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Józef Dworakowski

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

Dear Visitors and Exhibitors, 

It is with great pleasure that I welcome you to the 22nd Inter-
national Agricultural Exhibition Agro Show 2021. When in 2019 we 
started organizing the 21st edition of this largest event of this type 
in Europe, none of us thought that we would have to wait two years 
for the next edition. The pandemic thwarted the plans and made the 
whole world hold its breath for almost a year. Organizing such a huge 
event as the Agro Show was simply impossible last year. What was 
worse, none of us knew when the next edition would take place. That 
is why I am all the more happy to announce that this year we are 
coming back to you, full-time, and we look forward to seeing you after 
these two years.

We have prepared a wide offer. As usual, the Agro Show takes 
place in a familiar place, in Bednary, and it will last three days. Tra-
ditionally, it gathered several hundred exhibitors, including the most 
important and largest domestic companies from the agricultural and 
agricultural sectors. Several dozen exhibitors from abroad will ap-
pear: incl. from Germany, France, the Netherlands, Ukraine, Finland, 
Italy, Ukraine and Scandinavia. You will have the opportunity to see 
the latest technologies and solutions offered by agricultural industry 
producers. The capabilities of machines and devices will be present-
ed not only at the stands, but also during field shows and presenta-
tions on the runway. As in previous editions of the Agro Show, this 
year we also took care of the educational value. We have prepared 
lectures and workshops, and institutions whose task is to provide of-
ficial support and help to farmers will also have their stands.

Once again, I am really happy to welcome you to our Agro Show 
and at the same time I want to thank you very much. Last year, the 
world and the economy froze in anticipation of the worst. Nobody 
knew what would happen next, and many expected the worst-case 
scenarios to materialize as it was indicated by many. At that time so 
much depended on you, the farmers. You could not afford to sur-
render to this doom and gloom and to wait idly with folded arms for 
what life would bring. You had a huge responsibility. After all, food 
production could not stop. You are the ones who nourish and thanks 
to whom the whole nation can exist. I don’t want this to sound too 
lofty, but the responsibility for all of us fell on your shoulders. Once 
again, the Polish farmer passed the exam and showed that they can 
win even against the greatest adversities. And that’s what we thank 
you for.

We wish you a pleasant time spent with us in Bednary during 
these 3 days, and those who could not be with us this year – we 
hope to see you next year. Keep in mind our other exhibitions, i.e. 
the Masurian Agro Show and the Green Agro Show, to which we are 
happy to invite you.



Józef Dworakowski

Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na XXII Międzynarodo-
wej Wystawie Rolniczej Agro Show 2021. Kiedy w 2019 roku przystę-
powaliśmy do organizacji XXI edycji tej największej tego typu imprezy 
w Europie, nikt z nas nie przypuszczał, że na kolejną edycję przyjdzie 
czekać aż dwa lata. Pandemia pokrzyżowała szyki i plany i sprawiła, 
że niemal na rok cały świat wstrzymał oddech. Organizacja tak wiel-
kiej imprezy jak Agro Show w ubiegłym roku była po prostu niemożli-
wa. Co gorsza nikt z nas nie wiedział, kiedy odbyć się będzie mogła 
kolejna edycja. Dlatego z tym większą radością mogę poinformować, 
że w tym roku wracamy do Państwa i to w pełnym wymiarze i bardzo 
cieszymy się na spotkanie z Państwem po tych dwóch latach.

Przygotowaliśmy bogatą ofertę. Tradycyjnie Agro Show odbywa 
się w dobrze Państwu znanym miejscu, w Bednarach. Wystawa po-
trwa trzy dni. Tradycyjnie też zgromadziła kilkuset wystawców, wśród 
nich najważniejsze i największe krajowe firmy z branży rolniczej 
i około rolniczych. Pojawi się kilkudziesięciu wystawców z zagranicy: 
m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, Ukrainy, Finlandii, Włoch, Ukra-
iny czy Skandynawii. Będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się 
z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami, które proponują pro-
ducenci branży rolnej. Możliwości maszyn i urządzeń prezentowane 
będą nie tylko na stoiskach, ale też podczas pokazów polowych oraz 
prezentacji na pasie startowym. Tak jak w poprzednich edycjach 
Agro Show, i w tym roku zadbaliśmy też o walor edukacyjny. Przygo-
towaliśmy prelekcje i warsztaty, a swoje stoiska wystawią też instytu-
cje, których zadaniem jest udzielanie urzędowego wsparcia i pomoc 
rolnikom. 

Jeszcze raz serdecznie witam Państwa na naszym Agro Show 
i jednocześnie chcę Wam bardzo podziękować. W ubiegłym roku 
świat i gospodarka zamarły w oczekiwaniu na najgorsze. Nikt nie 
wiedział, co będzie dalej, a wielu się spodziewało, że zrealizują się 
najgorsze scenariusze. Bo też i wiele na to wskazywało. To wtedy 
właśnie tak wiele zależało od Was, od rolników. Wy nie mogliście 
pozwolić sobie na czarnowidztwo i bezczynne czekanie z założonymi 
rękami na to, co przyniesie życie. Spoczęła na Was ogromna odpo-
wiedzialność. Produkcja żywności nie mogła się przecież zatrzymać. 
Bo to Wy jesteście tymi, którzy żywią i dzięki którym cały naród może 
egzystować. Nie chcę, by to zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale na Wa-
szych barkach spoczęła odpowiedzialność za nas wszystkich. Po raz 
kolejny polski rolnik zdał egzamin i pokazał, że potrafi wygrać nawet 
z największymi przeciwnościami. I za to właśnie dziękujemy. 

Życzymy Państwu przyjemnego czasu spędzonego razem z nami 
w Bednarach przez te 3 dni, a tym którzy nie mogli być w tym roku 
z nami tutaj zapraszamy za rok. Pamiętajcie również o naszych po-
zostałych wystawach, czyli Mazurskim Agro Show oraz Zielonym 
Agro Show, na które równie serdecznie Was zapraszamy.

Józef Dworakowski – Pezes PIGMiUR



Grzegorz Puda

Minister of Agriculture
and Rural Development

Dear Visitors and Exhibitors,

The International Exhibition AGRO SHOW in Bednary is 
a well-known and widely recognized exhibition event with over 
20 years of experience. Its importance cannot be overestimat-
ed. On the area of 120 ha, farmers can see the offers of 800 
exhibitors. 

The Polish countryside is becoming increasingly modern and 
has a great chance to become a competitive place for young peo-
ple in relation to cities in terms of security and development op-
portunities. Young people expect the countryside to become more 
and more adapted to the pace of development of modern civiliza-
tion. I am convinced that all the investments that we have planned 
in the Polish Deal, and especially family farms law, will improve 
the quality of life, safety, modernization and strengthening of fam-
ily farms, and as a result make the countryside an attractive place 
for young people.

Recently, the government of Prime Minister Mateusz 
Morawiecki has adopted a bill on counteracting unfair use of con-
tractual advantage in trade in agricultural and food products. This 
is another solution that strengthens the farmer’s position in the 
food chain. This way farmers, small and medium-sized entrepre-
neurs in the agri-food sector will be protected. 

A draft act introducing more favourable solutions in the field 
of agricultural retail trade was also adopted. The amount of in-
come exempt from tax will be increased from PLN 40,000 to PLN 
100,000, and it will also be possible to sell throughout the country, 
not only in the immediate vicinity.

We reduce the costs of running the farms by increasing the 
limit of diesel oil used per 1 hectare of agricultural crops from 100 
to 110 liters. Cattle breeders will also benefit because we propose 
to increase the limit of diesel oil consumption to 1 large cattle unit 
from 30 to 40 liters.

I would like to thank the farmers for their efforts and dedication, 
for their hard work for the good of the family, local community and 
the entire nation.

I wish you a good time visiting the International Exhibition 
AGRO SHOW in Bednary.



Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo!

Międzynarodowa Wystawy AGRO SHOW w Bednarach jest 
znaną i uznaną imprezą wystawienniczą z ponad 20-letnim do-
świadczeniem. 

Trudno przecenić jej rangę i znaczenie. Na powierzchni 120 ha 
rolnicy mogą zapoznać się z ofertą 800 wystawców. Polska wieś 
staje się coraz bardziej nowoczesna i ma ogromne szanse, aby 
stać się miejscem konkurencyjnym dla młodych ludzi w stosunku 
do miast pod względem bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. 
Młodzi ludzie oczekują, że wieś będzie stawać się coraz bardziej 
dostosowana do tempa rozwoju współczesnej cywilizacji. Jestem 
przekonany, że wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy 
w Polskim Ładzie a szczególnie ustawa o rodzinnych gospodar-
stwach rolnych wpłyną na poprawę komfortu życia, bezpieczeń-
stwo, unowocześnienie i wzmocnienie rodzinnych gospodarstw 
a tym samym sprawią, że wieś stanie się miejscem atrakcyjnym 
dla młodych ludzi.

W ostatnim czasie Rząd premiera Mateusza Morawieckiego 
przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wyko-
rzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi. To kolejne rozwiązanie wzmacniające pozycję rol-
nika w łańcuchu żywnościowym. Dzięki niemu ochroną zostaną 
objęci rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy sektora rolno-spożyw-
czego.

Przyjęty też został projekt ustawy wprowadzający korzystniej-
sze rozwiązania w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Kwo-
ta przychodów zwolniona z podatku zostaje zwiększona z 40 do 
100 tysięcy złotych, a ponadto będzie możliwość sprzedaży na 
terenie całego kraju, a nie tylko w najbliższej okolicy.

Zmniejszamy koszty prowadzenia gospodarstw poprzez 
zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 hektar 
upraw rolnych ze 100 do 110 litrów. Skorzystają również hodow-
cy bydła ponieważ proponujemy zwiększenie limitu zużycia oleju 
napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 do 
40 litrów.

Dziękuję rolnikom za trud i poświęcenie, za ciężką pracę dla 
dobra rodziny, społeczności lokalnej i całego Narodu. 

Życzę Państwu mile spędzonego czasu w takcie zwiedzania 
Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach.

Grzegorz Puda – Ministr Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Ireneusz Antkowiak

Mayor of the town and 
mucicipality of Pobiedziska

I am pleased to welcome all the exhibitors, visitors and organ-
izers of the 22nd International Agricultural Exhibition AGRO SHOW 
2021, which is held for the nineteenth time in Bednary. We are glad 
that the largest open-air agricultural exhibition, which gathers thou-
sands of visitors from many corners of Europe, helps us show the 
values and attractive investment areas of our area.

 Our beautiful and worth visiting town is located on the ancient 
Piast Trail and surrounded by the beautiful Poznań Lake District, in 
the north-eastern part of the Poznań district, 27 km from Poznań 
and 25 km from Gniezno. Pobiedziska has preserved the medieval 
layout of the city centre with a market square, small town build-
ings characteristic of the 19th century urban planning, especially 
the 18th century residential house, the oldest one in the town, with 
a Polish style of mansard roof. It is worth visiting the church of St. 
Michael the Archangel, which is one of the oldest Gothic churches 
in Wielkopolska, the Piast Trail Open-air Museum of Miniatures to-
gether with a nearby Pobiedziska fortified settlement and its exhibi-
tion of medieval siege machines as well as the wooden Church of 
St. St. Catherine in Węglewo.

Pobiedziska is a municipality rich in tourist and recreational 
values. The region’s climate benefits from forest areas and the 
hydrographic network consisting of the Cybina and Główna rivers, 
25 lakes and approx. 250 small ponds. The most attractive areas of 
the municipality in terms of nature have been incorporated into two 
landscape parks: Puszcza Zielonka and Promno and four nature 
reserves.

Natural beauty of the area is one of the elements shaping the 
tourist image of our municipality. Educational paths have been de-
veloped for people who like hiking, allowing them to get to know the 
area and history of the area better. A network of Nordic Walking 
routes has also been launched in the most interesting natural parts 
of the Promno nature park. We invite you to the Puszcza Zielonka 
Canoe Trail – a water tourism trail on lakes between the towns of 
Pobiedziska and Tuczno. The possibility of using sports fields, nu-
merous beaches, a modern complex of piers with swimming lanes, 
hiking trails, bicycle paths as well as adequate accommodation and 
catering facilities make Pobiedziska one of the most attractive mu-
nicipalities in the whole of Wielkopolska.

I wish you many unforgettable experiences and successful con-
tracts for the exhibitors. I encourage you to explore the beauty of 
the Pobiedziska area in your free time.



Ireneusz Antkowiak

Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska

www.pobiedziska.pl 

http://www.facebook.com/GminaPobiedziska

Serdecznie witam wszystkich wystawców, zwiedzających oraz 
organizatorów XXII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO 
SHOW 2021, która już po raz dziewiętnasty odbywa się w Bed-
narach. Cieszymy się, że największa 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 Gniezna 
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 naj-
starszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce, „Skansen Miniatur 
Szlaku Piastowskiego” wraz z wybudowanym obok Grodem Po-
biedziska z wystawą średniowiecznych maszyn oblężniczych czy 
drewniany Kościół p.w. Św. Katarzyny w Węglewie.

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

Atrakcyjność przyrodnicza wielu miejsc jest jednym z elementów 
kształtujących turystyczny wizerunek gminy. Dla ludzi preferujących 
turystykę pieszą opracowane zostały ścieżki dydaktyczne, pozwa-
lające lepiej poznać tereny i historię gminy. Uruchomiona została 
również sieć tras Nordic Walking po najciekawszych przyrodniczo 
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, nowoczesnego 
kompleksu pomostów z torami pływackimi, pieszych szlaków tury-
stycznych, ścieżek rowerowych oraz odpowiednia baza noclegowa 
i gastronomiczna sprawiają, iż Pobiedziska uważane są za jedną 
z najbardziej atrakcyjnych gmin w całej Wielkopolsce. 

Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, a wystawcom 
udanych kontraktów. Zachęcam Państwa do zwiedzania w wolnym 
czasie piękna pobiedziskiej ziemi.

Ireneusz Antkowiak – Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska



Program wydarzeń
XXII MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 2021

PIąTEk, 24 WRZEśNIA
 9:00-10:00 Akredytacja dziennikarzy Biuro Prasowe
 9:00-17:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

10:00-10:30 Konferencja prasowa Inaugurująca Międzynarodową Wystawę Rolniczą 
AGRO SHOW 2021 Biuro Prasowe

10:00-10:45 Finał konkursu Mechanik na Medal Namiot Seminaryjny
11:00-11:15 Ogłoszenie laureatów konkursu Mechanik na Medal Namiot Seminaryjny

11:00-12:00 Pokazy maszyn – mechaniczne zwalczanie chwastów / maszyny 
donawożenia organicznego Pola pokazowe

11:00-13:00 Spotkanie Prasowe CLAAS i 365 FarmNet Stoisko CLAAS  
i 365 FarmNet

11:00-12:00 Konferencja prasowa firmy KUHN MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. Stoisko firmy Kuhn
12:00-13:00 Pokazy maszyn z programu Docieracze profi Pola pokazowe

13:00-13:30 Pokazy maszyn – mechaniczne zwalczanie chwastów / maszyny 
do nawożenia organicznego Pola pokazowe

13:00-13:30 Prezentacja sposobu wykonania próby kręconej Stoisko firmy Kuhn

SObOTA, 25 WRZEśNIA
 9:00-17:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy
10:00-11:00 Konferencja Prasowa Manitou Biuro Prasowe
10:00-14:00 Konferencja: „Rolnictwo precyzyjne z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej” Namiot Seminaryjny

11:00-12:00 Pokazy maszyn – mechaniczne zwalczanie chwastów / maszyny 
do nawożenia organicznego Pola pokazowe

12:00-13:00 Pokazy maszyn z programu Docieracze profi Pola pokazowe

13:00-13:30 Pokazy maszyn – mechaniczne zwalczanie chwastów / maszyny 
do nawożenia organicznego Pola pokazowe

13:00-13:30 Prezentacja sposobu wykonania próby kręconej Stoisko firmy Kuhn

NIEDZIELA, 26 WRZEśNIA
 9:00-17:00 Prezentacja maszyn na pasie głównym Pas startowy

10:00-10:45 Seminarium: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych 
w pracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa” Namiot Seminaryjny

11:00-12:00 Pokazy maszyn – mechaniczne zwalczanie chwastów / maszyny 
do nawożenia organicznego Pola pokazowe

11:00-15:00 Konferencja: „Innowacja Tu i Teraz: Efektywne wdrażanie innowacji sektora 
rolno-spożywczego” Namiot Seminaryjny

12:00-13:00 Pokazy maszyn z programu Docieracze profi Pola pokazowe
13:00-13:30 Konferencja podsumowująca wystawę AGRO SHOW 2021 Biuro Prasowe

13:00-13:30 Pokazy maszyn – mechaniczne zwalczanie chwastów / maszyny 
do nawożenia organicznego Pola pokazowe

13:00-13:30 Prezentacja sposobu wykonania próby kręconej Stoisko firmy Kuhn



EvEnt PRoGRAM
22nd INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIbITION AGRO SHOW 2021

FRIDAY, 24 SEPTEMbER
 9:00-10:00 Accreditation of journalists Press Office
 9:00-17:00 Presentation of the machines on the airstrip Airstrip

10:00-10:30 Press conference inaugurating International Agricultural Exhibition 
AGRO SHOW 2021 Press Office

10:00-10:45 Final of the Competition: Medal-worthy Mechanic Seminar hall
11:00-11:15 Announcement of the winners of the Medal-worthy Mechanic competition Seminar hall

11:00-12:00 Machine demonstrations – mechanical weed control / machines 
for organic fertilization Demonstration fields

11:00-13:00 CLAAS and 365 FarmNet press meeting CLAAS and 365 
FarmNet stand

11:00-12:00 Press conference of KUHN Agricultural Machinery KUHN stand
12:00-13:00 Presentation of the machines from Docieracze profi program Demonstration fields

13:00-13:30 Machine demonstrations – mechanical weed control / machines 
fororganic fertilization Demonstration fields

13:00-13:30 Presentation: performing the calibration test KUHN stand

SATURDAY, 25 SEPTEMbER
 9:00-17:00 Presentation of the machines on the airstrip Airstrip
10:00-11:00 Manitou press conference Press Office
10:00-14:00 Precision farming with the use of satellite navigation Seminar hall

11:00-12:00 Machine demonstrations – mechanical weed control / machines 
fororganic fertilization Demonstration fields

12:00-13:00 Presentation of the machines from Docieracze profi program Demonstration fields

13:00-13:30 Machine demonstrations – mechanical weed control / machines 
for organic fertilization Demonstration fields

13:00-13:30 Presentation: performing the calibration test KUHN stand

SUNDAY, 26 SEPTEMbER
 9:00-17:00 Presentation of the machines on the airstrip Airstrip

10:00-10:45 The use of modern remote sensing technologies in the work of the State 
Plant Health and Seed Inspection Service Seminar hall

11:00-12:00 Machine demonstrations – mechanical weed control / machines 
for organic fertilization Demonstration fields

11:00-15:00 Conference: „Innovation Here and Now: Effective implementation 
of innovations in the agri-food sector” Seminar hall

12:00-13:00 Presentation of the machines from Docieracze profi program Demonstration fields
13:00-13:30 Conference summarizing the AGRO SHOW 2021 exhibition Press Office

13:00-13:30 Machine demonstrations – mechanical weed control / machines 
fororganic fertilization Demonstration fields

13:00-13:30 Presentation: performing the calibration test KUHN stand
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nazwa 
sektora

nr drogi
zwiedzania

nr 
stoiska nAZWA WystAWCy strona

C 2 192 365FARMNET 44

E 1 138 4TECH Sp. z o.o. Sp.k. 44

C 3 243 AB GROUP 44

C 1 110 ACO FUNKI A/S 44

E 1 144 ADI Krzysztof Dwórznik
44

C 4 382 ADI Krzysztof Dwórznik

E 2 201 ADR POLSKA Sp. z o.o. 45

C 1 99 ADRAF Rafał Patyk 45

A 4 388 AERO AGRO SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 45

A 1 28 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

45

C 1 77 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

E 1 137 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

C 3 254 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

F 3 310 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

A 4 333 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” sp. z o.o.

b 2 176 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 46

A 1 15 AGRAMI sp. z o.o. 46

C 2 188 AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 46

E 1 135 AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 46

C 1 93 AGREMO Sp. z o.o. 47

b 4 353 AGRICARB 47

E 2 207 AGRIFAC MACHINERY B.V. 47

C 2 190 AGRIHANDLER Sp. z o.o. 47

F 2 210 AGRIMET Sp. z o.o. 47

C 4 374 AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz s.c. 48

D 3 279 AgriPartsGlobal 48

F 2 212 AGRIPOL Adam Brząkała 48

C 2 183 AGRISEM INTERNATIONAL 48

A 3 220 AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 48

b 4 355 AGRI-STEEL 48

Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors
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Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors

nazwa 
sektora

nr drogi
zwiedzania

nr 
stoiska nAZWA WystAWCy strona

C 1 108 AGRITUBEL S.A. 49

D 3 282 AGRO BAG Sp. z o.o. 49

D 2 198 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 49

C 2 185 AGRO RAMI 49

C 4 381 AGRO UBEZPIECZENIA (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) 49

b 1 70 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

50C 3 253 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 2 Hala 25 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

A 4 316 AGROAD s.r.o. 50

A 3 221 AGROBLAZ Błażej Sikora 50

C 4 392 AgroCalc Sp. z o.o. 50

C 3 253 AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 50

A 3 228 AgroeEcoPower Sp. z o.o. Oddział w Polsce 51

C 3 264 AGROFART Marcin Różycki 51

F 2 215 AGRO-LAND Marek Różniak 51

A 4 318 AGROLAND Sp. z o.o. 51

F 3 292 AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 51

C 2 187 AGROMARKET JARYSZKI 51

C 3 242 AGRO-MASZ Paweł Nowak 52

D 3 281 AGROMEHANIKA d.d. 52

C 1 91 AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski 52

A 2 167 AGROMILKA 52

A 2 171 AGROMIX Sp. z o.o. 53

D 3 272 AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 53

A 4 315 AGROSELNET Sp. z o.o. 53

F 3 298 AGRO-STAL S.C. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 53

A 1 17 AgroSulCa nawóz siarkowo-wapniowy – producent: PGE Ekoserwis S.A. 54

C 4 361 AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 54

C 3 251 AGROTEX Przemysław Adamowicz 54

b 3 239 AGROTIM Sp. z o.o. Sp.K. 54

C 2 Hala 27 AGROTRADE Grzegorz Ostrowski 54

A 4 319 AGRO-WIKT Sp.z.o.o 55

A 1 8 AGROYOUMIS Sp. z o.o. 55

C 3 266 ALBUZ BOTT AGRO 55

D 3 273 A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 55

b 1 65 ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 56

F 1 156 AMAN Janusz Młynarczyk 56

F 2 209 AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG 56

b 3 232 AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 56

F 1 150 ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 56
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nazwa 
sektora

nr drogi
zwiedzania

nr 
stoiska nAZWA WystAWCy strona

A 2 169 ANWIL S.A. 57

A 1 12 A-ONE DENMARK 57

b 3 236 APV POLSKA 57

C 3 263 AQUA-ROL Sp. z o.o. 57

A 4 311 ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 58

F 1 153 ARBENA Sp. z o.o. 58

D 2 199 ARGO POLSKA sp. z o.o. 58

C 3 246 ARKMET Arkadiusz Urbaniak 58

A 1 14 ARKOP 59

C 2 Hala 8 ASD SYSTEMS POLSKA 59

D 1 122 ASKET 59

b 1 68 ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. 59

A 3 223 ATMP1 Daniel Pasikowski 60

b 2 174 ATR EXPRESS - AKTUALNOŚCI TECHNIKI ROLNICZEJ 60

A 3 228 ATX-DYNO L.T.D. 60

F 3 309 AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 60

b 4 357 AUTOS Sp. z o. o. 60

b 1 60 AVIVA 61

A 3 225 AWEMAK Michał Szczuraszek 61

b 3 241 BAG POLSKA Sp. z o.o. 61

A 1 21 BARBATUS TRADE Sp. z o.o. 62

D 3 278 BARTESKO P.W. Bartłomiej Skowroński 62

F 2 213 BEDNAR FMT s.r.o. 62

D 2 195 BERUTEX Sp. z o.o. 62

C 2 Hala 2 BEST-AGRI.COM 62

C 1 107 BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 63

C 1 98 BIN Sp. z o.o. 63

A 1 3 BIO-ALGEEN 63

C 2 Hala 5 BIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o. 63

A 1 16 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k. 64

C 1 76 BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz 64

C 4 398 BLUE ASCEND 64

D 3 277 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 64

C 3 267 BOGUSLAV Sp.z o.o. 65

C 3 270 BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o. 65

A 1 13 BREEDERS OF DEMNARK 65

A 1 22 BROSSO-PASZE Sp. z o.o. 65

F 2 214 BURY MASZYNY ROLNICZE – Wojciech Bury 65

A 1 7 CALC GROUP Sp. z o.o. 66

b 4 346 CAMSO POLSKA S.A. 66
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Alfabetyczny spis wystawców
Alphabetical list of exhibitors

nazwa 
sektora

nr drogi
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C 1 75 CANTONI GROUP 66

