 
VISTAFLOW, który monitoruje przepływ nasion wewnątrz przewodów nasiennych. Zamontowane na wszystkich 
wężach głowicy rozdzielającej, zawory VISTAFLOW pozwalają wyznaczać dowolne rytmy ścieżek technologicz-
nych oraz kontrolują przepływ nasion w każdym rzędzie
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Agregat do siewu MASCHIO-GASPARDO POLAND – GIGANTE PRESSURE 400
Wystawca: MASCHIO-GASPARDO POLAND

Firma Maschio Gaspardo oferuje pełną gamę siewników do uproszczonego siewu. Najbardziej zaawansowaną 
maszyną tego typu przeznaczoną do jednoczesnej aplikacji nasion i nawozów jest Gigante Pressure, siewnik 
bezpośredni z pneumatycznym rozsiewem. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne 
wysiewanie w każdych warunkach glebowych.
Włoski producent oferuje swój pneumatyczny siewnik w 3 wersjach szerokości roboczej – 396, 504 i 594 cm. 
Rama nośna siewnika to konstrukcja spawana, z możliwością składania na czas transportu do szerokości 310 cm. 
Minimalne zapotrzebowanie na moc w zależności od wersji maszyny wynosi od 135 do 180 KM. W siewniku 
zastosowano 2 amortyzowane rzędy jednostek wysiewających. Maszyna posiada 22, 28 lub 33 tarcze redlicowe 
rozstawione co 18 cm, co zapewnia jednorodne pokrycie upraw. Siłę docisku redlic można ustawić do 230 kg na 
jeden element roboczy, a głębokość siewu wynosi od 1 do 8 cm. Wózek transportowy z kołami 400/60–15.5 jest 
hydraulicznie podnoszony podczas pracy na polu. Zamknięcie wąskiej bruzdy po aplikacji materiału siewnego 
uzyskuje się za pomocą stożkowego koła zamontowanego na ramieniu niezależnym. Dzięki temu koło może 
poruszać się niezależnie od jednostki, biegnąc obok bruzdy. Brona zagarniająca podnoszona jest hydraulicznie.
Zbiornik na nasiona i nawóz
Siewniki Gigante Pressure posiadają, umieszczony centralnie, duży zbiornik podzielony przegrodą na nasiona 
i nawóz. Dwa dystrybutory umożliwiają jednoczesny wysiew różnych, równomiernie wymieszanych materiałów 
w tym samym czasie lub większą ilość siewu bez nawozu. Wersja 400 posiada zbiornik o pojemności 2390 l 
(1575 l część przeznaczona nasiona, 815 l na nawóz), natomiast pozostałe mają zbiornik mieszczący 3180 l 
(2080 l nasiona, 1100 l nawóz). Urządzenie umożliwia dystrybucję nasion i nawozów o różnej wielkości granulatu, 
nawet w dużych ilościach (maksymalnie 350 kg/ha nasion i 550 kg/ha nawozu) w stosunku do szerokości siewu 
i prędkości działania. Zbiornik jest łatwy w czyszczeniu, posiada okienko do kontroli poziomu nasion oraz system 
wewnętrznego oświetlenia. Dozowanie materiału siewnego sterowane jest elektrycznie poprzez system Isobus 
Genius Master. Wszystkie operacje kontrolowane są z monitora w kabinie ciągnika, co zapewnia komfort podczas 
pracy. Siew odbywa się bez opóźnień czy strat na krańcach pola, a zmiana dawki wysiewanego materiału odbywa 
się bezpośrednio z kabiny kierowcy, również podczas jazdy. Zastosowanie interfejsu systemu GPS umożliwia 
rozprowadzanie nasion i nawozu o zmiennej dawce. Sensor GPS można stosować do kontroli prędkości.
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JASKIN Model VOLUMETRA

Model VOLUMETRA składa się wozu asenizacyjnego o pojemności 18 000 litrów i z rampy rozlewającej Pendi-
slide PRO o szerokości 15 metrów.