C 2 185 CASE IH 66

A 1 11 CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 67

D 3 272 CFCAI SAS 67

A 4 325 CHS LUBAŃ Sp. z o.o. 67

C 2 192 CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 67

F 3 383 CODEX d.o.o. 67

A 1 12 COLOQUICK A PART OF CALVEX 68

F 1 158 CONTROL SYSTEMS 68

D 3 280 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 68

F 1 146 CSM Bogdan Wolak 68

A 2 166 CZARNA KREDA – GREENCAL Sp. z o.o. 68

C 1 92 CZEKAŁA WAGI 69

b 3 238 DA LANDTECHNIK 69

A 3 217 DALBO 69

C 3 256 DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z.o.o. 69

A 2 170 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
69

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

C 1 110 DANVIT A/S 69

E 3 284 DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 70

E 1 134 DELTAFAN 70

E 2 206 DESO Engineering Ltd. 70

A 4 324 DEX-OIL Sp. z o.o. 70

A 4 313 DG CORP GROUP Ltd. 70

D 2 200 DIECI SRL 70

C 1 83 DITTA SERIA 71

D 1 129 DOM BEZ OPŁAT 71

b 1 63 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA Sp. z o.o. 71

F 1 149 DOMASZ Tomasz Waligóra 71

C 4 393 DOROSHENKO-DEKER Sp. z o.o. 72

C 2 Hala 21 DRAMIŃSKI S.A. 72

E 1 135 DYNAMIC BIOGAS 72

C 4 363 eAgronom Sp. z o.o. 72

b 4 351 EATD  European Agriculture Tyre Distributors GmbH 72

C 2 Hala 6 EDISON ENERGIA S.A. 73

A 4 314 EHRLE Sp. z o.o. 73

A 4 332 EINBÖCK GmbH 73

A 1 29 EKO KURPROL Sp. z o.o.  73

D 1 390 EKOPIAN 73

E 3 290 EKOPOM 74
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E 1 142 EKOPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. 74

C 3 250 ELROL FHU – Importer ciągników LOVOL 74

A 4 331 EMMAROL Sp. z o.o. 74

A 2 169 ENERGA OBRÓT SA 75

C 4 375 ENEXON Sp. z o.o. 75

D 3 281 ER.MO Sp.A. 75

C 1 106 ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 76

F 3 297 ESSELMANN Technika Pojazdowa Sp. z o.o. Sp.k. 76

D 3 272 ETS DENIS 76

b 1 40 EUROFINANCE GROUP  Sp. z o.o. – Pośrednictwo Finansowe  76

b 4 350 EXPARTO s.c. 76

b 3 232 F.H.U.P. „BRASTAL” Janusz Makowski 77

A 4 327 FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A. 77

C 2 183 FARESIN INDUSTRIES S.P.A. 77

E 3 288 FARMER 77

E 3 288 FARMER.PL 78

E 3 287 FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 78

A 4 385 FARMWET Sp. z o. o. Sp. k. 78

b 1 56 FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES 
DE MAIS ET DE SORGHO 78

C 2 188 FENDT 78

C 4 378 FG ENERGY Sp. z o.o. Sp.k. 79

C 4 400 FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 79

C 1 104 FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 79

C 3 245 FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk 79

D 2 195 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 80

b 1 49 FIRMA NASIENNA „GRANUM” 80

A 1 23 FIRMA ROZALCZYK Sp. z o.o. 80

b 4 343 FKL POLSKA Sp. Z o.o. Sp. K. 80

A 4 332 FLEXXAIRE INC. 80

F 3 305 FMR LISICKI Janusz Lisicki 80

C 4 368 FOLGOS Sp. z o.o. 81

D 3 272 FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA  
ROLNO-SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 81

F 2 210 FRICKE MASZYNY ROLNICZE sp. z o.o. 81

b 4 358 FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. 81

F 3 302 GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 82

C 2 Hala 1 GAZETA SOŁECKA 82

A 4 334 GĄSKA Sp. z o.o. 82

b 1 43 GENERALI T.U. S.A. 82
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b 4 349 GENPOWER Sp. z o.o. 83

C 4 366 GEO POLSKA Sp. z o.o. 83

D 1 131 GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 83

D 3 276 GIANT POLSKA – ŁADOWARKI 83

E 3 288 GIELDAROLNA.PL 84

C 4 389 GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 84

C 2 Hala 7 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 84

C 3 271 GOSPODARZ.PL 84

A 1 2 GOUDEN KORREL Sp. z o.o 84

E 2 204 GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH 85

E 1 140 GRAINTECH Sp. z o.o. 85

b 4 347 GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o. 85

A 2 170 GREEN LAB Sp. z o.o. 85

E 2 205 GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 86

b 2 175 GRUPA MTP 86

D 1 141 GRUPA OLX Sp. z o.o. 86

A 3 384 GÜTTLER GmbH 86

F 1 155 HALE NA BALE – ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 86

E 2 204 HARDI POLSKA 87

C 2 Hala 18 HATHOR Sp. z o.o. 87

C 1 78 HAYBUSTER FPHU AGRA Grzegorz Kapała 87

A 4 326 HEKTOS Sławomir Pokraka 87

A 3 219 HEMPOL Sp. z o.o. 87

A 3 227 HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE 88

C 2 183 HERBERT DAMMANN GmbH 88

F 1 146 HEVERC Sp. z o.o. 88

C 4 375 HG SOLAR 88

D 1 117 HIGMED Maty Dezynfekcyjne 89

A 1 24 HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA 89

C 1 111 HODOWCA Sp. z o.o. 89

b 1 33 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR 90

b 1 34 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 90

b 1 51 HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR  90

A 2 170 HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE Sp. z o.o. 90

C 1 103 HOG SLAT Sp. z o.o. 91

A 1 23 HOHBURG MINERALFUTTER GmbH 91

C 1 102 HOLM & LAUE GmbH & Co.KG 91

b 4 348 HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp. J. 91

C 4 369 HORUS Mróz Ireneusz 91

b 4 354 HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o. 92



21

nazwa 
sektora

nr drogi
zwiedzania

nr 
stoiska nAZWA WystAWCy strona

F 2 214 HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k. 92

C 2 Hala 13 HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 92

C 2 Hala 29 HYDROSILA 92

C 3 271 HYPERIN – ADV GENETICS Sp. z o.o. 93

D 1 119 IBF POLSKA Sp. z o.o. 93

F 1 159 IMIZUNI Sp. z o.o. 93

b 4 352 INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 93

C 1 100 INOFAMA S.A. 93

E 3 284 INOVAGRI.PL 94

C 3 261 INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PIB 94

C 2 190 INTERHANDLER Sp. z o.o. 94

C 2 Hala 14 ISP METAL  94

b 1 54 ITPHOTONICS S.R.L 94

E 1 138 IZOPANEL Sp. z o.o. 94

b 3 233 JANPOL Krzysztof Jankowski 95

F 3 293 JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 95

F 3 301 JASTECH – PRODUCENT PRZYCZEP I ROZRZUTNIKÓW 95

C 4 377 JBG-2 Sp. z o.o. 95

E 3 284 JEULIN SA 95

E 1 139 JFC POLSKA Sp. z o.o. 95

b 2 173 JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 96

D 2 193 JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 96

b 1 58 JSC MOJODAS 96

A 2 167 JSC PETERBURGSKY TRACTORNY ZAVOD 96

b 4 344 KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j. 96

b 1 62 KANCELARIA BROKERSKA „WTB” Sp. z o.o. 97

A 3 384 KARCHEX Maciej Jeż 97

C 4 376 KARLIK ENERGY 97

b 2 176 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 97

b 4 339 KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J. 97

E 2 206 KINGSPAN Sp. z o.o. 98

E 2 206 KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 98

D 2 194 KIROVETS 98

C 4 364 KLEFFMANN DIGITAL RS GmbH 98

D 1 124 KLIMOSZ Sp. z o.o. 98

F 2 214 KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 99

A 2 167 KOBZARENKO Sp. z o.o.
99

E 3 285 KOBZARENKO Sp. z o.o.

F 2 216 KÖCKERLING GmbH & Co. KG 99

F 3 307 KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. 99
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A 2 170 KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o. 100

A 4 329 KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A. 100

C 2 184 KONGSKILDE AGRICULTURE 101

A 1 4 KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO „SIENIAWA” Sp. z o.o. 101

b 2 177 KORBANEK Sp. z o.o. 101

C 4 397 KOVAP POLSKA 101

D 1 116 KRAFT POLYMER 102

C 2 Hala 17 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH 102

b 2 176 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA 102

b 2 173 KRAMER-WERKE GmbH 102

C 4 360 KST KONSULTING Sp. z o.o. 102

A 2 168 KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 103

b 2 172 KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 103

C 2 191 KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH 103

A 2 168 KUNERT Spółka Jawna 103

A 2 170 KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO Sp. z o.o. 103

C 2 Hala 22 KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 104

b 2 180 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. 104

C 1 89 KVK HYDRA KLOV A/S 104

b 1 67 LabEcoTech Sp. z o.o. 104

C 3 247 LANDSTAL BARTNIK, WITKOWSKI Sp.j. 105

C 3 244 LASERTECHNIKA Sp. z o.o. 105

C 1 86 LAST SHIELD POLAND - INNOVATIVE PEST CONTROL 105

F 2 211 LEMKEN POLSKA Sp. z o.o. 105

b 1 31 LIDEA POLAND 105

C 1 74 LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 106

b 2 177 LUDWIG BERGMAN INTERNATIONAL SALES GmbH 106

F 1 161 ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak 106

C 3 257 ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 106

C 1 88 M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 106

F 1 165 MACHINES PIÓRO (PIÓRO GROUP) 106

A 1 9 MAD-BOX Andrzej Madejczyk 107

A 1 19 MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA 107

C 1 95 MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 107

F 1 160 MAKITA Sp. z o.o. 107

A 2 170 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
107

b 1 35 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

b 3 230 MANDAM Sp. z o.o.                   107

A 2 171 MANITOU POLSKA Sp. z o.o. 108

E 3 286 MARTIN – AGRO 108
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D 2 200 MASCHIO GASPARDO POLAND Sp. z o.o. 108

D 2 197 MASSEY FERGUSON 108

C 2 186 McHale Engineering Ltd. 109

F 1 151 MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 109

F 3 303 MEGA Sp. z o.o. 109

E 2 201 MEPROZET KOŚCIAN S.A. 109

C 1 81 MEPU OY 109

D 1 123 METALERG Sp. z o.o. Sp. K. 110

E 2 208 METAL-FACH Sp. z o.o. 110

D 3 274 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 110

b 3 235 METRIA Yuriy Ardashev 110

D 1 121 MIARY I WAGI, AGRO-LAB, LAB-SCALE – MIW GROUP
110

D 1 132 MIARY I WAGI, AGRO-LAB, LAB-SCALE – MIW GROUP

F 3 295 MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 111

C 4 372 MICHAŁ WRZESIŃSKI DORADZTWO VSTEEL 111

C 1 71 MICHAŁ Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Krzysztof Targoński 111

b 4 346 MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 111

b 4 356 MILWAKUEE 112

b 2 176 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 112

C 3 268 MINOS AGRI POLSKA 112

C 4 373 MK SEATS Sp. z o.o. 112

C 3 265 MMAT AGRO TECHNOLOGY 112

b 3 240 MODERNTECH Sp. z o.o. 113

F 3 304 MOJ S.A. 113

A 4 320 MONO ENERGY Sp. z o.o. 113

D 1 114 MONTMAN AKCESORIA DO OGRODZEŃ 114

D 2 195 MORO ARATRI SRL POLSKA 114

C 3 255 MOSKIT Marek Strzyż 114

C 1 97 M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 114

E 1 145 MTM Dariusz Seferyński 114

E 2 202 MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 115

C 3 250 MULTITECH Radosław Górski 115

A 3 218 NAMYSLO Agricultural Machinery Manufacturer – Damian Namysło 115

C 3 252 NDS Grzegorz Michałek 115

A 1 25 NEOROL Sp. z o.o. 115

C 2 184 NEW HOLLAND AGRICULTURE 116

D 2 194 OPALL AGRI s.r.o. 116

C 4 359 ORGANICALC Sp. z o.o. 116

A 2 169 ORLEN OIL Sp. z o.o. 116

A 2 169 ORLEN PALIWA Sp. z o.o. 116
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A 1 30 OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 116

E 2 202 OTOMOTO 117

C 2 Hala 16 P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH 117

b 1 41 P.H.U.P. ARWIBUD Artur Czyż 117

C 1 98 P.O.R KONSIL 117

C 2 Hala 3 P.P.U.H. DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. 118

C 3 249 P.P.U.H. WOPROL 118

b 1 59 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY 118

F 3 296 PAWELEC AGRO Marcin Pawelec 118

C 1 96 PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o. 118

C 1 109 PELLON Sp. z o.o. 119

E 3 284 PERARD SAS 119

C 2 Hala 12 PEREKO 119

C 2 Hala 28 PERFEKTON 119

E 3 291 PETER KRÖGER GmbH  119

D 1 130 PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. 120

b 1 46 PHOSAGRO POLSKA Sp. z o.o. 120

b 4 337 PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 120

A 1 27 PIAST PASZE Sp. z o.o. 120

D 1 125 PITERN Sp. z o.o. 120

A 2 170 PLANTICO HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.
121

b 1 48 PLANTICO HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

b 1 45 PLANTPRESS Sp. z o.o. 121

A 1 1 POLCALC NAWOZY WAPNIOWE Sp. z o.o. 121

b 1 41 POLDRONE Sp. z o.o. 121

A 1 5 POL-DRZEW Jarosław Włodkowski 122

b 1 52 POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j. 122

C 4 365 POLSKI INSTYTUT ROLNICTWA Sp. z o.o. 122

b 1 56 POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 122

b 1 47 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.
123

b 3 234 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

F 3 300 POL-STRAUTMANN Sp. z o.o. 123

b 1 44 POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o – WIEŚCI ROLNICZE 124

C 2 191 POM BRODNICA Ltd. Sp. z o.o. 124

A 2 170 POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. 124

C 4 380 POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o. 124

C 2 182 PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 125

b 1 57 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 
125

A 2 170 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

A 1 10 PPH AGRONAS Sp. z o.o. 125
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b 3 237 PPHU HYDRAMET Sp. z o.o. 125

D 2 194 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 126

C 3 259 PPUH DEXWAL BIS 126

b 1 66 PRESOIL 126

F 3 308 PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k. 126

C 2 Hala 14 PRIOR CONSULTING Sp. z o.o. 126

D 3 272 PRIVE SA 127

D 1 128 PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce 127

b 4 341 PROM-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 127

C 4 379 PROOIL s.c. 127

A 4 328 PROXY TRADE Sp.z o.o. 127

A 1 6 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Sp. z o.o. 127

C 4 371 PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. 128

A 4 312 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ROLMETAL 
T. Kubańska, J. Kubański Sp.j. 128

C 2 189 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o. 128

C 1 112 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, 
Patryk Latos 128

A 1 18 QULTIVO Sp. z o.o. 128

F 1 162 RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp. J. 128

C 2 183 RAITECH Sp. z o.o. 129

b 3 240 RAWEN SOLAR Marcin Pasikowski 129

D 1 126 RAWICOM Sp. z o.o., Sp. K. 129

C 1 105 RECTICEL IZOLACJE 129

C 3 258 REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o. 129

F 1 152 REMPRODEX  Sp. z o. o. 130

b 1 42 RENAULT DACIA SSANGYONG – AUTOSANOK GNIEZNO 130

C 2 Hala 19 RES Sp. z o.o. – GumiSil 130

F 1 153 RICHEL GROUP – SHELTERALL 130

C 1 79 RIELA POLSKA Sp. z o.o. 130

A 3 221 ROBERT S.A. 131

A 3 229 ROL/EX PPHU 131

D 1 118 ROLAND GNIEWKOWO 131

A 3 224 ROLMASZ-POL 131

A 4 317 ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 131

b 1 38 ROLTECH E. Majka Sp.j. 132

D 3 283 ROLTOMA – AGROTECHNIKA 132

C 2 187 ROLTOP Sp. z o.o. 132

b 4 345 ROSAVA AGROS, DNEPROSHINA 132

E 3 288 SADYOGRODY.PL 133
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b 2 178 SAMASZ Sp. z o.o. 133

A 2 168 SANTANDER LEASING S.A. 133

b 1 64 SAUBER 133

C 3 248 SCHMiDT Renata Schmidt 134

C 3 262 SCORPION SC 134

b 1 41 SECURA – SECURITY 134

F 1 162 SEM POLSKA Sp. z o.o. 134

b 1 37 SEMINA 134

C 4 367 SIBUSO 135

C 2 Hala 7 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA 135

A 3 221 SIG SZYMCZAK & GERTIG Sp.j. 135

C 2 181 SIPMA S.A. 135

F 1 147 SKAVSKA HALE Sp. z o.o. 136

D 2 195 SM-AGRO Sp. z o.o. 136

C 1 92 SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY 136

F 3 299 SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 136

b 1 50 SOLANA POLSKA Sp. z o .o. 137

D 1 120 SOLARIKA Sp. z o.o. Sp.k. 137

E 1 136 SOLAR-PROJECT Sp. z o.o. Sp.k. 137

D 1 127 SOLARSPOT Sp. z o.o. 137

F 1 164 SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 138

A 3 222 SPAWEX Sławomir Próżanin 138

C 3 260 STANIMPEX Maciej Packiewicz 138

C 3 269 STAR POWER TRANSMISSION 138

A 4 322 STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 138

E 3 289 STORTI S.p.A. 139

F 1 148 SUNDAY POLSKA Sp. z o.o. – Fotowoltaika doradztwo i montaż 139

C 1 73 SV SEPARATOR Sp. z o.o. 139

D 2 196 SWIMER Łukasz Otremba 139

C 4 399 SZKOLTEX Daniel Sochacki 140

b 1 70 SZPOT AUTORYZOWANY DEALER SAMOCHODOWY 
140

C 3 253 SZPOT AUTORYZOWANY DEALER SAMOCHODOWY 

C 2 Hala 4 ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 140

A 4 387 TAKONI Sp. z o.o. 140

C 3 244 TALEX Sp. z o.o. 140

D 2 198 TANCO AUTOWRAP LTD 141

C 2 Hala 26 TARGI KIELCE S.A. 141

F 2 209 TECH-KOM 141

D 3 281 TEHNOS d.o.o. 141

A 4 332 TERRA Sp. z o.o. 141
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C 1 101 TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o. 142

D 1 113 THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 142

F 1 157 TOMEX-OGRODY Z MARKĄ RYANO 142

C 1 80 TORNUM POLSKA Sp. z o.o. 142

D 3 272 TOUT POUR LE GRAIN 143

C 4 362 TPI Sp. z o.o. 143

C 4 391 TRABO Jadwiga Lewandowska 143

E 3 291 TRAILER-TECH Sp. z o.o. 143

C 4 396 TRIP ENERGY Sp. z o.o. 143

C 2 Hala 11 TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA 144

C 1 82 TURBAŃSCY Sp. z o.o. 144

b 1 69 UNIMETAL Sp. z o.o. 144

A 4 323 UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.K. 144

A 4 386 UNISERV S.A. 145

C 2 Hala 24 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 145

b 3 231 URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 145

F 3 294 USARYA POLSKA Sp. z o.o. 145

b 4 335 V. ORLANDI POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. 146

C 2 188 VALTRA, AGCO Sp. z o.o. 146

C 2 Hala 20 VANCOOLER Marek Szapiński – CHŁODNICE, EGR 146

C 4 359 VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 146

C 1 72 VBET 146

A 1 12 VENGSYSTEM A/S 147

C 2 Hala 9 VERITAS GROUP 147

A 4 321 VISHUMIN Sp. z o.o. 147

C 4 394 VSB ENERGIE ODNAWIALNE POLSKA Sp. z o.o. 147

A 3 226 V-TUNING Adam Majcherczyk 148

b 4 340 WALD-GOLD Sp. z o.o. 148

A 1 12 WASH POWER A/S 148

b 4 342 WASPPER s.r.o. 148

D 1 115 WEDA DAMMANN & WESTERKAMP GmbH 149

F 1 163 WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 149

b 4 336 WESEM Sp. z o.o. Sp.k. 149

C 1 90 WESSTRON 149

b 1 41 WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 150

b 1 61 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 150

A 1 26 WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT 
W POZNANIU Sp. z o.o. 150

b 2 179 WIELTON S.A. 150

D 3 275 WIENHOFF AGROPARTS 151
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nr 
stoiska nAZWA WystAWCy strona

b 1 52 WIMAR WM Sp. z o.o. 151

C 1 87 WOBET-HYDRET Sp.j. Cichecki 151

D 1 133 WOLF SYSTEM Sp. z o.o. 151

b 1 39 WW EKOCHEM 152

A 1 20 WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” Sp. z o.o. 152

D 2 194 YAROSLAVICH 152

C 4 401 Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk 152

A 4 330 Z.P.U.H. Hylmet H. Figiel, E. Piesik, Sp.j. 152

b 1 36 ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO 153

C 1 85 ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE „ZĘBIEC” W ZĘBCU S.A. 153

F 3 306 ZAMET Zabielski Sp.j. 153

E 2 208 ZETOR POLSKA Sp. z o.o. 153

C 2 Hala 15 ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 153

E 1 143 ZIELONE Q Sp. z o.o. 154

C 2 Hala 10 ZIELONY SZTANDAR 154

C 4 370 ZŁOTECKI Sp. z o.o. 154

F 1 154 ZPHU BOGMAT HALE STALOWE 154

C 1 84 ZPHU KOD-MET Zofia Kodym 154

A 4 332 ZUIDBERG B.V. 155

C 1 94 ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla 155

b 1 55 ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG 155

b 4 338 ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o. 155

C 4 414 AGROCOM POLSKA Jerzy Koronczok - Projekt Biostrateg Inomel 156

C 4 408 AGROKLON Dariusz Szczygieł 156

C 4 402 DOMOWE SANATORIUM  Zimnoch Sp.j. 156

C 1 72 ECO-CONSTRUCTION Sp. z o.o. 156

C 4 404 EKOMAX24 Sp z o.o. 156

C 2 Hala 20 FARM INNOVATIONS Sp. z o.o. 156

C 4 410 FUNDACJA AGROUNIA 157

C 4 403 IDEA PV Sp. z. o.o. 157

C 4 411 LLC AGROGRUPP D POL 157

C 4 406 LOTOS OIL Sp. z o.o. 157

C 4 412 ORCAL®oryginalny – Evergreen Solutions Sp. z o.o. 158

C 4 413 REVOLT ENERGY S.A. 158

C 4 409 TRAKTOMIX P.P.H.U. Wojciech Siepak 158

b 3 395 ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE Michał Zabielski 158

C 4 407 ZPM BIERNACKI SKUP I HODOWLA BYDŁA Sp. z o.o. 158
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A 1 1 POLCALC NAWOZY WAPNIOWE Sp. z o.o. 

A 1 2 GOUDEN KORREL Sp. z o.o.

A 1 3 BIO-ALGEEN 

A 1 4 KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 

A 1 5 POL-DRZEW Jarosław Włodkowski 

A 1 6 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Sp. z o.o. 

A 1 7 CALC GROUP Sp. z o.o. 

A 1 8 AGROYOUMIS Sp. z o.o. 

A 1 9 MAD-BOX Andrzej Madejczyk

A 1 10 PPH AGRONAS Sp. z o.o. 

A 1 11 CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 

A 1 12 A-ONE DANMARK 

A 1 12 WASHPOWER A/S

A 1 12 COLOQUICK A PART OF CALVEX A/S 

A 1 12 VENGSYSTEM A/S 

A 1 13 BREEDERS OF DENMARK 

A 1 14 ARKOP

A 1 15 AGRAMI 

A 1 16 BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k. 

A 1 17 AGROSULCA nawóz siarkowo-wapniowy (producent: PGE EKOSERWIS S.A.)

A 1 18 QULTIVO Sp. z o.o. 

A 1 19 MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI ZAGRODA 

A 1 20 WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” Sp. z o.o. 

A 1 21 BARBATUS TRADE Sp. z o.o. 

A 1 22 BROSSO-PASZE Sp. z o.o. 

A 1 23 HOHBURG MINERALFUTTER GmbH

A 1 23 FIRMA ROZALCZYK

A 1 24 HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA

A 1 25 NEOROL Sp. z o.o.

A 1 26 WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU 
Sp. z o.o. 

Numeryczny spis wystawców
Numerical list of exhibitors



30

Numeryczny spis wystawców
Numerical list of exhibitors

nazwa 
sektora

nr drogi
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nr 
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A 1 27 PIAST PASZE Sp. z o.o. 

A 1 28 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

A 1 29 EKO KURPROL Sp. z o.o. 

A 1 30 OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 

b 1 31 LIDEA POLAND

b 1 33 HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR

b 1 34 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR

b 1 35 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

b 1 36 ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OCENY ODMIAN ŚREM-WÓJTOSTWO

b 1 37 SEMINA 

b 1 38 ROLTECH E. Majka Sp.j. 

b 1 39 WW EKOCHEM 

b 1 40 EUROFINANCE GROUP Sp. z o.o. - Pośrednictwo Finansowe 

b 1 41 WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 

b 1 41 SECURA - SECURITY 

b 1 41 POLDRONE Sp. z o.o. 

b 1 41 P.H.U.P. ARWIBUD Artur Czyż 

b 1 42 RENAULT DACIA SSANGYONG - AUTOSANOK GNIEZNO 

b 1 43 GENERALI T.U. S.A. 

b 1 44 POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o. - WIEŚCI ROLNICZE

b 1 45 PLANTPRESS Sp. z o.o.

b 1 46 PHOSAGRO POLSKA Sp. z o.o. 

b 1 47 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

b 1 48 PLANTICO HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

b 1 49 FIRMA NASIENNA „GRANUM” 

b 1 50 SOLANA POLSKA Sp. z o.o. 

b 1 51 HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR 

b 1 52 POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j. 

b 1 52 WIMAR WM Sp. z o.o. 

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

b 1 54 ITPHOTONICS SRL

b 1 55 ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

b 1 56 POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 

b 1 56 FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS ET 
DE SORGHO 

b 1 57 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

b 1 58 JSC MOJODAS 

b 1 59 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

b 1 60 AVIVA

b 1 61 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 
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nr drogi
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nr 
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b 1 62 KANCELARIA BROKERSKA „WTB” Sp. z o.o. 

b 1 63 DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA Sp. z o.o.

b 1 64 SAUBER 

b 1 65 ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 

b 1 66 PRESOIL

b 1 67 LabEcoTech Sp. z o.o. 

b 1 68 ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. 

b 1 69 UNIMETAL Sp. z o.o. 

b 1 70 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

b 1 70 SZPOT AUTORYZOWANY DEALER SAMOCHODOWY 

C 1 71 MICHAŁ Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Krzysztof Targoński

C 1 72 VBET

C 1 73 SV SEPARATOR Sp. z o.o. 

C 1 74 LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 

C 1 75 CANTONI GROUP

C 1 76 BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz 

C 1 77 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C 1 78 HAYBUSTER FPHU AGRA Grzegorz Kapała 

C 1 79 RIELA POLSKA Sp. z o.o.

C 1 80 TORNUM POLSKA Sp. z o.o.

C 1 81 MEPU OY

C 1 82 TURBAŃSCY Sp. z o.o. 

C 1 83 DITTA SERIA 

C 1 84 ZPHU KOD-MET Zofia Kodym 

C 1 85 ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE „ZĘBIEC” W ZĘBCU S.A. 

C 1 86 LAST SHIELD POLAND - INNOVATIVE PEST CONTROL 

C 1 87 WOBET-HYDRET Sp.j. Cichecki 

C 1 88 M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 

C 1 89 KVK HYDRA KLOV A/S

C 1 90 WESSTRON 

C 1 91 AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski

C 1 92 CZEKAŁA WAGI 

C 1 92 SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY

C 1 93 AGREMO Sp. z o.o.

C 1 94 ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Eugeniusz Cieśla

C 1 95 MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 

C 1 96 PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.

C 1 97 M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 

C 1 98 BIN Sp. z o.o.

C 1 98 P.O.R KONSIL 
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C 1 99 ADRAF Rafał Patyk 

C 1 100 INOFAMA S.A.

C 1 101 TERRAEXIM - AGROIMPEX Sp. z o.o.

C 1 102 HOLM & LAUE GmbH & Co. KG

C 1 103 HOG SLAT Sp. z o.o. 

C 1 104 FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 

C 1 105 RECTICEL IZOLACJE

C 1 106 ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 

C 1 107 BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 

C 1 108 AGRITUBEL S.A.

C 1 109 PELLON Sp. z o.o. 

C 1 110 ACO FUNKI A/S 

C 1 110 DANVIT A/S 

C 1 111 HODOWCA Sp. z o.o. 

C 1 112 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, 
Patryk Latos

D 1 113 THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 

D 1 114 MONTMAN AKCESORIA DO OGRODZEŃ 

D 1 115 WEDA DAMMANN & WESTERKAMP GmbH

D 1 116 KRAFT POLYMER

D 1 117 HIGMED Maty Dezynfekcyjne 

D 1 118 ROLAND GNIEWKOWO 

D 1 119 IBF POLSKA Sp. z o.o. 

D 1 120 SOLARIKA Sp. z o.o. Sp.k. 

D 1 121 MIARY I WAGI, AGRO-LAB, LAB-SCALE – MIW GROUP

D 1 122 ASKET

D 1 123 METALERG Sp. z o.o. Sp.k. 

D 1 124 KLIMOSZ Sp. z o.o. 

D 1 125 PITERN Sp. z o.o.

D 1 126 RAWICOM Sp. z o.o. Sp.k. 

D 1 127 SOLARSPOT Sp. z o.o. 

D 1 128 PRO ECO SOLUTIONS LTD Oddział w Polsce 

D 1 129 DOM BEZ OPŁAT 

D 1 130 PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. 

D 1 131 GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 

D 1 132 MIARY I WAGI, AGRO-LAB, LAB-SCALE – MIW GROUP

D 1 133 WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

E 1 134 DELTAFAN 

E 1 135 AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 

E 1 135 DYNAMIC BIOGAS 
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E 1 136 SOLAR-PROJECT Sp. z o.o. Sp.k. 

E 1 137 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

E 1 138 4TECH Sp. z o.o. Sp.k. 

E 1 138 IZOPANEL Sp. z o.o. 

E 1 139 JFC POLSKA Sp. z o.o. 

E 1 140 GRAINTECH Sp. z o.o.

D 1 141 GRUPA OLX Sp. z o.o.

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

E 1 143 ZIELONE Q Sp. z o.o.

E 1 144 ADI Krzysztof Dwórznik

E 1 145 MTM Dariusz Seferyński

F 1 146 HEVERC Sp. z o.o. 

F 1 146 CSM Bogdan Wolak 

F 1 147 SKAVSKA HALE Sp. z o.o. 

F 1 148 SUNDAY POLSKA Sp. z o.o. – Fotowoltaika doradztwo i montaż 

F 1 149 DOMASZ Tomasz Waligóra

F 1 150 ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 

F 1 151 MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 

F 1 152 REMPRODEX Sp. z o.o.

F 1 153 ARBENA Sp. z o.o. 

F 1 153 RICHEL GROUP - SHELTERALL

F 1 154 ZPHU BOGMAT HALE STALOWE 

F 1 155 HALE NA BALE - ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 

F 1 156 AMAN Janusz Młynarczyk

F 1 157 TOMEX-OGRODY z MARKĄ RAYMO 

F 1 158 CONTROL SYSTEMS 

F 1 159 IMIZUNI Sp. z o.o. 

F 1 160 MAKITA Sp. z o.o. 

F 1 161 ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak

F 1 162 RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 

F 1 162 SEM POLSKA Sp. z o.o. 

F 1 163 WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

F 1 164 SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 

F 1 165 MACHINES PIÓRO (PIÓRO GROUP)

A 2 166 CZARNA KREDA - GREENCAL Sp. z o.o. 

A 2 167 AGROMILKA

A 2 167 KOBZARENKO Sp. z o.o. 

A 2 167 JSC PETERBURGSKY TRACTORNY ZAVOD 

A 2 168 KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

A 2 168 SANTANDER LEASING S.A.
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A 2 168 KUNERT Spółka Jawna 

A 2 169 ANWIL S.A. 

A 2 169 ORLEN OIL Sp. z o.o.

A 2 169 ORLEN PALIWA Sp. z o.o. 

A 2 169 ENERGA OBRÓT SA  

A 2 170 GREEN LAB Sp. z o.o. 

A 2 170 KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o. 

A 2 170 PLANTICO HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

A 2 170 HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE Sp. z o.o. 

A 2 170 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.

A 2 170 KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO Sp. z o.o. 

A 2 170 POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. 

A 2 170 DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

A 2 170 POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 

A 2 171 AGROMIX Sp. z o.o. 

A 2 171 MANITOU POLSKA Sp. z o.o.

b 2 172 KUHN - MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

b 2 173 JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 

b 2 173 KRAMER-WERKE GmbH

b 2 174 ATR EXPRESS - AKTUALNOŚCI TECHNIKI ROLNICZEJ 

b 2 175 GRUPA MTP 

b 2 176 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

b 2 176 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

b 2 176 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

b 2 176 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

b 2 177 LUDWIG BERGMAN INTERNATIONAL SALES GmbH

b 2 177 KORBANEK Sp. z o.o.

b 2 178 SAMASZ Sp. z o.o.

b 2 179 WIELTON S.A.

b 2 180 KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.

C 2 181 SIPMA S.A.

C 2 182 PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 

C 2 183 RAITECH Sp. z o.o. 

C 2 183 AGRISEM INTERNATIONAL S.A.S.

C 2 183 FARESIN INDUSTRIES S.P.A. 

C 2 183 HERBERT DAMMANN GmbH

C 2 184 NEW HOLLAND AGRICULTURE 

C 2 184 KONGSKILDE AGRICULTURE 

C 2 185 CASE IH

C 2 185 AGRO RAMI 
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C 2 186 MCHALE ENGINEERING LTD.

C 2 187 ROLTOP Sp. z o.o. 

C 2 187 AGROMARKET JARYSZKI

C 2 188 AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 

C 2 188 VALTRA, AGCO Sp. z o.o.  

C 2 188 FENDT 

C 2 189 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.

C 2 190 INTERHANDLER Sp. z o.o.

C 2 190 AGRIHANDLER Sp. z o.o. 

C 2 191 KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH

C 2 191 POM BRODNICA Ltd. Sp. z o.o.

C 2 192 CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 

C 2 192 365FARMNET

D 2 193 JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 

D 2 194 PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 

D 2 194 OPALL AGRI s.r.o. 

D 2 194 KIROVETS 

D 2 194 YAROSLAVICH

D 2 195 BERUTEX Sp. z o.o.

D 2 195 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 

D 2 195 MORO ARATRI SRL POLSKA

D 2 195 SM-AGRO Sp. z o.o.

D 2 196 SWIMER Łukasz Otremba

D 2 197 MASSEY FERGUSON

D 2 198 AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 

D 2 198 TANCO AUTOWRAP LTD

D 2 199 ARGO POLSKA Sp. z o.o. 

D 2 200 MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.

D 2 200 DIECI SRL

E 2 201 MEPROZET KOŚCIAN S.A.

E 2 201 ADR POLSKA Sp. z o.o. 

E 2 202 MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 

E 2 202 OTOMOTO 

E 2 204 GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH

E 2 204 HARDI POLSKA 

E 2 205 GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 

E 2 206 KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 

E 2 206 DESO Engineering Ltd.

E 2 206 KINGSPAN Sp. z o.o. 

E 2 207 AGRIFAC MACHINERY B.V. 
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E 2 208 ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

E 2 208 METAL-FACH Sp. z o.o. 

F 2 209 AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG

F 2 209 TECH-KOM 

F 2 210 AGRIMET Sp. z o.o. 

F 2 210 FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 

F 2 211 LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.

F 2 212 AGRIPOL Adam Brząkała 

F 2 213 BEDNAR FMT 

F 2 214 BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 

F 2 214 KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 

F 2 214 HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k. 

F 2 215 AGRO-LAND Marek Różniak

F 2 216 KÖCKERLING GmbH & Co. KG 

A 3 217 DALBO

A 3 218 NAMYSLO Agricultural Machinery Manufacturer – Damian Namysło 

A 3 219 HEMPOL Sp. z o.o.

A 3 220 AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 

A 3 221 AGROBLAZ Błażej Sikora 

A 3 221 SIG SZYMCZAK & GERTIG Sp.j. 

A 3 221 ROBERT S.A.

A 3 222 SPAWEX Sławomir Próżanin

A 3 223 ATMP1 Daniel Pasikowski 

A 3 224 ROLMASZ-POL

A 3 225 AWEMAK - Michał Szczuraszek 

A 3 226 V-TUNING Adam Majcherczyk

A 3 227 HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE

A 3 228 AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce

A 3 228 ATX-DYNO L.T.D. 

A 3 229 ROL/EX PPHU

b 3 230 MANDAM Sp. z o.o. 

b 3 231 URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 

b 3 232 AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 

b 3 232 F.H.U.P. „BRASTAL” Janusz Makowski 

b 3 233 JANPOL Krzysztof Jankowski

b 3 234 POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

b 3 235 METRIA Yuriy Ardashev

b 3 236 APV POLSKA 

b 3 237 PPHU HYDRAMET Sp. z o.o. 

b 3 238 DA LANDTECHNIK
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b 3 239 AGROTIM Sp. z o.o. Sp.k. 

b 3 240 MODERNTECH Sp. z o.o. 

b 3 240 RAWEN SOLAR Marcin Pasikowski 

b 3 241 BAG POLSKA Sp. z o.o. 

C 3 242 AGRO-MASZ Paweł Nowak

C 3 243 AB GROUP 

C 3 244 TALEX Sp. z o.o. 

C 3 244 LASERTECHNIKA Sp. z o.o. 

C 3 245 FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk

C 3 246 ARKMET Arkadiusz Urbaniak 

C 3 247 LANDSTAL BARTNIK, WITKOWSKI Sp.j. 

C 3 248 SCHMiDT Renata Schmidt

C 3 249 P.P.U.H. WOPROL 

C 3 250 ELROL FHU – Importer ciągników LOVOL

C 3 250 MULTITECH Radosław Górski 

C 3 251 AGROTEX Przemysław Adamowicz

C 3 252 NDS Grzegorz Michałek

C 3 253 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 3 253 SZPOT AUTORYZOWANY DEALER SAMOCHODOWY 

C 3 253 AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 

C 3 254 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

C 3 255 MOSKIT Marek Strzyż

C 3 256 DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z o.o. 

C 3 257 ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 

C 3 258 REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.

C 3 259 PPUH DEXWAL BIS 

C 3 260 STANIMPEX Maciej Packiewicz

C 3 261 INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PIB 

C 3 262 SCORPION SC  

C 3 263 AQUA-ROL Sp. z o.o.

C 3 264 AGROFART Marcin Różycki 

C 3 265 MMAT AGRO TECHNOLOGY 

C 3 266 ALBUZ 

C 3 267 BOGUSLAV Sp. z o.o. 

C 3 268 MINOS AGRI POLSKA 

C 3 269 STAR POWER TRANSMISSION

C 3 270 BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o

C 3 271 HYPERIN - ADV GENETICS Sp. z o.o. 

C 3 271 GOSPODARZ.PL 

D 3 272 AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 
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D 3 272 FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA ROLNO-
SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 

D 3 272 PRIVE SA 

D 3 272 ETS DENIS 

D 3 272 TOUT POUR LE GRAIN 

D 3 272 CFCAI SAS

D 3 273 A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 

D 3 274 METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 

D 3 275 WIENHOFF AGROPARTS 

D 3 276 GIANT POLSKA - ŁADOWARKI 

D 3 277 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

D 3 278 BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 

D 3 279 AgriPartsGlobal 

D 3 280 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 

D 3 281 AGROMEHANIKA d.d.

D 3 281 ER.MO Sp.A.

D 3 281 TEHNOS d.o.o.

D 3 282 AGRO BAG Sp. z o.o.

D 3 283 ROLTOMA – AGROTECHNIKA

E 3 284 DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

E 3 284 PERARD SAS 

E 3 284 JEULIN SA

E 3 284 INOVAGRI.PL

E 3 285 KOBZARENKO Sp. z o.o. 

E 3 286 MARTIN - AGRO 

E 3 287 FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 

E 3 288 FARMER

E 3 288 FARMER.PL

E 3 288 SADYOGRODY.PL

E 3 288 GIELDAROLNA.PL

E 3 289 STORTI S.p.A.

E 3 290 EKOPOM

E 3 291 PETER KRŐGER GmbH

E 3 291 TRAILER-TECH Sp. z o.o. 

F 3 292 AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 

F 3 293 JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 

F 3 294 USARYA POLSKA Sp. z o.o. 

F 3 295 MICHALAK MASZYNY ROLNICZE 

F 3 296 PAWELEC AGRO Marcin Pawelec

F 3 297 ESSELMANN TECHNIKA POJAZDOWA Sp. z o.o. Sp.k. 
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F 3 298 AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta, Arkadiusz Łuszcz 

F 3 299 SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 

F 3 300 POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.

F 3 301 JASTECH PRODUCENT PRZYCZEP I ROZRZUTNIKÓW 

F 3 302 GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 

F 3 303 MEGA Sp. z o.o. 

F 3 304 MOJ S.A. 

F 3 305 FMR LISICKI Janusz Lisicki 

F 3 306 ZAMET Zabielski Sp.j. 

F 3 307 KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.

F 3 308 PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k. 

F 3 309 AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 

F 3 310 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.

A 4 311 ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 

A 4 312 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ROLMETAL T. Kubańska, 
J. Kubański Sp.j. 

A 4 313 DG CORP GROUP Ltd. 

A 4 314 EHRLE Sp. z o.o. 

A 4 315 AGROSELNET Sp. z o.o. 

A 4 316 AGROAD s.r.o. 

A 4 317 ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 

A 4 318 AGROLAND Sp. z o.o. 

A 4 319 AGRO-WIKT Sp. z o.o. 

A 4 320 MONO ENERGY Sp. z o.o.

A 4 321 VISHUMIN Sp. z o.o. 

A 4 322 STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

A 4 323 UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 

A 4 324 DEX-OIL Sp. z o.o. 

A 4 325 CHS LUBAŃ Sp. z o.o. 

A 4 326 HEKTOS Sławomir Pokraka 

A 4 327 FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.

A 4 328 PROXY TRADE Sp. z o.o. 

A 4 329 KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.

A 4 330 Z.P.U.H. HYLMET H. Figiel, E. Piesik Sp.j.

A 4 331 EMMAROL Sp. z o.o. 

A 4 332 TERRA Sp. z o.o. 

A 4 332 ZUIDBERG B.V.

A 4 332 FLEXXAIRE INC. 

A 4 332 EINBÖCK GmbH

A 4 333 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA Sp. z o.o.
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A 4 334 GĄSKA Sp. z o.o. 

b 4 335 V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.

b 4 336 WESEM Sp. z o.o. Sp.k. 

b 4 337 PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 

b 4 338 ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o. 

b 4 339 KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 

b 4 340 WALD-GOLD Sp. z o.o.

b 4 341 PROM-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 

b 4 342 WASPPER s.r.o. 

b 4 343 FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 

b 4 344 KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j. 

b 4 345 ROSAVA AGROS, DNEPROSHINA 

b 4 346 CAMSO POLSKA S.A.

b 4 346 MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 

b 4 347 GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o. 

b 4 348 HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j. 

b 4 349 GENPOWER Sp. z o.o. 

b 4 350 EXPARTO s.c.

b 4 351 EATD European Agriculture Tyre Distributors GmbH

b 4 352 INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 

b 4 353 AGRICARB 

b 4 354 HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o. 

b 4 355 AGRI-STEEL

b 4 356 MILWAUKEE

b 4 357 AUTOS Sp. z. o.o. 

b 4 358 FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. 

C 4 359 VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 359 ORGANICALC Sp. z o.o. 

C 4 360 KST KONSULTING Sp. z o.o. 

C 4 361 AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 

C 4 362 TPI Sp. z o.o. 

C 4 363 EAGRONOM Sp. z o.o. 

C 4 364 KLEFFMANN DIGITAL RS GmbH

C 4 365 POLSKI INSTYTUT ROLNICTWA Sp. z o.o. 

C 4 366 GEO POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 367 SIBUSO 

C 4 368 FOLGOS Sp. z o.o. 

C 4 369 HORUS Mróz Ireneusz

C 4 370 ZŁOTECKI Sp. z o.o.

C 4 371 PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
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C 4 372 MICHAŁ WRZESIŃSKI DORADZTWO VSTEEL

C 4 373 MK SEATS Sp. z o.o. 

C 4 374 AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz 

C 4 375 ENEXON Sp. z o.o. 

C 4 375 HG SOLAR 

C 4 376 KARLIK ENERGY

C 4 377 JBG-2 Sp. z o.o. 