Liczne opcje, w które obie maszyny mogą być wyposażone, dają wyjątkowo wydajne połączenie. Położenie płóz 
rampy, dzięki którym dostosowuje się ona do nierówności terenu w każdych warunkach, umożliwia precyzyjne 
i jednolite nawożenie.
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MZURI REZULT 

REZULT to agregat do pielęgnacji 
gleby, który ułatwia postępowanie 
ze słomą i resztkami pożniwnymi, 
pozwala przygotować łoże siewne.
REZULT jest idealnym narzędziem 
kontroli zachwaszczenia i aktywno-
ści ślimaków. Przyśpiesza rozkład 
słomy i innych roślinnych resztek 
pozbiorowych. 

NIEZAWODNE DYSKI 
FRONTOWE
Agregat posiada pięć rzędów sprę-
żystych zębów oraz opcjonalnie 
zestaw dysków frontowych. Dyski 
nacinają słomę i resztki pożniwne 
mieszając je z wierzchnią warstwą gleby, a zęby rozprowadzają wszystko na całej szerokości roboczej maszy-
ny, przygotowując pole do siewu. Dyski przednie nie tylko tną i rozdrabniają resztki pożniwne, ale doskonale 
sprawdzają się do mieszania z glebą nawozów organicznych i środków ochrony roślin.

NIEZNISZCZALNE ZĘBY HEAVY DUTY 
Zęby REZULT to długie na 28 cali (około 70 cm) nie do złamania zęby. Są twardsze od zwykłych zębów bron, 
a w trakcie pracy silnie drgają, co zwiększa efekt rozkruszenia i rozdrobnienia resztek roślinnych pozostających 
na powierzchni gleby.

REZULT REZULT SMART
szerokość robocza 7,5 m 3 m
szerokość transportowa 2,8 m 3 m
blokada transportowa standard –
oświetlenie drogowe standard standard
układ hydrauliczny dwuobwodowy jednoobwodowy
rozstaw zębów 60 mm 86 mm
rozstaw dysków 310 mm 400 mm
prędkość pracy 10-20 km/h 10-20 km/h
zapotrzebowanie mocy 120-200 KM od 48 KM

REZULT to jedynie 2 l paliwa na hektar na:
• przerwanie parowania gleb po zbiorach
• sprowokowanie nasion chwastów i samosiewów do kiełkowania
• regulacja zachwaszczenia
• regulacja aktywności ślimaków
• przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych
• wymieszanie nawozów mineralnych, wapniowych i organicznych (stałych i płynnych) z glebą
• równomierne rozmieszczenie resztek pożniwnych, a przede wszystkim słabo rozdrobnionej i rozrzuconej słomy
• idealne przygotowanie pola do siewu
• możliwość wysiewu roślin poplonowych
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Opryskiwacze PELIKAN MAX

PELIKAN MAX – to seria największych opryskiwaczy polowych produkowanych przez firmę Bury Maszyny 
Rolnicze, ze zbiornikiem od 3000 do 6000 litrów, z dostępnymi belkami o szerokości od 18 do 36 metrów, prze-
znaczona do gospodarstw wielkoobszarowych. Są one efektem wielu lat zbierania doświadczeń i wsłuchiwania 
się w potrzeby użytkowników. Mnogość rozwiązań pozwala optymalnie skonfigurować opryskiwacz do potrzeb 
i specyfiki każdego gospodarstwa. Duża pojemność zbiornika, a także szerokie belki, komputer pokładowy, sys-
tem GPS z automatycznym wyłączaniem sekcji, sonarowe czujniki poziomowania belki, skrętna i amortyzowana 
oś, czy pompa do szybkiego tankowania to rozwiązania pozwalające maksymalnie skrócić czas wykonywania 
zabiegów oraz zwiększyć oszczędność w aplikowaniu środków. Dla gospodarstw, które chcą do maksimum 
podnieść precyzję dawkowania środków, polecamy system zmiennego dawkowania oraz rękaw powietrzny.

Opryskiwacze PELIKAN MAX posiadają solidną, malowaną proszkowo ramę wykonaną z profili zamkniętych co 
zapewnia im dużą wytrzymałość. 