C 4 378 FG ENERGY Sp. z o.o. Sp.k.

C 4 379 PROOIL S.C.

C 4 380 POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o.

C 4 381 AGRO UBEZPIECZENIA (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)

C 4 382 ADI Krzysztof Dwórznik

F 3 383 CODEX 

A 3 384 GÜTTLER GmbH

A 3 384 KARCHEX Maciej Jeż

A 4 385 FARMWET Sp. z o.o. Sp.k. 

A 4 386 UNISERV S.A. 

A 4 387 TAKONI Sp. z o.o. 

A 4 388 AERO AGRO SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 389 GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 

D 1 390 EKOPIAN 

C 4 391 TRABO Jadwiga Lewandowska 

C 4 392 AGROCALC Sp. z o.o. 

C 4 393 DOROSHENKO - DEKER Sp. z o.o.

C 4 394 VSB ENERGIE ODNAWIALNE POLSKA Sp. z o.o. 

C 4 396 TRIP ENERGY Sp. z o.o. 

C 4 397 KOVAP POLSKA 

C 4 398 A.S.C. 

C 4 399 SZKOLTEX Daniel Sochacki 

C 4 400 FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 

C 4 401 Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk

C 2 Hala 1 GAZETA SOŁECKA

C 2 Hala 2 BEST-AGRI.COM 

C 2 Hala 3 P.P.U.H. DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.

C 2 Hala 4 ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 

C 2 Hala 5 BIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o.

C 2 Hala 6 EDISON ENERGIA S.A. 

C 2 Hala 7 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA

C 2 Hala 7 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

C 2 Hala 8 ASD SYSTEMS POLSKA 
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C 2 Hala 9 VERITAS GROUP 

C 2 Hala 10 ZIELONY SZTANDAR 

C 2 Hala 11 TRZODA CHLEWNA REDAKCJA CZASOPISMA 

C 2 Hala 12 PEREKO 

C 2 Hala 13 HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 

C 2 Hala 14 ISP METAL 

C 2 Hala 14 PRIOR CONSULTING Sp. z o.o. 

C 2 Hala 15 ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

C 2 Hala 16 P. KRÜCKEN ORGANIC GmbH

C 2 Hala 17 KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

C 2 Hala 18 HATHOR Sp. z o.o. 

C 2 Hala 19 RES Sp. z o.o. - GumiSil 

C 2 Hala 20 VANCOOLER Marek Szapiński – CHŁODNICE, EGR

C 2 Hala 21 DRAMIŃSKI S.A.

C 2 Hala 22 KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 

C 2 Hala 24 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

C 2 Hala 25 AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.

C 2 Hala 26 TARGI KIELCE S.A.

C 2 Hala 27 AGROTRADE Grzegorz Ostrowski 

C 2 Hala 28 PERFEKTON 

C 2 Hala 29 HYDROSILA 

C 4 414 AGROCOM POLSKA Jerzy Koronczok - Projekt Biostrateg Inomel

C 4 408 AGROKLON Dariusz Szczygieł

C 4 402 DOMOWE SANATORIUM  Zimnoch Sp.j.

C 1 72 ECO-CONSTRUCTION Sp. z o.o.

C 4 404 EKOMAX24 Sp. z o.o.

C 2 Hala 20 FARM INNOVATIONS Sp. z o.o.

C 4 410 FUNDACJA AGROUNIA

C 4 403 IDEA PV Sp. z o.o. 

C 4 411 LLC ,,AGROGRUPPDPOL”

C 4 406 LOTOS OIL Sp. z o.o.

C 4 412 ORCAL® oryginalny - Evergreen Solutions

C 4 413 REVOLT ENERGY SA

C 4 409 TRAKTOMIX Wojciech Siepak

b 3 395 ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE Michał Zabielski

C 4 407 ZPM BIERNACKI SKUP I HODOWLA BYDŁA Sp. z o.o.
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365FARMNET
ul. świerkowa 7
64-320 Niepruszewo

365FarmNet to innowacyjne oprogramowanie dla rolników. Wer-
sja podstawowa programu jest całkowicie darmowa, niezależnie 
od czasu używania czy wielkości gospodarstwa. Platforma po-
maga w prowadzeniu dokumentacji i w zarządzaniu gospodar-
stwem rolnym – do dyspozycji rolnika m.in. interaktywne karty 
pól, rejestr środków ochrony roślin, wyniki i analizy, pogoda oraz 
aplikacje mobilne.

4TECH Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Połczyńska 61A
75-811 koszalin 
GSM: 668 412 122
e-mail: marcin@fourtech.pl
www.fourtech.pl
Fb: 4Tech - Hale namiotowe i stalowe

Firma 4Tech oferuje najwyższej jakości hale namiotowe i stalo-
we. Produkowane konstrukcje mogą być wykorzystywane w rol-
nictwie oraz przemyśle, jako magazyny, sortownie, przechowal-
nie owoców i warzyw, budynki inwentarskie, oraz ujeżdżalnie. 
Nasze hale produkowane są z zachowaniem najwyższych stan-
dardów wykonania, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Odpowia-
damy za projekt, produkcję oraz montaż.

4Tech offers highest qualitytent buildings and steel halls. Such 
structures can be used in agriculture and industry as storage and 
sorting facilities, fruit and vegetable storage facilities, farm buildings 
and horse riding maneges. Our halls are manufactured in compli-
ance with the highest standards of construction, safety and func-
tionality. We are responsible for design, production and assembly.

Ab GROUP
Porosły 94
16-070 Porosły
+48 602 799 972
office@abgroup.global
www.abgroup.global 

AB GROUP to wyłączny importer i dystrybutor maszyn rolni-
czych marek OZDOKEN, FIMAKS, WIZARD, TUTKUN, UNLU, 
HISARLAR, HOZAIN, HARMAK, AKSAN KARDAK oraz cią-
gników marki HATTAT na rynek polski. Oferta firmy to przede 

wszystkim pneumatyczne siewniki punktowe, pługi dłutowe 
i orne, przystawki do kukurydzy i słonecznika, wozy paszowe, 
ładowarki teleskopowe, zbieracze i kruszarki kamieni. 

AB GROUP is the exclusive importer and distributor of OZDO-
KEN, FIMAKS, WIZARD, TUTKUN, UNLU, HISARLAR, HO-
ZAIN, HARMAK, AKSAN KARDAK agricultural machinery and 
HATTAT tractors for the Polish market. The company’s offer 
includes mainly pneumatic precision seeders, deep chisel and 
ploughs, corn and sunflower forage harvesters, cutting-mixer 
wagon and trailers, loaders, stone pickers and crushers. 

ACO FUNkI A/S
kirkevenget 5 
7400 Herning
www.acofunki.com
mail: krzysztof.skwarek@acofunki.com
tel. 606 239 523 

ACO Funki specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji wy-
posażenia budynków dla trzody chlewnej. ACO Funki jest dziś 
stabilną firmą z przedstawicielstwami w wielu krajach. Od 2004 
roku ACO Funki jest częścią ACO GROUP – wiodącego produ-
centa systemów odwodnieniowych zatrudniającego około 4200 
pracowników w ponad 40 krajach. W 2014 ACO Funki przejęło 
firmę Egebjerg i może zaoferować Ci 2 linie produktowe.

ACO Funki is specializing in developing and manufacturing of 
equipment for pigs building. ACO Funki today is stabile company 
with representatives in many countries. Since 2004 ACO Funki 
is a part of ACO GROUP – a leading drain system manufacturer 
with about 4200 employees in more than 40 countries. In 2014 
ACO Funki has acquired Egebjerg and can offer you 2 product 
lines ACO Funki and Egebjerg.

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 
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A
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.

ADR POLSkA Sp. z o.o. 
ul. bieszczadzka 5
38-540 Zagórz
tel. +48 13 46 89 333
e- mail: atw@atwsystem.pl
www.adrosie.pl

ADR POLSKA jest producentem osi i półosi (z hamulcem lub bez), 
jak również najnowocześniejszych w Europie osi skrętnych. Na-
sza oferta jest oczywiście szersza i zadowala absolutnie wszyst-
kie wymogi rynku europejskiego i pozaeuropejskiego. Oprócz osi, 
mamy w swojej ofercie całą gamę zawieszeń jednoosiowych, 
dwuosiowych, trzyosiowych – resorowych i pneumatycznych. 

ADR POLSKA is a leading manufacturer of the axles and stub-
axles as well as the most innovative self-steering and power 
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 sus-
pensions – spring and pneumatic. 

ADRAF Rafał Patyk
Ul. Fabryczna 2 d
88-210 Dobre
e-mail: biuro@adraf.pl
www.adraf.pl 

Od 2010 r. zajmujemy się produkcją wysokiej jakości maszyn 
rolniczych tj.: mieszalniki do pasz, rozdrabniacze bijakowe ssą-
co-tłoczące, zgniatacze walcowe, kompletne linie do przygoto-
wywania pasz dla zwierząt, przenośniki ślimakowe skośne i pio-
nowe, podgarniacze ślimakowe do pasz, przenośniki burtowe 
hydrauliczne. Zapraszamy do zakupu naszych produktów.

Since 2010, we have been producing high-quality agricultural 
machinery: feed mixers, feed mixers, suction and force feed 
mills, roller crushers, complete lines for preparing animal feed, 
inclined and vertical screw conveyors, screw feeders, hydraulic 
side conveyors.. We invite you to purchase our products.

AERO AGRO SERVICE POLSkA Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 27 
00-867 Warszawa 
tel. +48 793 349 434
e-mail: w.bondariew@outlook.com 

„Aero Agro Service Polska” Sp. z o.o. to wyspecjalizowany zespół 
profesjonalistów, który świadczy usługi w zakresie wprowadzania 
wszelkiego rodzaju ciekłych, organicznych i chemicznych prepa-
ratów dla rolnictwa za pomocą bezzałogowych statków powietrz-
nych własnej produkcji, przeznaczonych do operacyjnego opryski-
wania upraw polowych, winnic, drzew i krzewów owocowych. Ofe-
rujemy nowoczesne technologie, które pozwalają na rozpylanie 
płynnych nawozów i pestycydów tam, gdzie stosowanie ciągników 
i małych samolotów jest niemożliwe lub nieskuteczne. 

„Aero Agro Service Polska” Sp. z o.o. is a specialized team of 
professionals that provides services in the field of introducing 
all kinds of liquid, organic and chemical preparations for agri-
culture using unmanned aerial vehicles of their own production, 
intended for operational spraying of field crops, vineyards, fruit 
trees and shrubs. We offer modern technologies that allow the 
spraying of liquid fertilizers and pesticides where the use of trac-
tors and small planes is impossible or ineffective.

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGRObIZNESU 
„APRA” sp. z o.o.
Myślęcinek, ul. bażancia 1
86-031 Osielsko
tel. 52 584 17 40
apra@apra.pl
Dział prenumeraty: 52 584 17 47/57, prenumerata@apra.pl
Sklep internetowy: www.agropolska.pl/sklep

APRA jest czołowym polskim wydawcą specjalistycznych ma-
gazynów rolniczych: „Nowoczesna Uprawa”, „Rolniczy Przegląd 
Techniczny”, „Przedsiębiorca Rolny”, Hoduj z głową bydło” 
i „Hoduj z głową świnie” oraz właścicielem multiportalu rolne- 
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go Agropolska.pl”. Na łamach swoich czasopism i portalu rzetel-
nie informuje o sytuacji w rolnictwie oraz doradza w kwestiach 
związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i mechanizacją 
gospodarstw. Wydaje książki i poradniki o tematyce rolniczej. 
Wydawnictwo posiada nowoczesną drukarnię, w której drukuje 
własne czasopisma oraz realizuje zlecenia zewnętrzne.

AGENCJA RESTRUkTURYZACJI I MODERNIZACJI 
ROLNICTWA
al. Jana Pawła II 70 
00-175 Warszawa 
tel. 800 38 00 84
fax 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl
https://www.facebook.com/ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - jedyna rol-
nicza agencja płatnicza UE w Polsce. Wspiera rozwój polskie-
go rolnictwa i obszarów wiejskich. Wdraża programy UE oraz 
udziela pomocy ze środków krajowych. ARiMR jest dysponen-
tem środków unijnych przeznaczonych dla rolnictwa. Wspiera 
bieżącą działalność produkcyjną w rolnictwie. Agencja udziela 
też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture is the 
only agricultural paying agency in Poland accredited by EU. It 
was established in 1994 with the aim to support agriculture and 
rural development in Poland. It implements EU programmes and 
provides assistance from national funds. ARMA is the adminis-
trator of EU funds for agriculture. It supports the current produc-
tion activity in agriculture. The agency also provides assistance 
for entities from the fishing sector. 

AGRAMI sp. z o.o.
śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
tel. +48 52 386 00 00
kom. +48 519 857 134, +48 695 711 123
biuro@agrami.pl
www.agrami.pl

Agrami to producent jedno- i wieloskładnikowych nawozów 
dolistnych. Oferta Agrami to kondycjonery wody, nawozy mi-
kroelementowe o bardzo wysokiej koncentracji pierwiastków 
oraz innowacyjne nawozy z nanocząsteczkami srebra i miedzi. 
Zaawansowane właściwości oraz skład produktów wyróżniają 
Agrami spośród innych producentów tej gamy preparatów. Agra-
mi kształtuje nowoczesne polskie rolnictwo, dostarcza nowator-
skie i praktyczne rozwiązania dla produkcji roślinnej.

Agrami is manufacturer of single- and multicomponent foliar 
fertilizers. In Agrami offer you will find water conditioners, mi-
croelement fertilizers of a very high concentration of elements 
and fertilizers with nanosilver and nanocopper. Advanced prop-

erties and composition of Agrami products sets apart from other 
manufacturers producing a similar range of formulations. Agrami 
shapes the modern Polish agriculture by delivering innovative 
and practical solutions for plant production

AGRAVIS TECHNIk POLSkA Sp. z o.o.
Pianowo 46
64-000 kościan
tel. 65 300 21 34
e-mail: info@agravistechnik-polska.pl
www.agravistechnik-polska.pl

Nasz asortyment obejmuje wszystko, co AGCO ma do zaofero-
wania jeżeli chodzi o marki Fendt i Valtra. Marka Fendt obejmuje 
pełną paletę produktów: ciągniki, kombajny, sieczkarnie, prasy 
kostkujące i zwijające, technologie zbioru pasz i ochronę upraw. 
Marka Valtra obejmuje przede wszystkim sektor ciągników. 
Oprócz nowych maszyn oferujemy także duży wybór maszyn uży-
wanych w dobrym stanie. Oferujemy Państwu także kompleksową 
obsługę maszyn rolniczych. Jako eksperci w dziedzinie inżynierii 
rolniczej zapewniamy ciągłe serwisowanie sprzętu rolniczego. 

Our range includes everything that AGCO has to offer in con-
nection with Fendt and Valtra brands. The Fendt brand covers 
a full range of products: tractors, combine harvesters, forage 
harvesters, square balers and round balers, forage harvesting 
technologies and crop treatment. The Valtra brand mainly cov-
ers the tractor sector. Besides new machines, we can also offer 
a large selection of used machines in good working condition. 
We can also offer you comprehensive servicing of agricultural 
machinery. Acting as experts in the agricultural engineering, we 
provide continuous servicing of agricultural equipment. 

AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz kania 
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica
+48 14 681 18 37
+48 14 680 75 02 /FAX/
sekretariat@generatory.pl
WWW.GENERATORY.PL

Jesteśmy 100% polską firmą z 25-letnim doświadczeniem. Pro-
dukujemy agregaty o mocy 1kW÷2,7MW, wyposażanych wg. 
życzeń klienta, a także: motopompy, agregaty spawalnicze itp., 
jesteśmy również oficjalnym polskim dystrybutorem profesjo-
nalnego oświetlenia SETOLITE. KonstRUJEMy I WytWA-
RZAMy InnoWACyJnE ElEKtRoWnIE BIoGAZoWE nA 
BIomaSĘ. Zapewniamy pełna obsługę: DORADZTWO–PRO-
JEKT–PRODUKCJA–SERWIS-WYNAJEM.

We are a 100% Polish company with 25 years of experience. 
We produce generators with a 1kw÷2.7mw power, equipped 
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by customer needs, as well as: motorpumps, welding units, 
e.t.c., we are also the official Polish distributor of professional 
SETOLITE lighting. WE DEsIGn AnD MAnUFACtURE In-
NoVaTIVe BIomaSS BIogaS Power PLaNTS. We pro-
vide full service: ADVISORY-DESIGN-PRODUCTION-REPAIR 
SERVICE-RENTAL.

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 wy-
dajnościach od 3 t/h do 30 t/h; podnośniki kubełkowe, przeno-
śniki łańcuchowe, ślimakowe i taśmowe; mieszalnie pasz o wy-
dajnościach: 1 t/h – 20 t/h.

AGRICARb
8 Rue Jean Mace
FR-69330 Meyzieu
FRANCJA
tel. 33(0)/ 4780 42847
e-mail: contact@agricarb.com

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.

AGRIFAC MACHINERY b.V.
Eesveenseweg 15
8332 JA Steenwijk
Holandia
tel: +48 669 603 040
k.sadowski@agrifac.com

Historia firmy Agrifac zaczęła się w 1938 roku w Holandii, kie-
dy to rozpoczęto sprzedaż opryskiwaczy plecakowych. W 1986 

roku zaprojektowano i wyprodukowano pierwsze opryskiwacze 
samojezdne. Na dzień dzisiejszy Agrifac oferuje opryskiwacze 
samojezdne Agrifac Condor oraz Agrifac Endurance 2. Oprócz 
opryskiwaczy samojezdnych możemy zaproponować również 
kombajny do buraków LightTraxx oraz OptiTraxx. 

The history of the Agrifac company began in 1938 in the Nether-
lands, when the sale of knapsack sprayers began. In 1986, the 
first self-propelled sprayers were designed and produced. Cur-
rently, Agrifac offers self-propelled sprayers Agrifac Condor 5 
and Agrifac Endurance 2. In addition to self-propelled sprayers, 
we can also offer LightTraxx and OptiTraxx beet harvesters. 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
ul. Wapienna 6 
87-100 Toruń 
tel. 56 610 28 20 
e-mail: info@agrihandler.pl 
www.agrihandler.pl 
Facebook: Agrihandler

Agrihandler jest autoryzowanym dealerem i importerem maszyn 
rolniczych uznanych na rynku marek: JCB, Schuitemaker, Veen-
huis, Vervaet, Evers Agro, Horizon, Elho, CHD. Firma zajmuje się 
bezpośrednią sprzedażą i serwisem szerokiej gamy profesjonal-
nego sprzętu rolniczego. Asortyment maszyn rolniczych dystry-
buowany jest również za pośrednictwem sieci dealerów rolnych.

Agrihandler is the authorised dealer and importer for the well-
recognised brands: JCB, Schuitemaker, Veenhuis, Vervaet, 
Evers Agro, Horizon, Elho, CHD in Poland. The company deals 
in the direct selling and servicing of the wide range of profession-
al agricultural machinery, available also through dealer network.

AGRIMET SP. Z O.O.
bAbkI 4
19-500 GOŁDAP
tel. +48 87 562 51 99
www.agrimet.com
info@agrimet.com
AGRIMET to pierwsza polska firma produkująca maszyny upra-
wowe dedykowane zarówno dla mniejszych, jak i tych większych 
gospodarstw. Tworzymy własną markę maszyn o szerokościach 
roboczych do 12 m, bazując na doświadczeniu wynikającym 
z prowadzenia od kilkunastu lat gospodarstwa rolnego. Maszy-
ny sprawdzają się w zróżnicowanych warunkach pozwalając na 
wydajną uprawę i dając długotrwałe zadowolenie.

AGRIMET is the first Polish company producing tillage machines 
dedicated to both smaller and larger farms. We are creating our 
own brand of machines with working widths up to 12 m, based 
on experience resulting from running a farm for several years. 
The machines perform well in a wide range of conditions, allow-
ing for efficient cultivation and long-term satisfaction.
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AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz s.c.
ul. Przemysłowa 35
76-200 Słupsk
tel. +48 600 690 366
tel. +48 696 779 123
e-mail: wieczorkiewicz@agri-parts.pl
e-mail: lesniak@agri-parts.pl
www.agri-parts.pl

Jesteśmy głównym dystrybutorem włoskich przekładni kątowych 
firmy B.R.M. oraz spirali do przenośników zbożowych firmy 
Flitech. Oferujemy także wały przekaźnika mocy włoskiej firmy 
Eurocardan. 

We are the main distributor of Italian gearboxes from B.R.M. 
company and spiral for grain conveyors by Flitech. We also offer 
driveshafts from the Italian company Eurocardan.

AgriPartsGlobal 
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 nasta-
wiona na potrzeby rynku. Naszym celem jest dostarczenie Klien-
tom produktów o najwyższej jakości. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych Klientów stale poszerzamy naszą ofertę 
i wprowadzamy nowe produkty. Naszym Klientom oferujemy: 
• Wałki przegubowo-teleskopowe 
• Sprzęgła cierne, jednokierunkowe, przeciążeniowe oraz na 

kołek ścinany 
• Przeguby szerokokątne 
• Adaptery 
• Widłaki rurowe z frezem oraz na klin 
• Rury profilowe typ gwiazda, cytryna oraz trójkąt

AGRIPOL Adam brząkała 
ul. Tadeusza kościuszki 15 
98-430 bolesławiec 
e-mail: tomasz@agripol.eu 
www.agripol.eu 

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 konstrukcji, 
budowie i sprzedaży maszyn „TCS” do uprawy i siewu. Propo-
nujemy 3 głowne gamy produktow: PLOW spulchniacze – pracu-
jące na głębokości od 15 do 50 cm, MULCH agregaty talerzowe 
lub zębowe, SEM – siewniki oraz dystrybutory nawozow 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

AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
Ramutówko 15, 09-470 bodzanów 
tel. 24/ 260 63 39 
biuro@agristal.pl 

AGRISTAL to firma, która specjalizuje się głównie w produkcji 
maszyn rolniczych stosowanych do uprawy ziemi. W naszej 
ofercie znajdują się agregaty, kultywatory, brony oraz wały 
uprawowe. Stosujemy takie rozwiązania konstrukcyjne i tech-
nologiczne, które zapewniają efektywną pracę maszyn. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, gwarantujemy 
najwyższą jakość świadczonych usług. 

AGRISTAL is a company which specializes mainly in the produc-
tion of agricultural machinery used for soil cultivation. Our offer 
includes a wide range of aggregates, cultivators, harrows and 
rollers. We use design and technological solutions that ensure 
the effective operation of machines. To meet the expectations 
of our clients, we guarantee the highest quality of the services. 

AGRI-STEEL 
ul. brzeska 65, 08-110 Siedlce 
tel. 660-702-333, 692-700-463, 692-091-063 
email: biuro@agri-steel.eu 
www.agri-steel.eu 

AGRI-STEEL to firma zajmująca się produkcją osprzętu do 
ładowaczy czołowych, ładowarek teleskopowych jak i wózków 
widłowych. Debiutująca w branży firma stale się rozwija aby już 
od początku dorównać liderom. Wykorzystywane przez nas ma-
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teriały i świetni pracownicy to gwarancja jakości a na tym zależy 
nam najbardziej. Zapraszamy do współpracy. 

AGRI-STEEL is a company that produces attachments for front 
loaders, telescopic loaders and forklifts. The company debuting 
in the industry is constantly developing to catch up with the lead-
ers from the very beginning. The materials we use and a great 
team of employees are the guarantee of quality which we care 
about the most. We invite you to cooperation.