Belki opryskowe stosowane w opryskiwaczach PELIKAN MAX wykonane są ze stali o podwyższonej jakości. 
Ich ażurowa konstrukcja sprawia, że są lekkie i wytrzymałe. Sterowanie wszystkimi funkcjami belek opryskowych 
odbywa się za pomocą elektrozaworów i wygodnego panelu z kabiny ciągnika. 

Opryskiwacze PELIKAN MAX mogą być wyposażone w różnego rodzaju panele sterujące dzięki, którym będzie-
my mieli pewność poprawności wykonywanych zabiegów. 
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Wóz przeładowczy GPP27L

Przyczepa GPP27L służy do transportu, rozładunku, zakładu, przeładunku ziarna i innych wolnych upra. Wóz 
przeładowczy UmegaAgro jest unikalnej konstrukcji. Rama podwozia z prostokątnych profili zamkniętych, wy-
konane ze stali S355, podwozia typu tandem, tylna oś skrętna. Skrzynia spawana w pełnej objętości chroni 
materiał przed warunkami atmosferycznymi i zapobiega utracie w transporcie. Przyczepa może być wyposa-
żona w system ważący z monitorem i drukarką. Hydraulicznie podnoszony przenośnik pionowy z możliwością 
ustawienia w lewą lub prawą stroną. Przyczepa może być wyposażona w centralny układ smarowania. Przepływ 
materiału jest sterowany za pomocą hydraulicznej zasuwy przed podajnikiem poziomym. Pojemność skrzyni jest 
zamknięta podłogowymi zasuwami. 

DANA TECHNICZNE
Masa   8800 kg
Ładowność techniczna 27000 kg
Pojemność skrzyni  37m3 
Czas rozładunku  3…4 min.
Rozmiar ślimaka  400 mm
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Kombajn CLAAS LEXION 7600

CLAAS LEXION 7600 jest kombajnem drugiej generacji, wyposażonym w nowy system omłotu APS SYNFLOW 
HYBRID. Dzięki nowej średnicy bębna omłotowego 755 mm, zwiększonemu bębnowi doprowadzającemu a tak-
że zwiększonej powierzchni separacji, uzyskaliśmy wydajność większą do 10%. 

Kombajn wyposażony jest w silnik o mocy 507 koni mechanicznych oraz system chłodzenia DYNAMIC CO-
OLING. Wszystkie te zmiany wraz zachowaniem prostoliniowego przepływu masy (SYNFLOW) wpłynęły na 
redukcję zużycia paliwa. 

W celu zapewniania maksymalnej jakości ziarna oraz wydajności, zastosowano system automatycznej regulacji 
parametrów pracy maszyny CEMOS AUTOMATIC. Zebrane ziarno przechowywane jest w zbiorniku o pojem-
ności do 12 500 litrów. 

Kombajny LEXION 2-giej generacji to nie tylko zmiany techniczne w ponad 60% maszyny, ale jest to także nowa 
stylistyka i zwiększona kabina, która z pomocą nowego CEBIS zyskała zwiększoną ergonomię. Więcej informacji 
na stronie lexion.claas.com
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Dokumentacja prac w gospodarstwie może być bardzo łatwa i szybka 
– pomoże w tym bezpłatna platforma do zarządzania gospodarstwem 
365FarmNet. 

Dokumentuje ona wszelkie niezbędne dane, tworzy analizy, bi-
lans zysków i strat, pomaga przy planowaniu nawożenia, przy-
pomina o niezbędnych pracach, zabiegach, czy zakupach. Dane 
w niej zebrane w postaci karty pola i karty ewidencji zabiegów 
ochrony roślin można przedstawić w razie kontroli inspekcji  
z PIORiN. 

Nowością od 365FarmNet jest bezpłatna aplikacja 365Pocket – dla 
tych, którzy chcą prowadzić dokumentację prac w gospodarstwie 
jeszcze łatwiej, z poziomu smartfona. Nie ma tu konieczności reje-
stracji. „Kieszonkowa” aplikacja jest maksymalnie uproszczona, intu-
icyjna i wyjątkowo przyjazna dla użytkownika. 

I, co ważne: całkowicie bezpłatna!