AGRITUbEL S.A.
Rue Des Forges 18, 86200 Loudun
tel. +48 570 733 222
e-mail: rfiolek@agritubel.com
www.agritubel.com
facebook: AgritubelPolska

AGRITUBEL S.A. to jeden z największych europejskich producen-
tów wyposażenia do hodowli bydła. Dzięki swojemu ponad 30-let-
niemu doświadczeniu oraz koncentracji wyłącznie na wyrobach 
metalowych dla krów, kóz i owiec, produkty są trwałe, dopracowa-
ne i funkcjonalne tak aby w 100% spełniły swoje funkcje dając pełen 
komfort użytkowania zarówno zwierzętom jak i hodowcy. Poszu-
kujemy dealerów na terenie Polski. Zapraszamy do współpracy!

AGRITUBEL S.A. is one of the largest European producers of 
equipment for cattle breeding. Thanks to over 30 years of ex-
perience and focusing only on metal products for cows, goats 
and sheeps, the products are durable, optimized and functional 
so that they fulfill their jobs in 100%, giving full comfort to both 
animals and breeders. We are looking for dealers in Poland. We 
look forward to working with you!

AGRO bAG Sp. z o.o. 
Duninowo 73, 76-270 Duninowo 
tel. +(45) 30 11 30 72
e-mail: mb@agro-bag.dk 
www.agro-bag.dk/pl

Agro Bag to nowy produkt, jakiego jeszcze nie było na rynku! 
Dzięki Agro Bag staraliśmy się rozwiązać ogólną potrzebę 
w branży rolniczej poprzez szybsze, łatwiejsze i bezpieczniej-
sze otwieranie big-bagów w rozsiewaczu nawozów. Chociaż 
Agro Bag działa w prosty i przystępny sposób, rozwiązanie to 
jest efektem połączenia skomplikowanej, mechanicznej techniki 
z projektem miękkich krawędzi i kształtów, aby uzyskać ładny 
wygląd, jako element Twojego rozsiewacza nawozów.

Agro Bag is a new-to-the-world product that has never been 
seen on the market before! With Agro Bag we’ve tried to solve 
a general need in the agricultural industry by faster, easier and 
safer opening of big bags in the fertiliser spreader. Although 
Agro Bag works in a simple and straightforward way, the result of 
this solution is a combination of complicated, mechanical tech-
nique mixed with a design of soft edges and shapes to achieve 
a nice look as a component for your fertiliser spreader.

AGRO FRANkOPOL Tomasz Abramczuk
Wasilew Szlachecki 45, 08-307 Repki 
tel: 25 781-02-81; 884-600-288
e-mail: biuro@frankopol-maszyny.pl
www.schaffer-polska.pl

Agro Frankopol jest wyłącznym importerem ładowarek przegu-
bowych Schaffer w Polsce. Oferujemy ładowarki kompaktowe 
i teleskopowe dla rolnictwa i branży budowlanej. Zapewniamy 
serwis i dostęp do części zamiennych na terenie całej Polski 
poprzez profesjonalną sieć Dilerską. SCHAFFER to lider na 
rynku ładowarek. Wieloletnie doświadczenie, jakość produkcji 
i innowacyjne rozwiązania dają miano maszyn niezawodnych 
o wysokich parametrach pracy.

Agro Frankopol is the exclusive importer of Schaffer articu-
lated loaders in Poland. We offer compact loaders, wheel and 
telescopic loaders for agriculture and construction industry. We 
provide service and access to spare parts throughout the Pol-
ish through a professional dealer network. SCHAFFER is the 
market leader in loaders. Many years of experience, production 
quality and innovative solutions give the name of reliable ma-
chines with high operating parameters.

AGRO RAMI 
ul. Poznańska 19, 62-811 kościelna Wieś 
tel. 519 309 755
e-mail: agrorami@agrorami.pl
www.agrorami.pl

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.

AGRO Ubezpieczenia is a Polish brand dedicated to the farmers. 
A complex offer allows for protection with regard to: subsidised 
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.
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AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
ul. bajkowa 4
62-002 Suchy Las
tel. +48 791 790 901, 61 881 88 99
www.agroprofil.pl
agroprofil@agroprofil.pl

Wydawca miesięcznika agro Profil magazynu rolniczego 
o uprawie roli i technice rolniczej, publikacji i książek na 
temat zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków, strącz-
kowych, użytków zielonych i uprawy uproszczonej w systemach 
rolnictwa precyzyjnego, poradnika suszowy, atlasów identyfi-
kacji agrofagów oraz niedoborów pokarmowych umożliwiają 
rozpoznanie chwastów, chorób, szkodników i niedoborów, 
PORR, dokumentacja ochrony Upraw i Nawożenia azotem. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rolniczego, 
sklepu oraz stoiska gdzie znajdziesz najnowsze publikacje 
i praktyczne produkty niezbędne w każdym gospodarstwie.
Dołącz do nas na portalach Facebook, You Toub, Instagram, 
Twiter czy Linkedin

AGROAD s.r.o. 
Contact: 
bc. Jiří Dvořák 
Manager
tel. 00420 603 842 092
Skype: dvorak.agroad
www.agroad.cz
e-mail: 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.

AGRObLAZ błażej Sikora
Niedźwiedź 1b
63-500 Niedźwiedź

tel. 502 024 204
www.agroblaz.pl
agroblaz@gmail.com
agroblaz@agroblaz.pl

AGROBLAZ: 
• wyłączny Importer maszyn belgijskiej firmy Robert w Polsce 
• wyłączny Dystrybutor ścielarek firmy SIG Polska. 
Dostępne rozwiązania dla każdej gałęzi rolnictwa, gdzie używa-
na jest słoma: 
• sieczka słomy 
• pellet 
• torf 
• łuska i inne. 
Producent bram bioasekuracyjnych (ptasia grypa, ASF itp.).

AGROBLAZ: 
• the exclusive importer of machines from the Belgian company 

Robert in Poland 
• exclusive distributor of SIG Polska grinding machines. 
Solutions available for every branch of agriculture where straw 
is used: 
• chopped straw 
• pellets 
• peat 
• husk and others. 
Manufacturer of bioassurance gates (bird flu, ASF, etc.).

AgroCalc Sp. z o.o.
kanibród 47
87-840 Lubień kujawski
tel. 720 054 054
biuro@agrocalc.pl
www.agrocalc.pl

AGROCALC Sp. z o.o. – Producent wysokogatunkowych na-
wozów wapniowych granulowanych takich jak węglanowe, 
magnezowe, siarczanowo-magnezowe.

AGROCALC Sp. z o.o. – Producer of high quality granulated 
calcium fertilizers such as carbonate, magnesium, sulfate-mag-
nesium.

AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 
ul. Hubalczyków 10/12
09-410 Płock 
tel. 608 416 710
e-mail: kontakt@hektarwiedzy.pl
www.hektarwiedzy.pl
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AgroeEcoPower Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Lwowska 31/101
56-400 Oleśnca
e-mail: robert@agroecopower.pl
tel. +48 722 004 203
Adres internetowy: 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.

AGROFART Marcin Różycki 
Dąblin 22 
88-140 Gniewkowo 
tel. 668 675 345
e-mail: agrofart@wp.pl
https://www.agrofart.com/
https://www.facebook.com/AgrofartGniewkowo

AGRO-LAND Marek Różniak
śmielin
ul. Stawowa 1
tel. 52 386 00 00
tel. +48 725 900 917
mzuri@agro-land.eu.com
www.agro-land.net
https://www.facebook.com/agrolandmarekrozniak/

Agro-Land Marek Różniak to oparta na solidnych wartościach 
firma, która powstała w marcu 2011 roku. Oferta Agro-Land to 
szeroka gama nowoczesnych maszyn rolniczych sprawdzonych 
marek: Claas, Dangreville, HOUSEHAM, MZURI i KAWECO. 
Ponadto świadczy usługi w zakresie serwisu oraz części za-
miennych.

Agro-Land Marek Różniak based in Poland is a company which 
was established in March 2011. 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, Dangreville, HOUSEHAM, MZURI and KAWECO.

AGROLAND Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14 
03-876 Warszawa
tel. +48 22 188 50 77
sprzedaż@agroland-parts.pl

Jesteśmy czołowym przedstawicielem w Polsce producentów 
wałów przegubowo-teleskopowych Benzi, La Magdalena i Wal-
terscheid. Doradzamy w doborze wałów i wykonujemy wały 
specjalne wg wymagań klientów. Jesteśmy także dystrybutorem 
noży tnących marki MWS, techniki smarowania firmy Pressol, 
części uprawowych Bellota. Eksportujemy również części ma-
szyn rolniczych czołowych polskich producentów.

We are a major representative in Poland of leading manufacturer 
of PTO drive lines Benzi, La Magdalena and Walterscheid. We ad-
vise how to properly choose PTO shafts and make special shafts 
for customers’ requirements. We distribute in Poland MWS cutting 
parts, Pressol greasing devices and Bellota soil treatment parts. 
We also export agricultural parts of major Polish manufacturers.
   

AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
Nowy bazanów 5
08-500 Ryki, woj. lubelskie, Polska
tel./fax +48 81 865 48 80
kom. 605 430 868, 537 430 868
e-mail: info@agro-lift.pl
http://www.agro-lift.pl

AGRO-LIFT zajmuje się produkcją agregatów: podorywkowych, 
talerzowych, uprawowo-siewnych, bezorkowych, bron talerzo-
wych, głęboszy, pługów. 

AGROMARkET JARYSZkI
Jaryszki 4, 62-023 Gądki
tel. 61/ 663-96-01
e-mail: jaryszki@agromarket.pl

AGROMARKET JARYSZKI jest firmą prowadzącą sprzedaż cią-
gników, kombajnów i ładowarek DEUTZ-FAHR oraz maszyn rolni-
czych czołowych producentów polskich i zagranicznych. Ponadto 
oferujemy części zamienne i ogumienie do większości sprzętu 
rolniczego. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

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.
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AGRO-MASZ Paweł Nowak
Strzelce Małe 78
97-515 Masłowice
tel. +48 787 49 24
http://www.agro-masz.eu

Sprzedaż maszyn 
tel. + 48 506 335 112; 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 
tel. + 48 506 335 726; dmitrij.terechow@agro-masz.eu
tel. + 48 603 728 099; sklep@agro-masz.eu
tel. + 48 661 076 457; serwis@agro-masz.eu 

AGRO-MASZ Paweł Nowak to firma z 15-letnim doświadcze-
niem w produkcji maszyn rolniczych. Wyznacznikiem dynamicz-
nego rozwoju firmy jest coroczne poszerzanie oferty o dodatko-
we typy urządzeń oraz dbałość o najwyższą jakość produktów 
poprzez stale rozwijające się zaplecze produkcyjne oparte na 
inwestycjach w nowe technologie skutkujące ciągłym wzrostem 
sprzedaży, również na rynkach międzynarodowych.

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 
roku i jest producentem szerokiej gamy maszyn dla rolnictwa, 
sadownictwa, leśnictwa oraz przedsiębiorstw komunalnych. Pro-
duktem flagowym oferowanym przez Agromehanikę są wysokiej 
jakości opryskiwacze polowe o pojemności od 200 do 4200 li-
trów – wyposażone w belki o szerokości od 8 do 36 metrów, 
sadownicze o pojemności od 100 do 2000 litrów, a także uniwer-
salne mikrociągniki o mocy do 60 kM.  

Agromehanika company from Slovenia has been established in 
1968 and is a well known prducer of a wide range of machines 
for farming, orchard and forestry indystry. The main business of 
the company is the production of a high quality field sprayers 
with capacity ranging from 200 to 4200 litres, equipped in spray-
ing booms with width from 8 to 36 metres, orchard sprayers with 
capacity from 100 to 2000 litres, as well as universal compact 
tractors powered with engines from 28 to 60 HP. 

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.

AGROMILkA 
ul. Nowosolska 71
67-100 Przyborów
www.agromilka.pl

DYSTRYBUTOR MAREK:

Kobzarenko
• Przyczepy
• Rozrzutniki
• Belowozy
• Rozsiewacze do wapna i nawozu

Kirovets PolsKA
• Ciągniki przegubowe  200-420 km

lKMZ
• Agregaty
• Głębosze
• Kultywatory
• Brony mulczowe 

Promagro
• Agregaty uprawowe
• Agregaty talerzowe 
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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 prawie 35-letnim doświadczeniem, 
zajmująca się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych renomo-
wanych firm: KRONE: kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, pra-
sy 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.

Agromix Rojęczyn is a company with almost 35 years of experi-
ence, dealing in the sale of agricultural machinery and equip-
ment of renowned companies: KRONE: mowers, tedders, rakes, 
fixed and variable chamber balers, square balers, collecting 
wagons, forage harvesters; AMAZONE: active tilling sets, culti-
vators and sowing units, cultivators, disc harrows, grain seeders, 
maize seeders, fertilizer spreaders, sprayers; MANITOU: agri-
cultural telescopic loaders, forklifts; TRIOLIET: forage wagons, 
silage cutters. Professional agrotechnical services. Warranty 
and post-warranty service. Original spare parts. Factory and 
Agromix Kredyt financing as well as professional agricultural 
consultancy.

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.

AGROSELNET Sp. z o.o.
kozłowo 1a
64-330 Opalenica
tel./fax. +48 61 44 76 917
tel. +48 607 770 499
e-mail: info@agroselnet.pl
www.agroselnet.pl

Agroselnet to producent i dystrybutor wysokiej klasy części 
zamiennych do maszyn rolniczych. Dzięki zastosowaniu najlep-
szych gatunków stali trudnościeralnych, zrobotyzowanej tech-
nologii napawania SSA i PTA oraz implementacji wkładek ze 
spiekanego węglika wolframu potrafimy kilkunastokrotnie zwięk-
szyć odporność na ścieranie części stosowanych w rolnictwie. 
Wprowadzamy innowacyjne technologie – BoroNit. Zapewnia-
my konkurencyjne ceny oraz profesjonalną obsługę i fachowe 
doradztwo.

Agroselnet is a producer and distributor of high-class spare parts 
for agricultural machinery. Thanks to the use of the best types 
of wear-resistant steel, SSA and PTA robotic surfacing technol-
ogy and the implementation of tungsten carbide inserts, we in-
creased the abrasion resistance of the agricultural parts up to 
several times. We introduce innovative technologies – BoroNit. 
We provide competitive prices as well as professional service 
and expert advice.

AGRO-STAL S.C. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
kRASZEWICE 76
97-515 MASŁOWICE
e-mail: agrostal@interia.eu 
www.agrostal.eu  
tel. 693338418

AGRO-STAL s.c producent wysokiej klasy maszyn rolniczych. 
• Maszyny projektowane z wysoką precyzją i dbałością o de-

tale. 
• Najwyższa jakość materiałów zapewnia długą żywotność ofe-

rowanych produktów. 
• Konkurencyjne ceny i fachowa obsługa klienta.

AGRO-STAL s.c a producer of high-class agricultural machin-
ery. 
• Machines designed with high precision and attention to de-

tail. 
• The highest quality of materials ensures a long service life of 

the offered products. 
• Competitive prices and professional customer service.



54

Spis wystawców
List of exhibitors

AgroSulCa nawóz siarkowo-wapniowy 
– producent: PGE Ekoserwis S.A.
Pl. Staszica 30
50-222 Wrocław
tel. 32 4294 700
e-mail: nawozy@agrosulca.com.pl
www:agrosulca.com.pl

Nawóz AgroSulCa poprawia właściwości gleby i wykorzystanie 
azotu. Redukuje wpływ toksycznego glinu i dostarcza 42,5% 
siarki (SO3) i 29,4% wapnia  (CaO) w formie łatwo przyswajalnej 
dla rośliny. Nie zakwasza gleby i stabilizuje jej odczyn. Zwiększa 
odporność roślin na stres.

AgroSulCa fertilizer improves soil properties and the use of ni-
trogen. Reduces the impact of toxic aluminum and it provides 
42.5% sulfur (SO3) and 29.4% calcium (CaO) in the compounds 
easily absorbed by the plant. It does not acidify the soil and sta-
bilize its pH. Increases plant resistance to stress.

AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur
ul. Jagiellonów 4
73-150 Łobez
tel./fax 91 464 56 61
e-mail: kontakt@agrotechnology.pl
www.agrotechnology.pl
 
Jesteśmy prekursorami Rolnictwa Precyzyjnego, działamy 
w branży od ponad 17 lat. Oferujemy najnowsze technologie 
związane z badaniami glebowymi (skanowanie gleby pobieranie 
próbek gleby, aplikacje inteligentnego nawożenia) i technologią 
GPS. Reprezentujemy firmy jak Topcon, Wintex, Augmenta oraz 
Veris. Posiadamy bezzałogowy statek powietrzny do pozyskiwa-
nia informacji o stanie upraw z powietrza.

We are precursors of Precision Agriculture, we have been oper-
ating in the industry for over 17 years. We offer the latest tech-
nologies related to soil research (soil scanning, soil sampling, 
VRA) and GPS technology. We represent companies such as 
Topcon, Wintex, Augmenta and Veris. We have an Unmanned 
Aerial Vehicle to obtain information about the condition of crops 
from the air.

AGROTEX Przemysław Adamowicz
kostry 138b
21-110 Milanów
tel. 83/356-74-99 
www.agrotex.org.pl
e-mail:handel@agrotex.org.pl

Głównym profilem działalności firmy „AGROTEX” jest han-
del częściami zamiennymi do ciągników produkcji rosyjskiej, 
ukraińskiej, 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; Be-
larus, Pronar, JUMZ, T-25, LTZ, T-150, DT-75, URSUS, ZETOR.

AGROTIM Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Lipowa 3
58-210 Łagiewniki
tel./fax. 74/89-37-170
biuro@agrotim.info
www.agrotim.info

Zajmujemy się sprzedażą maszyn: BREVIGLIERI, PERUZZO, 
SFOGGIA, PNEUSEJ; ciągników komunalnych i ogrodniczo-sa-
downiczych KUBOTA, ZETOR. Nasza oferta obejmuje: kosiarki, 
mulczery ciągnikowe, tylno-boczne, wysięgnikowe, zbierające 
z koszem; agregaty aktywne; sprzęt do owoców (truskawek, ma-
lin), warzyw, kwiatów itp.; glebogryzarki,sadzarki itd; siewniki do 
zboża, kukurydzy, pługi do odśnieżania, zamiatarki, posypywarki.

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 alternatorów 
znanych pod marką JOB‘s i JUBANA stosowanych w ciągnikach 
rolniczych typu MTZ, URSUS, ZETOR, MF, PERKINS, a także 
innych maszynach rolniczych i budowlanych. Jesteśmy także 
producentem oraz dystrybutorem zestawów naprawczych, wałów 
korbowych, systemów paliwowych, kół zębatych i wałków oraz 
innych części stosowanych w ciągnikach MTZ i pochodnych. 
W ofercie posiadamy także wysokiej jakości łączniki centralne, 
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kule, zawleczki oraz sworznie mające zastosowanie we wszyst-
kich 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
ul. Zakątna 4
26-300 Opoczno
tel./fax: 0/44/ 755-35-91, 754-39-44
e-mail: biuro@agro-wikt.com.pl
http://www.agro-wikt.com.pl/

Agro-Wikt to polski producent z 45 letnią tradycją na rynku, 
specjalizujący się w produkcji CZĘŚCI ZAMIENNYCH KLASY 
PREMIUM do pługów typu: Kverneland, Kuhn, Vogel&Noot, 
Unia, Lemken, Pöttinger i Overum. Marka AGRO-WIKT znana 
jest również z produkcji profesjonalnych betoniarek o pojemno-
ści od 80 do 320 litrów. Posiadamy Certyfikat ISO-9001:2015. 
Posiadamy System Zarządzania Jakością ISO-9001:2015.

Agro-Wikt is a Polish manufacturer with 45 years of tradition on 
the market, specializing in the production of PREMIUM CLASS 
SPARE PARTS for Kverneland, Kuhn, Vogel & Noot, Unia, Lem-
ken, Pöttinger and Overum ploughs. The AGRO-WIKT brand is 
also well known for the production of professional concrete mix-
ers with a capacity of 80 to 320 liters. We have the ISO-9001: 
2015 Quality Management System.

AGROYOUMIS Sp. z o.o. 
info@agroyoumis.pl
+48 533-464-404
www.agroyoumis.pl

W 2021 roku z dumą świętujemy jubileusz 10-lecia działalności 
firmy AGROYOUMIS! 10 lat  Agroyoumis na rynku to m.in:
• dynamiczny rozwój hodowli wysokoplennych odmian soi do-

stosowanych do większości regionów Europy;
• portfolio ponad 18 odmian soi, 20 hybryd kukurydzy i słonecz-

nika; 
• profesjonalny system  nasiennictwa prowadzony w oparciu 

o najwyższe standardy jakościowe;

In 2021, Agroyoumis proudly celebrates its 10th anniversary of 
the company’s performance in the market, which benefited with:
• dynamic  development of breeding activities of high-yielding 

soybean varieties adapted to most regions of Europe;

• portfolio of more than 18 soybean varieties, 20 hybrids of corn 
and sunflower;

•  professional system of the seed production carried out with 
the correspondence of the highest quality standards. 

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 sadowni-
czych, wykonane z uszlachetnionej różowej ceramiki charakte-
rystycznej wyłącznie dla ALBUZA, to gwarancja bezpiecznych 
i skutecznych zabiegów, niezmiennych parametrów do 10 tys. 
ha powierzchni, łatwości czyszczenia i demontażu. Rozpylacze 
ALBUZ są oferowane wraz z doradztwem technologicznym 
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.

A-LIMA-bIS Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe
ul. 27 Grudnia 5, 63-000 środa Wlkp., PL
tel. +48 (61) 285 38 61
e-mail: info@alimabis.com.pl
www.alimabis.com.pl

A-LIMA-BIS od 30 lat kompleksowo zaopatruje sektor produkcji 
mleka w nowoczesne technologie, zapewniając przy tym nieza-
wodny serwis i doradztwo. Oferta:
• maszyny rolnicze: mobilne i stacjonarne wozy paszowe, roz-

rzutniki obornika, przyczepy skorupowe, ścielarki,
• wyposażenie gospodarstw mleczarskich: hale udojowe, robo-

ty udojowe, systemy schładzania mleka, systemy zarządza-
nia stadem.

A-LIMA-BIS comprehensively supply the milk production sector 
with highly advanced technologies, providing equally reliable 
service and advisory. Offer:
• agricultural machinery: TMR vertical feed mixers (trailed and 

stationary), manure spreaders, monocoque trailers, bedding 
machines,

• equipment for dairy farms: milking parlors, milking robots, milk 
cooling systems, herd management systems.
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ALISTAN AGRO Sp. z o.o.
Warszawa (00-140)
al. Solidarnośći, 117
Magazyn:
37-522 Jarosław, 
ul. Wyszyńskiego 22
Strona internetowa: www.alistan-agro.com
Facebook: https://www.facebook.com/alistanagro/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCpps4MNpxjhx0eRr-RTn9bA 
mail: alistanagro2016@gmail.com
tel. +48 22 219 70 77

Firma „Alistan Agro” zajmuje się sprzedażą czyszczalni-separa-
torów aerodynamicznych ALS, sitowo-bębnowych RBS, wibrosit 
do czyszczenia i kalibracji ziarna oraz zaprawiarek do nasion.

AMAN Janusz Młynarczyk
ul. Przemysłowa 1d
89-110 Sadki
e-mail: daniel@firma-aman.pl

AMAZONEN-WERkE H.DREYER SE&Co.kG
Am Amazonenwerk 9-13
Gaste
49205 Hasbergen
NIEMCY / DEUTSCHLAND
tel. 0049/ 540 55 010
e-mail: Roland.kratz@amazone.de

Firma Amazone powstała w 1883 r. Grupa Amazone posiada 
9 zakładów produkcyjnych, z załogą ok 1900 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 wurde im Jahr 1883 gegruendet. Die Amazone 
– Gruppe besitzt neun Standorten und produziert mit 1900 Mi-
tarbeitern: Landmaschinen für die Bodenbearbeitung, Saat, 
Düngung und den Pflanzenschutz, Kommunalmaschinen für die 
Grünflächenpflege und den Winterdienst. Seit der Gründung der 
Firma wurden bei Amazone ständig her vorragende Pionierleis-
tungen und Innovationnen hervorgebracht. Insgesamt 26 Medai-
llien bei den acht AGRITECHNIKA – Ausstellungen weisen auf 
die hohe Innovationskraft der Amazone – Gruppe hin.

AMJ-AGRO Agnieszka Makowska
Józefin 23
97-225 Ujazd
tel. 447 192 324

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 
obejmuje m.in. pilarki do drewna, kosy mechaniczne, nożyce do 
żywopłotów, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe. Oferujemy rów-
nież sprzęt do pielęgnacji zieleni m.in. roboty koszące, kosiarki 
i traktory ogrodowe, wertykulatory oraz rozdrabniacze ogrodo-
we. Sprzedaż oraz obsługę serwisową w Polsce prowadzą auto-
ryzowani dealerzy STIHL.
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ANWIL S.A.
87-805 Włocławek 
ul. Toruńska 222 
www.anwil.pl 
e-mail: nawozy@anwil.pl

ANWIL należy do Grupy ORLEN, największego koncernu mul-
tienergetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka 
jest jednym z czołowych europejskich producentów nawozów 
azotowych. Oferowane przez ANWIL nawozy azotowe – sa-
letra amonowa i saletrzak (CANWIL S z siarką oraz CANWIL 
z magnezem) – gwarantują wysoką efektywność plonów i ekolo-
giczne bezpieczeństwo. W 2019 r. ANWIL rozpoczął rozbudowę 
trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która w 2022 r. 
umożliwi wzrost mocy wytwórczych o ok. 50%.

ANWIL S.A. is part of the ORLEN Group, the largest multi-en-
ergy corporation in Central and Eastern Europe. The company 
is one of the leading European producers of nitrogen fertilizers. 
The nitrogen fertilizers offered by ANWIL – ammonium nitrate 
and calcium ammonium nitrate (CANWIL S with sulphur and 
CANWIL with magnesium) – guarantee high yield efficiency and 
ecological safety. Since 2019 ANWIL has been running an in-
vestment project to enhance the production capacity by almost 
50 percent in 2022.

A-ONE DENMARk
Ågade 16, 7800 Skive, Denmark
tel. +45 86 65 26 55
tel. +45 61 39 00 78
tel. PL 507 283 050
e-mail: nette.andersen@a-one.nu
Strona internetowa: www.a-one-denmark.dk

Asortyment:
• mieszanki paszowe pełnoporcjowe
• mieszanki paszowe uzupełniające
• koncentraty paszowe
• dodatki paszowe
Właściciel: Devenish. Rok założenia: 1952. Zakłady produkcyj-
ne: USA, Meksyk, Anglia, Dania, Turcja, Uganda, Irlandia Pół-
nocna. Informacje o firmie: Produkcja, sprzedaż pasz, doradz-
two w zakresie żywienia trzody chlewnej oraz drobiu.Certyfikaty: 
UFAS cert exp 2020, ISO cert 2015, UFAS Belfast 2017, GMP+

Assortment:
• complementary feed
• premixes

• concentrates
• feed additives
Owner: Devenish. Established: 1952. Production plants: USA, 
Mexico, England, Denmark, Turkey, Uganda, Northern Ireland. 
About the company: Production, sale of feed, consulting about 
feeding pigs and poultry. Certificates: UFAS cert exp 2020, ISO 
cert 2015, UFAS Belfast 2017, GMP+

APV POLSkA
Ul. Cecorska 9
76-200 Słupsk
tel. +48  59 841 41 93 
e-mail: biuro@apv-polska.pl
www.apv-polska.pl

APV POLSKA to przedstawicielstwo austriackiej firmy APV 
Technische Produkte GmbH. APV to producent wysokiej jako-
ści elektrycznych rozsiewaczy tarczowych i pneumatycznych do 
poplonów, traw, środków ślimakobójczych, nawozów i mikrogra-
nulatów. Asortyment APV to również profesjonalne maszyny do 
pielęgnacji i podsiewu użytków zielonych oraz najnowocześniej-
sze maszyny do mechanicznej walki z chwastami.

We are a representation of the Austrian company APV Technol-
ogische Produkte GmbH. Our offer includes the highest quality 
disc and pneumatic seaders for spreading crops, grass seeds, 
slug pellets, fertilisers and similar granulates. Assortment of APV 
also includes professional machines for cultivating and sowing 
grasslands as well as the most modern machines for mechanical 
weed control.

AQUA-ROL Sp. z o.o.
95-054 ksawerów
ul. Szeroka 2
tel. +48 608 54 80 54
www.deszczownie-ocmis.pl
e-mail: aqua-rol@wp.pl

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.
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ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 
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.

ARbENA Sp. z o.o.
ul. Harcerzy buchalików 27
44-240 Żory
tel. +48 573 000 842  
e-mail: kontakt@arbena.pl
www.arbena.pl
https://facebook.com/arbenahale

Jesteśmy największym w Europie dystrybutorem Shelterall®, 
hal tunelowych używanych do garażowania maszyn, magazyno-
wania płodów rolnych, hodowli zwierząt. Współpracujemy z fran-
cuską firmą Jourdain - producentem wyposażenia budynków do 
hodowli bydła. Oferujemy też materace legowiskowe firmy Pro-
mat oraz poidła dla bydła La Buvette. Realizujemy kompleksowe 
inwestycje obiektów hodowlanych.

We are Europe’s largest distributor of Shelterall®, tunnels used 
for agricultural machinery storage, crop storage and animal hus-
bandry. We cooperate with Jourdain, a world-renowned French 

manufacturer of equipment for cattle farms. We also offer cow 
mattress solutions from Promat and cattle drinkers from La Bu-
vette. We offer a comprehensive implementation of facilities for 
cattle breeding.

ARGO POLSkA sp. z o.o.
Słomczyn 81
05-600 Grójec
tel. +48 539 697 400
e-mail: info@argopolska.com
www.argotractors.com

ARGO POLSKA firma należących do grupy ARGO TRACTORS 
produkującej ciągniki rolnicze. Główny zakład znajduje się 
w Fabbrico, we Włoszech. Z markami LANDINI, McCORMICK 
i VALPADANA, jest jednym z ważniejszych graczy na świato-
wym rynku traktorów. Produkcja, handel i wyposażenie gwaran-
tujące najwyższą jakość, jako główny cel firmy. Argo Tractors 
zapewnia ciągniki od 35 do 310 KM, polowe, sadownicze i naj-
bardziej specjalistyczne.

ARGO POLSKA as company belongs to the AGRO TRAC-
TORS group, which is a producer of tractors. The main manu-
facturing plant takes place in Fabbrico in Italy. Together with 
the brands: LANDINI, McCORMICK and VALPADANA is one 
of the most important producers in the world. Production, trade 
and the accessory 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
Niezabyszewo 
77-132 bytów 
tel. 573 069 801
e-mail: biuro@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.



59

A

ARkOP
ul. kolejowa 34a
32-332 bukowno
tel. +48 32 649 44 51
e-mail: arkop@arkop.pl
www.arkop.pl
https://www.facebook.com/arkopchelaty

Lider na rynku krajowym oraz cenionym partner za granicą, 
w produkcji nawozów dolistnych, biostymulatorów oraz do-
datków paszowych. Jako jedyni na rynku polskim jesteśmy 
producentem zarówno chelatów nawozowych, jak również pa-
szowych. Oferujemy produkty szyte na miarę, czyli innowacyj-
ne rozwiązania pod indywidualne wymagania naszych Klientów. 
Zapraszamy serdecznie do współpracy. www.arkop.pl 

ARKOP – one of leading European Manufacturers of  Feed Ad-
ditives and Foliar Fertilizers based on top grade chelates . We 
drive innovation and results by understanding the fertilizers and 
agro-chemicals market and its opportunities. Recommended 
products: Magnesium sulphate Monohydrate, Amino Power 
Chelates, Activ ProAmin, Aminoselenit and Aminostymula-
nit Passion | experience | results. 
www.arkop.com 

ASD SYSTEMS POLSkA 
ul. Jana III Sobieskego 105
43-300 bielsko-biała
tel. 33 444 00 01 / tel: 33 444 00 03
e-mail: kontakt@asdsystems.pl
www: www.asdsystems.eu
Fb: facebook.com/ASDSystems

Poznaj automaty do wydawania produktów wszelkiego typu, od 
sprzętu BHP, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych po ma-
teriały biurowe i eksploatacyjne MRO – wszystko, co generuje 
koszty w firmach produkcyjnych i powinno być pod kontrolą. Po-
łączenie automatycznego automatu wydającego z dedykowaną 
aplikacją IDS do zarządzania magazynem oznacza oszczędno-
ści nawet do 50%.

Explore automatic dispensing machines for products of all types, 
from PPE health and safety equipment, tools and consumables 
to MRO office supplies and consumables – everything that 
generates costs in manufacturing companies and should be un-
der control. Combining an automatic dispensing machine with 
a dedicated IDS warehouse management application means 
savings of up to 50%.

ASkET
ul. Forteczna 12a
61-362 Poznań
Polska
tel. +48 61 879 44 59
e-mail: biuro@asket.pl
www.asket.pl

ASKET® oferuje:
• stacjonarne i mobilne linie Biomasser® do produkcji 100% 

naturalnych brykietów ze słomy bez suszenia – wilgotność 
surowca 10% do 30% – cecha unikalna na skalę światową

• rozdrabniacze Tomasser® do słomy luźnej i w balotach
• brykiety ze słomy do ogrzewania (stosowane zamiast węgla 

czy drewna), jako podpałka, do przygotowywania posiłków 
lub jako higieniczna ściółka dla zwierząt.

ASKET® offers:
• stationary and mobile briquetting lines Biomasser® for pro-

duction of 100% natural straw briquettes without drying – raw 
material moisture content 10% up to 30% – an unique feature 
by world standards

• shredders Tomasser® for loose straw and bales
• straw briquettes used for heating (instead of coal or wood), as 

kindling, meals preparing and as hygienic livestock bedding.  

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Dział handlowy:
ul. Lniana 41
15-665 białystok.
tel. + 48 85 652 55 73
www.asmtechnology.eu
asm@asmtechnology.eu

Producent separatorów aerodynamicznych do czyszczenia i se-
paracji ziarna. Do zastosowania w rolnictwie, magazynowaniu 
i rzetwórstwie spożywczym. Opatentowana technologia czysz-
czenia w oparciu o ciężar właściwy, za pomocą odpowiednio kie-
rowanych strumieni powietrza sprawdza się w pracy z dowolnym 
materiałem (ziarna zbóż, traw, roślin strączkowych i oleistych), 
bez względu na jego wilgotność.

Manufacturer of aerodynamic separators for grain cleaning and 
separation. For use in agriculture, storage and food processing. 
The patented cleaning technology based on the specific weight, 
with the use of properly directed air streams, works with any ma-
terial (grains of cereals, grasses, legumes and oilseeds), regard-
less of its humidity.
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ATMP1 Daniel Pasikowski 
LEśNIEWICE
54 09-500 GOSTYNIN
TEL.: 695838823
e-mail: jakub@atmp.pl 
www.atmp.pl
https://www.facebook.com/atmppl/
https://www.facebook.com/ATMP1-Agricultural-
machinery-and-snow-plows-108683234011008

Firma ATMP1 istnieje na rynku rolniczym od 2007 roku. Jeste-
śmy producentem osprzętu do ciągników i ładowarek. Oferowane 
produkty wzbudziły duże zainteresowanie na rynku krajowym, a 
niedługo potem znalazły się w ofercie zagranicznych dealerów. 
Celem firmy jest łączenie nowych technologii ze sprawdzonymi 
rozwiązaniami, a także podnoszenie standardu maszyn.

ATR EXPRESS - AkTUALNOśCI TECHNIkI ROLNICZEJ
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 rol-
nych powyżej 40 ha, gospodarstw warzywniczych i sadowniczych, 
a także do producentów, importerów, dealerów maszyn rolniczych 
i ogrodniczych oraz firm świadczących 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.
borivojova 878/35
130 00 Praha
e-mail: robert@atx-dyno.pl
tel. +48 722004203
www.atx-dyno.pl 

Firma ATX-dyno LTD jest producentem hamowni pomiarowych, 
która posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w rozwija-
niu i produkowaniu stanowisk kontrolnych, przeznaczonych do 
mierzenia wydajności agrotechniki, pojazdów osobowych i mo-
tocykli.

The company ATX-dyno test bench LTD is a manufacturer of 
measurement, which has more than fifteen years of experience 
in developing and manufacturing control stations, designed to 
measure the performance of agricultural technology, cars and 
motorcycles.

AUTOMOTIVE HD 
PARTNER kOOPERACYJNY TUV NORD 
Poznań
ul. kopanina 34 
WWW.AUTOMOTIVEHD.PL 
maszyny@automotivehd.pl 

Automotive HD to wyłączny partner TUEV Nord. W naszym ze-
spole pracują eksperci z zakresu maszyn rolniczych. 
Przygotujemy dla Państwa m.in.: 
• Ocenę stanu technicznego po wypadku, awarii lub przed za-

kupem 
• Ocenę stanu technicznego po leasingu 
• Wycenę wartości rynkowej 
• Kosztorys naprawy 
• Raport z inspekcji nowej maszyny 
Świadczymy również usługi rzeczoznawcze dla pojazdów oso-
bowych, ciężarowych i szynowych, autobusów, łodzi oraz ma-
szyn ciężkich. 

Automotive HD is the exclusive partner of TUEV Nord. Our team 
includes experts in the field of agricultural machinery. 
We will prepare for you: 
• Assessment of the technical condition after an accident, 

breakdown or before purchase 
• Assessment of the technical condition after leasing 
• Market value appraisal 
• Repair cost estimate 
• New machine inspection report 
We also provide appraisal services for passenger cars, trucks 
and rails, buses, boats and heavy machinery. 

AUTOS Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 2b
86-050 Solec kujawski
tel. 52 387 66 00
e-mail: sekretariat@autos.com.pl
www.autos.com.pl
www.facebook.com/AutosCZESCI 

Lider dystrybucji części zamiennych do ciężarówek, maszyn 
budowlanych, rolniczych, naczep, przyczep oraz autobusów od 
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światowych producentów. Autos to również wyposażenie każ-
dego warsztatu, od mebli warsztatowych po elektronarzędzia. 
W ofercie znajduje się także szeroka gama chemii warsztatowej, 
olejów, opon, oświetlenia oraz akcesoriów. Oferowane produkty 
dostępne są w 84 sklepach w całej Polsce.

Autos is a leading distributor of spare parts for trucks, con-
struction and agricultural machines, semi-trailers, trailers and 
buses, which come the producers from all over the world. Our 
branches can be found in 84 locations in Poland . Autos also 
equip workshops – from furniture to power tools which come 
from brands such as Milwaukee or KS Tools. We also offer 
assortment of garage chemicals, oils, tires, lightings and ac-
cessories.

AVIVA
Pixel 4
Ul. Grunwaldzka 184-186
60-166 Poznań

Magdalena Maj-Piechowiak
tel. 606 460 710
e-mail: maj.magdalena@aviva.com.pl
Facebook: Twój Doradca Ubezpieczeniowy Magdalena 
Maj-Piechowiak
Instagram: https://www.instagram.com/agenci_do_
zadan_specjalnych/

Jacek Janicki 
tel. 662 089 189
e-mail: jacek@janicki.expert
Facebook: Jacek Janicki – Doradca Ubezpieczeniowy 
Instagram: https://www.instagram.com/agenci_do_
zadan_specjalnych/

ageNCI do zadań SPeCJaLNyCH 
Jesteśmy ekspertami od zabezpieczenia twojego życia i zdro-
wia. Zapewniamy świadczenie:
• w przypadku twojej śmierci, 
• nieszczęśliwych wypadków  
• poważnej choroby jak nowotwór czy udar 
• niezdolności do pracy.
Prowadzisz firmę ze wspólnikiem? Słyszałeś o sukcesji? Wiesz 
jak jest ważna? Pomożemy Ci przy formalnościach: 
• ubezpieczeniowych, 
• notarialnych 
• prawnych. 

NIe CzeKaJ! SKoNTaKTUJ SIĘ z NamI!

AGEnts FoR sPECIAl tAsKs
We are experts in securing your life and health. We provide 
a benefits of:
• in case you die,
• unfortunate accident

• serious illness such as cancer or stroke
• inability to work
Do you run a company with a partner? Have you heard of suc-
cession? Do you know how important it is? We will help you with 
the formalities:
• about insurance,
• about notarization
• about legal.

Don’t WAIt! ContACt Us!

AWEMAk Michał Szczuraszek 
ul. korycińska 30
97-570 Przedbórz 
tel: 663-121-783
www.awemak.com
biuro@awemak.pl

Produkcja maszyn rolniczych to już nasza tradycja. Od wielu 
pokoleń wytwarzamy części  oraz maszyn dla rolnictwa. W 1989 
roku rodzinna kuźnia została przekształcona w zakład produk-
cji maszyn rolniczych pod nazwą AWEMAK. Ogromny bagaż 
doświadczeń zgromadzony przez ponad 32 lata pracy pozwala 
nam na kreowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb współ-
czesnego rolnictwa. 

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 constantly in-
troducing new products to the market. Additionally, we provide 
warranty, post-warranty service and safe transport.

bAG POLSkA Sp. z o.o.
ul. Leśna 10
64-120 krzemieniewo
tel. biuro: 61 651 01 03, 61 651 40 71
tel. 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
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bARbATUS TRADE Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań
Mobile: 795 822 922

Działamy skutecznie na polskim rynku w branży paszowej od 
2012 roku i z powodzeniem wprowadzamy nowe rozwiązania 
dla rolnictwa. Od 2018 roku jesteśmy dystrybutorem produktu 
Maxammon w Polsce. Produkt ten służy do alkalizacji ziarna. 
Ma on działanie buforujące, zwiększa strawność włókna oraz 
wpływa na polepszenie zdrowotności bydła poprzez eliminacje 
kwasicy i polepszenie funkcjonowania układu immunologicz-
nego. 

We have been operating effectively on the Polish market in the 
feed industry since 2012 and we are successfully introducing 
new solutions for agriculture. Since 2018, we have been a dis-
tributor of the Maxammon product in Poland.This product is used 
to alkalisation of the grain. It has a buffering effect, increases 
the digestibility of the fiber and improves the health of cattle by 
eliminating acidosis.

bARTESkO P.W. bartłomiej Skowroński
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.

bEDNAR FMT s.r.o.
DLOUHÁ VES 188
516 01 RYCHNOV NAD kNĚŽNOU
CZECH REPUbLIC
tel. +420 226 521 455
e-mail: info@bednar.com
www.bednar.com
https://www.facebook.com/bednarFarmMachinery
https://www.instagram.com/bednarfmt/

BEDNAR FMT jest prężnie rozwijającym się producentem ma-
szyn rolniczych, specjalizującym się w maszynach do uprawy, 
siewu, nawożenia i rozdrabniania. Dzięki bliskim i silnym relacją 
z rolnikami, BEDNAR FMT jest jednym z najbardziej innowa-
cyjnych 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. Thanks to the close and strong 
relationship with farmers, BEDNAR FMT ranks among the most 
innovative manufacturers developing and producing machines 
with good values reducing costs to the farmers. BEDNAR FMT 
s.r.o. was founded in 1997 by Msc. Ladislav Bednář.

bERUTEX Sp. z o.o.
ul. Gimnazjalna 1c
55-011 Siechnice
tel. (071) 311 38 88
fax 71 396 74 80
info@berutex.com
www.berutex.com

Oferujemy Państwu:
ZUNHAMMER – wozy asenizacyjne do 30 m3, osprzęt (węże 
wleczone, kultywatory, iniektory doglebowe)
TEBBE – uniwersalne rozrzutniki-pomiot,obornik,wapno,kom-
post; przyczepy objętościowe
WASSERBAUER – samojezdne podgarniacze pasz
BRAND – mieszadła laguny, zbiorniki otwarte, zamknięte, ka-
nałowe
POMPY DO GNOJOWICY – zatapialne, przepływowe

We offer:
ZUNHAMMER – slurry tankers up to 30 m3, accessories (drip 
hose booms, cultivator, soil iniektor)
TEBBE – spreaders for all agricultural tasks; manure, lime, com-
post, volumetric trailers
WASSERBAUER – Feed pusher
BRAND – Slurry mixer, pumps, submersible mixers for pits and 
elevated tank
PUMP – sinkable, immersion

bEST-AGRI.COM 
ul. Pionierów 1/12
81-645 Gdynia

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 
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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.

bIG DUTCHMAN POLSkA Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 618 962 810
www.bigdutchman.pl

Big Dutchman jest światowym liderem na rynku wyposażenia do
nowoczesnego chowu drobiu i hodowli trzody chlewnej. Oferu-
jemy szeroki wachlarz produktów, fachowe doradztwo, projekty 
technologiczne, profesjonalny montaż i serwis, kompleksowe 
realizacje – ferma „pod klucz”.

Big Dutchman is the world’s leader in poultry and pig equipment.  
Wide product portfolio,professional supervision, technological 
designs, professional assembly and service, turnkey farm pro-
ject are offered.

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

BIN jest polskim producentem silosów zbożowych. Istnieje od 
1990 roku. Oferujemy:
• silosy zbożowe płaskodenne z blachy płaskiej i falistej 10–

5000 ton
• silosy zbożowe lejowe 44–312 ton
• silosy spedycyjne 38 i 62 tony
• silosy paszowe 3-31 ton 
• urządzenia do wentylacji i transportu ziarna 
• wyposażenie paszarni: rozdrabniacze, mieszalniki, pojemniki 

paszowe 
• zbiorniki retencyjne na wodę 22–356 m³
• wiaty rolnicze

BIN is a Polish producer of grain silos. It has existed since 1990. 
We offer: 
• flat-bottomed grain silos of flat and corrugated steel 10–5000 

tons,
• hopper grain silos 44–312 tons,

• quick unloading silos 38 and 62 tons,
• feed silos 3–31 tons,
• feed preparation equipment: grinders, feed mixers, feed con-

tainers,
• grain and feed transport equipment,
• water retention tanks 22–356 m³
• agricultural sheds

bIO-ALGEEN 
Przesiębiorstwo Usługowo-Handlowe „POLGER-kIDO” 
Róża kido, Maciej krawczewski s.c. 
76-200 Słupsk ul. Zamkowa 3 
tel./fax 59 842255 
e-mail: biuro@polger-kido.pl 
www.polger-kido.pl 

Dystrybucja biologicznych preparatów służących do rolniczej 
i ogrodniczej produkcji roślinnej oraz do biologicznej stabi-
lizacji pracy fermentora biogazowni. Preparaty pochodzą z 
linii Bio-algeen, a głównym przedstawicielem jest stymulator 
wzrostu roślin bio-algeen s90 plus 2 i biofermat. Preparaty 
Bio-algeen posiadają certyfikaty jakości oraz kwalifikację 
ekologiczną.

bIOMASS MEDIA GROUP Sp. z o.o.
ul. kwiatowa 14/4
61-881 Poznań
tel. +48 791 443 322
e-mail: biuro@magazynbiomasa.pl
www.magazynbiomasa.pl

Biomass media group – branżowe wydawnictwo specjalizu-
jące się w tematyce oze, w szczególności biomasy, bioga-
zu oraz pelletu. Wydawca „Magazynu Biomasa” - pierwszego 
na rynku czasopisma klasy biznes całkowicie poświęconego 
branży biomasowej. Organizator konferencji branżowych: Kon-
gresu Biogazu, Kongresu Biometanu, Forum Pelletu oraz Bio-
masy i paliw alternatywnych w ciepłownictwie. Właściciel portalu 
www.magazynbiomasa.pl.