Dokumentacja prac w gospodarstwie może być bardzo prosta i szybka – wystarczy kilka kliknięć. Pomoże w tym 
bezpłatna platforma do zarządzania gospodarstwem 365FarmNet. Na podstawie zapisywanych w niej danych, 
automatycznie tworzone są karty pola i karty ewidencji zabiegów ochrony roślin, które można przedstawić w ra-
zie kontroli inspekcji z PIORiN.
365FarmNet to wirtualny asystent rolnika – dokumentuje wszelkie niezbędne dane, tworzy analizy, bilans zy-
sków i strat, pomaga przy planowaniu nawożenia, przypomina o niezbędnych pracach, zabiegach, czy zaku-
pach. A wszystko to całkowicie za darmo. Dla tych, którzy chcą prowadzić dokumentację prac w gospodarstwie 
jeszcze łatwiej i sprawniej, 365FarmNet również ma rozwiązanie. To system 365Active, który umożliwia auto-
matyczne zapisywanie wszelkich wykonanych prac polowych, niezależnie od posiadanych modeli maszyn i ich 
roku produkcji.
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KONFORT ZBUDOWANY NA PASJI

Nowa marka premium „REXAGER” to odpowiedź MEPROZET KOŚCIAN S.A. na rosnące wymagania dzisiej-
szego rolnictwa. Wynik 46-ciu lat doświadczeń. Prosta konstrukcja, trwałość i niezawodność. Bogate wyposa-
żenie standardowe oraz długa lista opcji pozwala na skonfigurowanie produktu na miarę potrzeb użytkownika. 
W ofercie dostępne są dwie pojemności 18 i 24 tys. litrów plus osprzęt dodatowy w postani dozowników nagle-
bowych i aplikatorów doglebowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 201.
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UNIA BIZON 36

Przyczepa technologiczna BIZON 36 to maszyna, która może w znacznym stopniu usprawnić żniwa oraz ogra-
niczyć koszty zbioru zbóż, rzepaku czy kukurydzy. Przy dobrej organizacji pracy może zwiększyć wydajność 
zbioru nawet o 30% dzięki lepszemu wykorzystaniu kombajnów zbożowych pracujących na polu. Sprawny od-
biór ziarna „w locie” oraz szybki wyładunek na środki transportowe przy krawędzi pola pozwalają wyeliminować 
przestoje kombajnów wynikające z konieczności opróżniania ich zbiorników.

Skrzynia załadowcza BIZONA 36 mieści nawet do 38 m3 lub ponad 25 t ziarna, co pozwala bez problemu 
obsłużyć dwa lub nawet trzy kombajny bez potrzeby wyładunku. Cała zawartość skrzyni jest wyładowywana 
w czasie nieprzekraczającym 4 minut dzięki dwóm poziomym przenośnikom podłogowym oraz wysokowydaj-
nemu przenośnikowi wyładowczemu o średnicy 500 mm, zapewniającemu przepływ materiału na poziomie do 
500 t/h. Wysokość wyładunku sięgająca niespełna 5 m pozwala na swobodny załadunek każdego rodzaju środ-
ków transportu.

Tridemowe, resorowane podwozie z kołami o dużym rozmiarze zapewnia niebywały komfort i bezpieczeństwo 
prowadzenia przy ograniczonym nacisku na dyszel ciągnika. Dwie osie skrętne nadążne (pierwsza i trzecia) 
pozwalają na sprawne pokonywanie zakrętów bez nadmiernego niszczenia gleby oraz zużycia ogumienia. Do 
jazdy skręt kół jest blokowany hydraulicznie.

Opcjonalne BIZON 36 może być wyposażony w system wagowy z drukarką, który umożliwia kontrolę przewożo-
nego ładunku oraz ułatwia rozliczanie się z kontrahentami. System oparty jest na ośmiu komórkach wagowych, 
zapewniających dokładność pomiaru na poziomie 20 kg.





















































Witam,

Zgodnie z rozmową telefoniczną chciałabym zmienić w projekcie z załącznika zatytułowanym agro-show loga producentów, ponieważ są nieaktualne i kilka brakuje na loga z drugiego załącznika.

New Holland niech pozostanie trochę większy od pozostałych, logo Krukowiak i Pom Brodnica, żeby znajdowały się koło siebie.
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