Biomass Media Group – the publishing house specializing 
in renewable energy, in particular biomass, biogas and pel-
lets. The publisher of „Magazyn Biomasa” – the first business-
class magazine on the market entirely devoted to the biomass 
industry. Organizer of industry conferences: Biogas Congress, 
Biomethane Congress, Forum of Pellet and Biomass and alter-
native fuels in heating. The owner of the www.magazynbiomasa.
pl portal.



64

Spis wystawców
List of exhibitors

bIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k.
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. 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 were tested under 
Polish climatic conditions.

bIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR 
mgr inż. Jan kurkiewicz 
ul. Rynek 10
32-830 Wojnicz
tel. 14/ 692 58 08
e-mail: promotor@kurkiewicz.com.pl
www.promotorpolska.com

bLUE ASCEND 
konya Organize Sanayi böl. Evrenköy Cad. No:31
Selçuklu/konya
+90 332 239 25 41
info@blueascend.com
www.blueascend.com

Blueascend Hydraulics to marka ASC Industry Group. Pro-
dukcja koncentruje się na hydraulicznych pompach zębatych, 
silnikach i dzielnikach strumienia. Dzięki naszej filii zlokalizo-
wanej w Niemczech jesteśmy w stanie zaoferować naszym 
klientom szybkie i skuteczne rozwiązania. Pompy do różnych 
głównych marek ciągników i ciągników kompaktowych są 

dostępne w magazynie i można zorganizować codzienne 
wysyłki.

Blueascend Hydraulics is the brand name of ASC Industry 
Group. The production is focused on Hydraulic gear pumps, 
motor and flow dividers. With our subsidiary located in Ger-
many we are able to offer fast and effective solutions to our 
customers. Pumps for various major tractor and compact trac-
tor brand are available in stock and daily shipments can be 
arranged.

bNP PARIbAS bANk POLSkA S.A. 
ul. kasprzaka 2
01-211 Warszawa
www.bnpparibas.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank BNP Paribas) jest czę-
ścią międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas obecnej 
w 68 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym 
zasięgu kieruje usługi do klientów detalicznych, Wealth Mana-
gement, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości 
korporacyjnej. Posiada specjalną ofertę produktów i usług dla 
rolników i przetwórców rolno-spożywczych. Bank BNP Pari-
bas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przecho-
dzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny 
wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz 
inspiruje do podejmowania trafnych decyzji finansowych. 
Bank BNP Paribas w 2017 roku został partnerem Agendy 
2030. Aktywnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego 
Rozwoju angażując się w wiele inicjatyw, takich jak m.in. uru-
chomienie kalkulatora AgroEmisja (dostępny na agronomist.
pl), który pozwala producentom rolnym i rolnikom szacować 
wielkość emisji gazów cieplarnianych z upraw roślin i produk-
cji mleczarskiej.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (BNP Paribas Bank) is part of 
the international banking group BNP Paribas, present in 68 
countries. In Poland, as a universal bank with a global reach, 
it provides services to retail clients, Wealth Management, as 
well as companies in the micro, SME and corporate banking 
segments. It has a special offer of products and services for 
farmers and agri-food processors. Bank BNP Paribas as the 
Bank of Green Changes supports customers in the transition 
to a low-carbon economy, reduces the negative impact of 
operating activities on the natural environment and inspires 
to make the right financial decisions. In 2017, BNP Paribas 
Bank became a partner of the 2030 Agenda. It actively sup-
ports the implementation of the Sustainable Development 
Goals by engaging in many initiatives, such as launching the 
AgroEmisja calculator (available on agronomist.pl), which 
allows agricultural producers and farmers to estimate the 
amount of greenhouse gas emissions from plant crops and 
dairy production.
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bOGUSLAV Sp.z o.o.
ul. Trembeckiego 11a 
35-234 Rzeszów
tel. 881 915 467
email: info@boguslav.com.pl
www.boguslav.com.pl
facebook: www.facebook.com/opryskiwaczeboguslav
Instagram: https://www.instagram.com/boguslav_
maszyny_rolnicze/

Boguslav Sp. z o.o. jest oficjalnym i głównym przedstawicielem 
dwóch Prywatnych Spółek Akcyjnych, m.in. Boguslav i John Gre-
aves, istniejących już ponad 25 lat. Oferujemy naszym Klientom 
różne maszyny rolnicze najwyższej jakości, przy wykorzystaniu 
najlepszych materiałów w połączeniu ze współczesnymi techno-
logiami. Nasz sprzęt dla PROFESIONALISTÓW sprawy rolniczej! 

Boguslav Sp. z o.o. is the official and main representative of 
two Private Joint Stock Companies, incl. Boguslav and John 
Greaves, in existence for over 25 years. We offer our custom-
ers various agricultural machines of the highest quality, using 
the best materials in combination with modern technologies. Our 
equipment for PROFESSIONALS of agricultural matters!

bONDIOLI PAVESI Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 71
76-200 Słupsk
tel. 59/842 72 69
e-mail: biuro@bondiolipavesi.pl

Układy przeniesienia napędu mechaniczne i hydrauliczne. Wały 
przegubowo-teleskopowe, sprzęgła, osłony, części zamienne. 
Przekładnie kątowe, równoległe, planetarne, motoreduktory. Hy-
draulika siłowa, pompy, silniki, rozdzielacze, zawory, sterowania, 
joysticki, linki. Osie, mosty, obrotnice, zaczepy, stopy podporowe. 
Kompresory Battioni Pagani i osprzęt asenizacyjny. Pompy mem-
branowe Annovi Reverberi. Osprzęt opryskowy i komputery ARAG. 

bREEDERS OF DEMNARk
tel. 510 045 231, 729 225 414, 604 929 068
e-mail: dagt@breeders.pl, robu@breeders.pl
Strona: www.breeders.dk

Breeders od Demnark oficjalnym i wiodącym partnerem Danish 
Genetics. W Danii oraz za granicą  Danish Genetics dysponuje 
ponad 40 tysiącami macior hodowlanych czystej krwi. Zadaniem 
realizowanym przez Breeders jest dostarczenie producentom 
świń najlepszego materiału genetycznego i zapewnienie kom-
pleksowego serwisu na fermie zarówno przed jak i po dostawie 
zwierząt.  Dostarczamy zwierzęta bezpośrednio z ferm duńskich 

oraz loszki odchowywane w Polsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
jesteśmy w stanie dostarczyć dowolną ilość loszek do każdego 
gospodarstwa w Polsce. Polskim odziałem Breeders of Den-
mark jest Breeders Polska.

Breeders from Demnark is an official and leading partner of 
Danish Genetics. In Denmark and abroad, Danish Genetics has 
over 40,000 pure bred breeding sows. The task carried out by 
Breeders is to provide pig producers with the best genetic mate-
rial and a comprehensive service on the farm, both before and 
after the delivery of animals. We deliver animals directly from 
Danish farms and gilts reared in Poland. We are able to deliver 
any number of gilts to any farm in Poland. The Polish branch of 
Breeders of Denmark is Breeders Polska.

bROSSO-PASZE Sp. z o.o.
ul. Wodna 3
64-316 kuślin
Telefony: 793 763 766, 793 763 733 
Adres strony internetowej: http://brosso-pasze.pl/
Profil na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/people/
brosso-Pasze-Sp-z-o-o/100063497409094/

Wytwórnia pasz, koncentratów, premiksów, prestarterów far-
merskich – dystrybucja pasz i dodatków paszowych. Doradztwo 
żywieniowe dla trzody i bydła. Laboratorium paszowe. 

Manufacturer of feeds, concentrates, premixes, farmers’ pre-
starters – distribution of feeds and feed additives. Nutritional 
advice for pigs and cattle. Feed lab.

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, która  od 30 lat zajmuje się 
produkcją opryskiwaczy polowych, sadowniczych oraz kompak-
towych bron talerzowych. Szeroka gama opcji dostępnych ofercie 
pozwala na skonfigurowanie idealnej maszyny o odpowiednich 
parametrach dostosowanych do potrzeb gospodarstw o różnych 
specjalizacjach produkcji. Firma Bury to tradycja, pasja i zaufanie.

BURY Maszyny Rolnicze is the company has been manufuc-
turing crop field sprayers, orchard sprayers and compact disc 
harrows for over a quarter of a century. Wide range of machines 
with multi optionals configurations meets the requirements of 
farmers. Company Bury is the tradition, passion and confidence.
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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. Siedziba 
firmy znajduje się w centralnej części Polski, między Bełcha-
towem a Radomskiem. Dzięki zaawansowanym technologiom 
firma oferuje najwyższą jakość ,wydajność, skuteczność pro-
duktów.  Pełna oferta dostępna na stronie calcgroup.pl

Calc Group is a Polish producer of calcium fertilizers. The com-
pany is based in Poland between Bełchatów and Radomsko and 
offers the highest quality and efficiency od products due to the 
advanced technologies and techniques used in the production.

CAMSO POLSkA S.A.
ul. Trakt brzeski 35
05-077 Warszawa
tel.+48 (22) 783 17 87; 783 35 89; 783 35 90
fax +48 (22) 783 35 82
www.camso.co
e-mail: biuro.camso@michelin.com

Camso Polska S.A. (Grupa Michelin), przedstawicielstwo w Pol-
sce światowego lidera w projektowaniu, produkcji i dystrybucji 
ogumienia przemysłowego, felg, gąsienic i systemów gąsieni-
cowych marek Solideal i Camso 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. Dedykowany serwis 
wymiany opon pełnych na miejscu pracy sprzętu oraz serwis 
wypełniania opon elastomerem gwarantującym brak przestojów 
z tytułu przebić.

Camso Polska S.A. (Michelin Group) representative office in 
Poland a global leader in the design, production and distribution 
of industrial products: tires, wheels, tracks and track systems of 
Solideal and Camso brands for forklifts, construction and agricul-
tural machines and powersport 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, minimization of field damage. Dedicated service for 
replacing solid tires on the job site and service for filling tires with 
polyurethane to ensure no downtime due to punctures.

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 
elektromagnetycznych. Nasze fabryki (Celma Indukta, Besel 
i Emit) produkują silniki dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. 
rolnictwa, górnictwa, energetyki, itd., w wykonaniach standardo-
wych i specjalnych, zgodnie z normami polskimi i międzynarodo-
wymi. Hamulce 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.

CASE IH 
ul. Otolińska 25 
09-407 Płock 
tel. +48 24 267 96 00
www.caseih.com

Case IH to wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 175-let-
niemu dziedzictwu i doświadczeniu marki w branży rolniczej. 
Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspie-
ra globalna sieć dealerów specjalizujących się w zapewnianiu 
naszym klientom najwyższej jakości pomocy technicznej, wydaj-
ności i skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o pro-
duktach i usługach Case IH znajduje się na stronie internetowej 
www.caseih.com 

Case IH is the professionals’ choice, drawing on more than 175 
years of heritage and experience in the agricultural industry. 
A powerful range of tractors, combines and balers is supported 
by a global network of dealers dedicated to providing our cus-
tomers with the superior support and performance solutions 
required to be productive and effective in the 21st century. More 
information on Case IH products and services can be found on-
line at www.caseih.com  
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CENTRALA NASIENNA W kIELCACH Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 76
25-501 kielce
tel. (41) 366-02-78
e-mail: biuro@cnkielce.pl
www.cnkielce.pl

Centrala Nasienna w Kielcach jest Spółką osób prawnych, 
pracowników i rolników z 60 letnim doświadczeniem w branży 
nasiennej . Dewizą naszego przedsiębiorstwa jest dostarczenie 
polskim rolnikom najwyższej jakości kwalifikowanego materiału 
siewnego odmian, gwarantujących uzyskanie najlepszych plo-
nów. Naszym odbiorcom oferujemy nasiona siewne oraz środki 
do produkcji rolnej najwyższej jakości. Zapraszamy do współ-
pracy.

CFCAI SAS
Route de Montgérain bP 4
60420 Tricot 
tel. +33 3 44 51 53 50
cfcai@groupecfc.fr
www.cfcai.com

Grupa CFC jest znana na całym świecie, już niemalże od 100 
lat, jako dostawca kompleksowych rozwiązań technologicznych, 
który dzisiaj oferuje najwyższą wydajność, bezpieczeństwo oraz 
zyskowność inwestycji. Grupa CFC,która jest producentem 
czyszczalni zbożowych MAROT, suszarni do zbóż LAW,  SATIG 
od samego początku istnienia opierała swoją strategię rozwoju 
na udoskonalaniu technologii po zbiorach.

CHS LUbAŃ Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
83-300 kartuzy
tel. 799 926 298
e-mail: r.krezel@chsluban.com
www.chsluban.com

CLAAS POLSkA Sp. z o.o. 
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 przekracza-
jących 3,8 mld euro. 14 zakładów produkcyjnych na całym 
świecie, liczne spółki zależne, w tym także CLAAS Polska 
Sp. z o.o. oraz gęsta sieć handlowa i serwisowa, gwarantują 
wszystkim klientom bliski i bezpośredni kontakt z firmą. Kom-
bajny 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 użyt-
ków zielonych, ładowacze teleskopowe i najnowszą techno-
logię informacyjną w dziedzinie rolnictwa. CLAAS – Jesteśmy 
blisko Was.

CLAAS is a German family company and a leader in produc-
tion of agricultural machinery worldwide, with around 11.000 
employees 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 tractors, round and big square balers, forage 
harvesting machinery, telehandlers and the newest informa-
tion technology for agricultural management. CLAAS – Close 
to you

CODEX d.o.o. 
Plese 7b 
9000 Murska Sobota 
Slovenia 
T: +3862 534 14 60 
E: info@codex.si 
www.codex.si 
Fb: @codexbearings 
LI: https://www.linkedin.com/company/codex-d.o.o./  

Codex jest zaufanym dostawcą łożysk i elementów napędowych 
od 1993 roku, z ponad 400 dystrybutorami i 160 klientami OEM 
na całym świecie. Pomagamy producentom w rozwoju produk-
tów o niestandardowej jakości części oraz w szybkiej modyfikacji 
i produkcji niestandardowych rozmiarów. Nasze doświadczenie, 
wiedza i globalna sieć partnerów sprawią, że kolejny duży pro-
jekt będzie prostym zadaniem. 

Codex is a trusted bearing and driving elements supplier since 
1993, with more than 400 distributors and 160 OEM customers 
all over the world. We help manufacturers with product develop-
ment of non-standard quality parts and quick modification and 
manufacture of non-standard sizes. Our experience, knowledge 
and global partner network will make your next big project feel 
like a simple task.  
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COLOQUICk A PART OF CALVEX
Jens Hansens Vej 10, 
7840 Højslev, Denmark
tel. (+45) 97 53 73 33, (+45) 61 80 00 01
e-mail: info@coloQuick.com
www.coloQuick.com

ColoQuick koncentruje się na żywieniu cieląt mlecznych. Do-
starczamy zrównoważone rozwiązania rozwiązujące zarówno 
kwestie ekonomiczne, jak i zdrowotne w globalnym zarządzaniu 
mlekiem, a w 2009 roku wprowadziliśmy pierwszy na rynku sys-
tem zarządzania siarą.

ColoQuick is focusing on dairy calf nutrition. We provide sustain-
able solutions solving both economic- and health related issues 
in global dairy management, and in 2009 we launched the very 
first colostrum management system on the market.

 
 

CONTROL SYSTEMS
ul. Południowa 72A
62-005 Promnice

Szukasz... Większych przychodów? Nowych klientów? Redukcji 
kosztów? Owocomaty i Warzywomaty Farmer’s Pantry to zupeł-
nie nowa metoda dystrybucji produktów. Opierając się na spraw-
dzonym modelu maszyn vendingowych, Farmer’s Pantry oferuje 
możliwość sprzedaży produktów delikatnych, dużego rozmiaru 
lub niejednorodnych w ciekawy i intrygujący dla klientów sposób.

Are you looking for... higher revenue? New customers? Re-
duced costs? Farmer’s Pantry is a completely new way of dis-
tributing agricultural products. Based on the proven model of 
vending machines, the Farmer’s Pantry offers the opportunity to 
sell delicate, large or diverse products, in a way that is interest-
ing and intriguing for customers.

CREDIT AGRICOLE bANk POLSkA S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

Credit Agricole dynamicznie rozwija swoją ofertę finansową dla 
rolników i umacnia pozycję w gronie liderów finansowania tego 
sektora. W naszych działaniach stawiamy na budowanie warto-

ściowych i szczerych relacji z klientami podczas kontaktów oso-
bistych, oraz mocno inwestujemy w rozwój technologii i ułatwia-
my klientom dostęp do naszych usług poprzez kanały zdalne.

Credit Agricole has been considerably expanding its financial of-
fering for farmers, and it keeps on strengthening its position as 
a leader in terms of providing the financing for this sector. We 
are focused on building worthwhile, honest relationships through 
personal contact with our customers, but we also invest a lot in 
the technological development, and we make it easier for our 
customers to get access to our services remotely. 

CSM bogdan Wolak
ul. Gdańska 123/2
85-022 bydgoszcz
tel. 603 305 531
e-mail: biuro@centrumsprzedazymaszyn.pl
www.centrumsprzedazymaszyn.pl

CSM jest producentem nowoczesnych i solidnych systemów re-
gałów magazynowych stanowiących optymalne rozwiązanie dla 
magazynów, w których przechowuje się różne produkty. Regały 
zbudowane są w oparciu o konstrukcje z blach zimnogiętych 
wycinanych laserowo, w pełni zabezpieczonych galwanicznie, 
przystosowanych do kotwienia w podłoże oraz tworzących inte-
gralną część modułowych systemów magazynowych.

CSM is a manufacturer of modern and solid warehouse stillage 
systems that provide optimal solutions for all storage facilities 
where a variety of goods are stored. Stillage system has been 
built based on lasered steel construction, fully secured in galva-
nization process, well-adjusted to be sessile and compose an 
integral part together with module warehouse systems.

CZARNA kREDA – GREENCAL Sp. z o.o.
GreenCal Sp.zo.o.
Łęgajny ul. kasztanowa 14
11-010 barczewo
biuro@czarnakreda.pl
www.czarnakreda.pl

Firma GreenCal powstała na skutek potrzeb związanych z eli-
minacją skutków degradacji gleb w Polsce. Nasza misją jest 
dostarczenie wartościowych, nowoczesnych i ekologicznych 
produktów najwyższej jakości do gospodarstw o każdym profilu 
działalności. Jesteśmy jedynym producentem nawozów marki 
Czarna Kreda.
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GreenCal was created as a result of the needs related to the 
elimination of the effects of soil degradation in Poland. Our mis-
sion is to provide valuable, modern and ecological products of 
the highest quality to farms with every business profile. We are 
the only fertilizer manufacturer of the Black Chalk brand.

CZEkAŁA WAGI 
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
Producent Maszyn Rolniczych
63-313 Chocz
Niniew 40
www.dalandtechnik.com
dalandtechnik@dalandtechnik.com 
tel. 662 756 446

DALbO 
bindeballevej 69
Dk-7183 Randbol
DANIA / DENMARk
tel. 570 604 703
jb@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.

DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z.o.o. 
Dystrybucja: Suntree Sp. z o.o. 
Nowa Wieś 77
99-300 kutno
tel. 0048 669999121
www.suntree.pl
facebook:danfoilpolska 

Opryskiwacze polowe marki danfoil. Siłą napędową nie jest 
ciecz, lecz ciśnienie powietrza. Powietrze jest wtłaczane z dużą 
prędkością przez Atomizer, dzięki czemu woda i środki są do-
kładniej rozprowadzone po całych roślinach gwarantując znacz-
nie wydajniejsze opryskiwanie. Wykorzystujemy dzięki temu od 
30-50L wody na 1ha. 

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 H.R. Sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości kwalifiko-
wany materiał siewny roślin rolniczych. W ofercie odmiany 
żyta, pszenicy, pszenżyta, owsa, jęczmienia, grochu siewnego 
i pastewnego, bobiku, soi, wyki, lucerny mieszańcowej, życicy 
trwałej i wielokwiatowej, festulolium, tymotki łąkowej, mietlicy, 
kostrzewy trzcinowej i szczeciniastej.

DANKO H.R. Sp. z o.o. offers top quality certified agricultural 
plants seeds. The offer includes varieties of rye, wheat, triticale, 
oats, barley, field and fodder pea, beans, soybeans, vetch, hy-
brid lucerne, perennial ryegrass and multiflorous ryegrass, fes-
tulolium, timothy grass, bentgrass, tall and hard fescue. 

DANVIT A/S
borumvej 51
8381 Tilst
tel. +45 707 015 40
mail@danvit.dk
www.danvit.dk

Naszą misją jest to, aby pasza nigdy nie była czynnikiem ograni-
czającym wzrost! DanVit chce dostarczać wysokiej jakości pro-
dukty i usługi doradcze, które zwiększają nie tylko produkcję ale 
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również i zyski z produkcji. Chcemy być partnerem dla naszych 
klientów, zarówno w zakresie dostaw, jak i składu naszych pro-
duktów, a także chcemy oferować usługi doradcze w zakresie 
ich stosowania.

Our mission is to ensure that feed is never the limiting factor in 
terms of growth! DanVit wants to deliver quality products and con-
sultancy services that increase growth both in terms of production 
and bottom line. We want to be the preferred partner to our cus-
tomers, both in terms of delivery and composition of feed products, 
and we want to offer product utilisation consultancy services.

DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
Ul. bydgoska 75
78-600 Wałcz
tel. +48 67 258 33 57, +48 603 303 218
e-mail: biuro@devos.pl
www.devos.pl

Firma De Vos Maszyny Rolnicze zajmuje się sprzedażą rozrzut-
ników PERARD, produkowanych we Francji. Posiadamy szero-
ką gamę wozów przeładowczych, X FLOW, INTERBENNE, i ko-
sze przeładunkowe  TRANS-EXPRESS, Wozów Aenizacyjnych 
ARMOR, Maszyn do czyszczenia drenów BRARD&SARRAN, 
Przyczep budowlanych LA CAMPAGNE, Ścielarek do Słomy 
JEULIN, oraz Agrowłókniny. 

DELTAFAN
kalwaryjska 21 brzeźnica
34-114 brzeźnica
tel. 33/ 879 20 38
e-mail: biuro@deltafan.pl
WWW: www.deltafan.pl

Nasza historia sięga 1995 roku. Jesteśmy dynamicznie rozwi-
jającą się firmą, która realizuje  projekty dla klientów o zasięgu 
ogólnopolskim jak i za granicą. W 2017 roku nasza działalność 
została rozszerzona o markę bEST, która zajmującą się pro-
dukcją oraz sprzedażą kompletnych systemów: żywienia, po-
jenia, wentylacji, schładzania i ogrzewania. Naszym flagowym 
produktem jest innowacyjne karmidło bEST, które zapewnia 
równomierne rozmieszczenie paszy, a jego niska krawędź miski 
gwarantuje łatwy do niej dostęp.

DESO Engineering Ltd.
Slade Way, Roughmoor Industrial Estate, Williton
Somerset TA4 4Tb
tel. +48 605 553 390
e-mail: grzegorz@zbiornikideso.pl
www.zbiornikideso.pl

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. Złota 7/18 
00-019 Warszawa 
Tel. 507 954 333
e-mail: dexoilspzoo@gmail.com
www.diesel-oil.pl

DG CORP GROUP Ltd.
ul. Cesarzowicka 5
52-408 Wrocław
tel.  + 48 716 58 38
e-mail: info@obejmy-mocowania.pl

DG Corp to zespół profesjonalistów, otwartych na potrzeby 
klientów. Specjalizujemy się w obsłudze motoryzacyjnych i tech-
nicznych sieci handlowych, firm transportowych, baz logistycz-
nych, fabryk, serwisów. W ofercie DG CLAMPS znajduje się 
łącznie ponad 1000 rodzajów różnych rozwiązań opasek ślima-
kowych, obejm GBS, taśm kablowych i uchwytów mocujących 
RSGU. W ofercie znajdują się także pozycje specjalistyczne dla 
przemysłu, rolnictwa i motoryzacji.

DG Corp is a team of professionals open to the needs of custom-
ers. We specialize in servicing automotive and technical retail 
chains, transport companies, logistic bases, factories and ser-
vices. DG CLAMPS offers a total of over 1000 types of various 
solutions for worm clamps, GBS clamps, cable ties and RSGU 
mounting clamps. The offer also includes specialist items for in-
dustry, agriculture and automotive.

DIECI SRL 
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 teleskopo-
wych ze stałą ramą, przegubowych oraz obrotowych  dla rolnic-
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twa i budownictwa  z najszerszą na świecie gamą produktow! 
Maszyny produkowane przy wykorzystaniu najlepszych kompo-
nentow dostępnych na rynku oferowane na  korzystnych warun-
kach cenowych.

Dieci is a company that specialises in production of telehandlers 
fix, articulated and roto for agriculture and construction with the 
widest range in the world! Machines produced with the best com-
ponent offered at favorable price conditions.

DITTA SERIA 
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.

DOM bEZ OPŁAT
ul. karkonoska 12
62-035 Radzewo
tel. 61 8700 432
e-mail: biuro@dombezoplat.pl
www.dombezoplat.pl
https://www.facebook.com/DombezOplat

Dodatkowy adres:
bud-Invest Energy
ul. kwiatowa 21
83-110 Tczew
tel. 882 110 047, 735 397 301
e-mail: biuro@bienergy.pl
www.bienergy.pl
https://www.facebook.com/bienergypl/

W Wielkopolsce pod marką DomBezOpłat zajmujemy się kom-
pleksową realizacją instalacji fotowoltaicznych i nowoczesnego 
ogrzewania elektrycznego dla każdego rodzaju budynku. Na Po-
morzu pod marką Bud-Invest Energy realizujemy inwestycje dla 
przedsiębiorstw. Prowadzimy też hurtownię fotowoltaiki. Zapra-
szamy rolników zainteresowanych dzierżawą ziemi pod budowę 
farm słonecznych lub dużymi instalacjami PV.

In Wielkopolska, under the DomBezOpłat brand we deal with 
full implementation of photovoltaic systems and modern electric 
heating for all types of buildings. In Pomerania, under the Bud-
Invest Energy brand, we carry out investments for enterprises. 

We are also a photovoltaic systems wholesaler. We invite farm-
ers interested in leasing land for the construction of solar farms 
or interested in large PV installations.

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
strona internetowa: www.PortalHodowcy.pl

Wydawca czasopism: Hodowca Drobiu, Indyk Polski, Hodowca 
Bydła, Hodowca Trzody Chlewnej oraz katalogów branżowych i 
książek: Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów, Vademecum 
chorób drobiu rzeźnego, Drobiarstwo niekonwencjonalnie, Ki-
szonki oraz Produkcja i rynek wołowiny w Polsce.

DOMASZ Tomasz Waligóra
ul. Centralna 16
63-012 Dominowo
tel. 512 061 366
eksport@domasz.com.pl

Domasz to polska firma produkcyjna, która od 2008 roku konse-
kwentnie buduje pozycję czołowego producenta Nowoczesnych 
Systemów do Ważenia i Pakowania dla branży rolniczej i przemy-
słowej. Wszystkie maszyny posiadają Certyfikat CE obowiązujący 
na terenie UE. Dzielimy je na działy zgodne z ich przeznaczeniem:
• Maszyny do warzyw 
•  Maszyny do produktów sypkich 
• Systemy paletyzacji 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy na stronie: 
www.domasz.com.pl 

Domasz is a Polish production company that has been consist-
ently building the position of a leading manufacturer of Modern 
Weighing and Packaging Systems for the agricultural and indus-
trial sectors since 2008. All machines have a CE certificate valid in 
the EU. We divide them into sections according to their purpose:
• Machines for vegetables
• Machines for loose products
• Palletizing systems
See our offer on the website: www.domasz.com.pl
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DOROSHENkO-DEkER Sp. z o.o.
ul. Mostowa 6
66-470 kostrzyn nad Odrą
info@mucktruck.pl 
tel. +48 (95) 752 57 80
www.mucktruck.pl

Wyłączny dystrybutor brytyjskich samojezdnych mini-wywro-
tek Muck Truck w Polsce, cieszący się uznaniem na całym 
świecie w sektorach budownictwa, architektury krajobrazu, 
rolnictwa oraz obiektach rekreacyjnych. Marka Muck Truck to 
niezawodne maszyny wyposażone w silniki marki Honda bę-
dące światowym liderem w sektorze taczek samojezdnych.                                                             
Firma dodatkowo wprowadziła do swojej oferty holenderskie 
mini-ładowarki marki Sherpa, które wyróżnia połączenie inno-
wacyjności rozwiązań pod kątem wydajności oraz prostota ob-
sługi.  Zarówno mini-wywrotki Muck Truck jak i Produkty Sherpy 
są ekonomicznym i niezawodnym rozwiązaniem zwiększającym 
produktywność pracy.  Cieszą się uznaniem zarówno wśród du-
żych przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

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 de-
tectors and precision moisture meters for grain, hay and straw. 

DYNAMIC bIOGAS 
ul. bóżnicza 12/4 
61-752 Poznań 

tel. 601 501 506
e-mail: mm@dynamicbiogas.com
www.dynamicbiogas.com

Dynamic Biogas posiada unikatowe rozwiązania biogazowe na 
skalę światową. Pozwalają one na osiągnięcie efektu synergii, 
pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Podstawo-
wym elementem wyróżniającym nasze rozwiązania jest zasto-
sowanie w układzie technologicznym biogazowni rewolucyjnego 
w skali światowej urządzenia w postaci – Akceleratora Biotech-
nologicznego, zwiększającego znacznie wydajność i potencjał 
fermentacji klasycznych biogazowni rolniczych.

Dynamic Biogas owns unique biogas solutions on a global scale. 
They make it possible to achieve the synergy effect, both eco-
nomically and environmentally. The basic element making our 
solutions stand out is the use of a world-wide revolutionary device 
in the technological system of biogas plants in the form of the - 
Biotechnology Accelerator, significantly increasing efficiency and 
the fermentation potential of classic agricultural biogas plants.

eAgronom Sp. z o.o.
tel. +48 22 307 90 39
www.eagronom.pl
email: jakub.kurzynski@eagronom.pl

eAgronom to pierwsza w Polsce firma oferująca kompleksową 
opiekę (eAgronom Consulting) nad gospodarstwem rolnym przy 
pomocy najwyżej klasy specjalistów i najnowszych technolo-
gii. Naszą wiodącą usługą jest program kredytów węglowych 
(eAgronom Carbon), który pozwala rolnikom zarabiać dzięki 
zastosowaniu ekologicznych praktyk. Dostarczamy program do 
zarządzania gospodarstwem rolnym umożliwiający generowa-
nie raportów zgodnych z Dyrektywą azotanową. 

EATD  European Agriculture Tyre Distributors GmbH
Hansastr. 13 
49134 Wallenhorst 
Germany
Phone +49 (0) 5407 803 27 60
Fax +49 (0) 5407 803 27 65
Mail info@eatd.de
Internet site: www.eatd.de

Firma European Agriculture Tyre Distributors GmbH (EATD), 
z siedzibą w Niemczech dystrybuuje, w zgodzie ze swoim mot-
tem: „Doświadczenie & Dynamika”, dwie niezawodne marki 
opon: Tianli & Ascenso. Opony te znajdują zastosowanie w rol-
nictwie, leśnictwie, przemyśle, przy robotach ziemnych oraz 
na budowach. EATD  jest wyłącznym europejskim importerem 
specjalistycznych opon marki TIANLI. Od października 2020 r. 
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EATD dystrybuuje również opony marki ASCENSO MTPL 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Czechach, 
Słowacji, Węgrzech oraz Polsce. 

The European Agriculture Tyre Distributor GmbH (EATD) with 
headquarters in Germany is distributing under the slogan „expe-
rience & dynamics“ two powerful tyre brands: Tianli & Ascenso.
Those tyres are used in agriculture, forestry, industry, for earth 
moving and on construction sites. The EATD GmbH is Europe’s 
exclusive importer for special-tyres brand Tianli. Since October 
2020, the EATD is also selling tyres from brand Ascenso MTPL 
in Germany, Austria, Switzerland, Belgium, the Netherlands, 
Czech Republic, Slovakia, Hungary and in Poland.

EDISON ENERGIA S.A. 
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
tel. 799 394 444
biuro@edisonenergia.pl
https://www.edisonenergia.pl
https://www.facebook.com/edisonenergiapolska

Edison Energia to najszybciej rozwijająca się polska spółka 
energetyczna. W 2020 roku zajęła 3. miejsce pod względem 
zainstalowanej mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych 
w Polsce. W ofercie firmy znajdują się także pompy ciepła, ma-
gazyny energii, nowoczesne wiaty samochodowe z panelami 
PV (Carporty) i stacje ładowania samochodów elektrycznych 
i hybryd plug-in.

Edison Energia is the fastest growing Polish energy company. 
In 2020, it was ranked 3rd in terms of installed capacity of pho-
tovoltaic micro-installations in Poland. The company’s offer also 
includes heat pumps, energy storages, modern carports and 
charging stations for electric cars and plug-in hybrids.

EHRLE Sp. z o.o. 
Warzymice 45 
72-005 Przecław 
tel. +48 91 814 55 55 
e-mail: info@ehrle.pl
www.ehrle.pl

EINbÖCk GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria
tel. +43 7764 6466 0
info@einboeck.at

Einböck to firma rodzinna, która od 1934 roku zajmuje się pro-
dukcją produktów rolnych. Obecnie Einböck specjalizuje się 
w maszynach do ekologicznego zwalczania chwastów oraz 

uprawy i siewu. Wszystkie produkty są wytwarzane i opracowy-
wane w głównej siedzibie w Dorf an der Pram w Austrii, 85% 
maszyn jest eksportowanych do ponad 30 krajów. Każdego roku 
sprzedaje się około 3.500 maszyn zębowych.

Einböck is an family business which has been producing agri-
cultural products since 1934. Nowadays Einböck is specializing 
on machines for organical weed control as well as tillage and 
seeding. All products are manufactured and developed in the 
head quarter in Dorf an der Pram, Austria, 85% of the machines 
are exported, in more then 30 countries. Each year around 3.500 
tine machines are sold.

EkO kURPROL Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 36  
07-405 Troszyn   

ORCAL – NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY

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 re-
liability, 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.



74

Spis wystawców
List of exhibitors

EkOPOM
ul. Pilska 4-6
78-400 Szczecinek
tel. 943 742 611
e-mail: pom-eko@pom-eko.com.pl

Od prawie 30 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 
threeway tipping agricultural trailers in many constructional 
version. For around 30 years these trailers have been manu-
facturing and delivering to the Western European and domes-
tic market. The manufacturer of these trailers is POM-EKO Sp. 
Z o.o. the member of the same capital group EKOPOM. We 
offer also: steel containers, belt conveyors, belt conveyors and 
steel construction.

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 photo-
voltaic 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 investment generates the best rate of interest to the cus-
tomer. On top of that, we provide multiple financingprograms, 
including subsidies and preferential loans for thepurchase of the 
system.

ELROL FHU – Importer ciągników LOVOL
Łęczeszyce 112 
05-622 belsk Duży (k. Grójca) 
Oddział: 
Żurominek 29, 06-521 Wiśniewo (k. Mławy) 
e-mail: biuro@elrol.eu 

ELROL – oficjalny importer ciągników LOVOL w Polsce. Sprze-
daż od 2008 r. ciągników rolniczych, sadowniczych i komunal-
nych firmy LOVOL. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Sklep 
z częściami: www.czesci-foton.pl Sprzedaż maszyn rolniczych 
i komunalnych. Serdecznie zapraszamy. 

EMMAROL Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
Głobino
ul. Przemysłowa 15
www.emmarol.pl

Dział Sprzedaży
Sales Department:
tel.  48 59 8417028
Mob.: +48 795 463 738
Mob.: +48 668 201 384
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.

EMMAROL is the only Polish manufacturer of corn headers. 
Since 2007 has been producing corn headers in the range of 
6 and 8 rows with foldable frame. Now EMMAROL offers head-
ers in the range of 4, 5, 6 and 8 rows with straight frame and 
6 and 8 rows with foldable frame. 
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ENERGA ObRÓT SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
energa.pl 

Energa-Obrót SA oferuje kompleksową usługę w zakresie do-
radztwa, projektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej. 
Pomagamy również w uzyskaniu finansowania oraz w zgłosze-
niu do dystrybutora. Jako jedna z największych spółek energe-
tycznych w kraju, proponujemy profesjonalnie wykonany montaż 
oraz panele z gwarancją producenta do 25 lat. 

Energa-Obrót SA offers comprehensive services in consulting, 
design and implementation of photovoltaic installations. We also 
help in obtaining financing and application to the distributor. As 
one of the largest energy companies in the country, we offer 
professional installation and panels with a manufacturer’s war-
ranty of up to 25 years. 

ENEXON Sp. z o.o.
Centrum Fotowoltaiki Poznań
ul. Jana Czochralskiego 15
61-428 Poznań
www.enexon.pl
e-mail: poznan@enexon.pl
tel.  0/61 64 64 441, 0/61 64 64 444, 0/61 64 64 392

Enexon to sieć hurtowi elektroinstalacyjnych, która swoim za-
sięgiem obejmuje całą Polskę. Działamy na rynku od 1993 r., 
a od 2016 r. należymy do globalnego lidera rynku Grupy Würth. 
Z bogatej oferty asortymentowej Enexon korzysta ponad 18 000 
elektryków. Obsłużyliśmy ponad 5000 dużych inwestycji, sprze-
dając ponad 2,2 mld produktów elektrycznych. Obsługujemy 
najbardziej wymagające segmenty rynku – przemysłowy, ener-
getyczny oraz odnawialnych źródeł energii, bo naszym atutem 
jest praktyczna, bardzo specjalistyczna wiedza. Nowoczesne 
Centrum Fotowoltaiki Enexon oferuje swoim klientom nie tylko 
szeroki wybór paneli i akcesoriów w najlepszych cenach, ale 
także kompleksowe doradztwo w zakresie doboru instalacji PV. 
Współpracuje z nami 1300 instalatorów fotowoltaiki, a o łączna 
moc zrealizowanych z nami instalacji wynosi ponad 50 MW. 
Jesteśmy także dystrybutorem unikalnych paneli glas/glas 

światowego lidera - firmy ZN Shine, które pozwalają zwiększyć 
wydajność nawet do 20%, posiadają najwyższy certyfikat nie-
palności TUV oraz gwarancję uzysku minimum 80% mocy po 
30 latach pracy.  

Enexon is a chain of electrical installation wholesalers span-
ning across all of Poland. We started our business in 1993, and 
since 2016 we are a part of the Würth Group, a global market 
leader. More than 18,000 electricians have thus far tried out En-
exon’s wide range of products. We have equipped over 5000 
large investments and sold over 2.2 billion electrical products. 
We deliver products for the most demanding market segments 
– the industrial segment, the energy industry and the renewable 
energy industry – because we pride ourselves on our practical, 
specialist knowledge. Enexon’s Modern Photovoltaics Centre 
offers not only a wide choice of solar panels and accessories 
in the most affordable prices, but also advice in the scope of 
selecting a PV installation. We work with over 1300 PV install-
ers, and the combined power of installations we contributed to 
setting up is over 50 MW. We are also a distributor of unique 
glas/glas panels from the world leader, ZN Shine, which enable 
increasing performance up to 20%, have the highest degree of 
combustibility certification from TUV and have 80% yield rate 
after 30 years of use.

ER.MO Sp.A.
Via bergamo 10,
26011 Casalbuttano Ed Uniti CR, Włochy
tel. +386 31 692 056
www: www.ermo.it
Facebook: ERMO SpA
e-mail: nejc.pusavec@np-agro.com 
             marco.petrucii@ermo.it 

Jesteśmy czołowym producentem najwyższej jakości maszyn 
uprawowych takich jak: pługi uprawowe (zawieszane oraz po-
łzawieszane), kultywatory ścierniskowe, brony talerzowe oraz 
głębosze. Zasotosowanie najwyższj jakości elementów robo-
czych oraz stali trudnościeralnej o najwyższych parametrach 
(Saab, Hardox oraz Strenx) pozwala nam zaoferować naszym 
odbiorcom produkty najwyższej jakości, o szczegulnie długiej 
żywotności. oficjalnym przedstawicielem firmy ermo w Pol-
sce jest NP agro d.o.o., Poslovna cona a53, 4208 Sencur, 
Słowenia. 

We are a leading world producer for a top quality of soil equip-
ment such as:  soil ploughs (mounted and semi-mounted) stub-
ble cultivators, disk harrows as well as subsoilers and soil lo-
oseners. The use of the highest quality materials and and stron-
gest steel (Saab, Hardox and Strenx) allows us to offer to our 
customers the products of highest quality with extremely long 
life-span. an official representative for Poland is company 
NP agro do.o., Poslovna cona a53, 4208 Sencur, Slovenia. 
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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 dostawcą 
systemów zagospodarowania gnojowicy i wyposażenia bioga-
zowni. Fachowo i kompleksowo doradzamy oraz montujemy naj-
wyższej jakości urządzenia produkowane w Niemczech przez 
firmę Erich Stallkamp ESTA GmbH. W ofercie posiadamy zbior-
niki ze stali szlachetnej, mieszadła, pompy i separatory dla obór, 
chlewni oraz biogazowni.

ESSELMANN Technika Pojazdowa Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Powstańców Wlkp. 1
63-200 Jarocin
tel. +48 530 545 048
E -Mail: arkadiusz.wiatrowski@esselmann.com
Internet: www.esselmann.pl

Jesteśmy autoryzowaną międzynarodową firmą z 75-letnim 
doświadczeniem w produkcji i sprzedaży przyczep eventowych, 
gastronomicznych, chłodni / izoterm oraz przyczep do przewozu 
koni. Oferujemy wysokiej jakości przyczepy o DMC do 3500 kg 
w najlepszej cenie. Wszystkie oferowane przez nas przyczepy 
posiadają europejski dokument homologacji typ WE. Nasz od-
dział mieści się w województwie wielkopolskim.

We are an authorized international company with 75 years of ex-
perience in the production and sale of event and catering trailers, 
refrigerators / isotherms and horse trailers. We offer high-quality 
trailers with a GVM up to 3500 kg at the best price. All the trailers 
we offer have the European EC type-approval document. Our 
branch is located in the Greater Poland Voivodeship.

ETS DENIS 
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.

EUROFINANCE GROUP  Sp. z o.o. 
– Pośrednictwo Finansowe  
ul. Okopowa 56/216 
01-042 Warszawa 
tel. 733 938 741
e-mail: eurofinance@efce-group.pl
www.efce-group.pl

Finansowanie produkcji rolnej wymaga indywidualnego po-
dejścia. Zrozumienie potrzeb Klientów jest kluczowe. Branża 
AGRO to jeden z najsilniejszych sektorów przedsiębiorczości 
nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Znalezienie od-
powiedniego rozwiązania finansowego dla produkcji rolnej, 
wymaga mądrych decyzji, zrozumienia branży rolnej oraz 
elastycznego podejścia. Proponujemy pełne wsparcie w bieżą-
cej obsłudze kredytowej oraz w przygotowaniu i finansowaniu 
inwestycji. Wsparcie profesjonalnych doradców biznesowych 
Eurofinance Group, to także wsparcie analityków, prawników, 
księgowości, dyrektorów sprzedaży i wiceprezesów Banków. 
Jeżeli szukasz profesjonalnego doradztwa kredytowego to je-
steś we właściwym miejscu. Usiądź wygodnie- przeniesiemy 
Cię do świata kredytów dla Firm – ciekawych i korzystnych 
rozwiązań kredytowych dedykowanych dla podmiotów z sek-
tora: MŚP i Dużych Firm.

EXPARTO s.c.
ul. Norwida 8 
16-100 Sokółka
tel. 570 099 777
e-mail: biuro@exparto.pl
www.exparto.pl

Exparto powstało z połączenia pasji, wytrwałości i wiary we wła-
sne możliwości. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania pro-
ducentom maszyn i dealerom sprzętu rolniczego od części do 
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pierwszego montażu, części zamienne po hydraulikę i transmi-
sję. Jesteśmy w stanie zaprojektować, wyprodukować i dostar-
czyć praktycznie każdy zamiennik. Cechują nas dopasowanie, 
elastyczność i szybkość reakcji. Jesteśmy partnerami naszych 
klientów, pracujemy na nasz wspólny sukces. 

Exparto was born out of a combination of passion, perseverance 
and self-belief. We provide comprehensive solutions to machin-
ery manufacturers and agricultural equipment dealers, from 
parts for first assembly, spare parts to hydraulics and transmis-
sion. We design, manufacture and deliver virtually any replace-
ment. We are characterised by adaptability, flexibility and rapid 
response. We are partners with our customers, working for our 
mutual success.

F.H.U.P. „bRASTAL” Janusz Makowski
97-225 Ujazd
Józefin 23,
tel. kontaktowy: 44 719 23 24
e-mail: brastal@interia.pl
www.brastal.pl

F.H.U.P. BRASTAL to dynamicznie rozwijająca się firma, któ-
ra swoją działalność rozpoczęła w 1993 r. Specjalizujemy się 
w produkcji wysokiej jakości siewników. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu oraz wyspecjalizowanej załodze, siewniki naszej 
produkcji cechują się niezawodnością oraz wytrzymałością. Sto-
sowanie najwyższej jakości podzespołów gwarantuję zadowole-
nie klientów oraz stale powiększającą się liczbę dystrybutorów 
na terenie całej Europy.

F.H.U.P. BRASTAL is a dynamically developing company. It 
was established in 1993. We specialize in the production of 
high-quality seed drills. Thanks to many years of experience and 
a team of skilled  experts that we employ, our seed drills are 
famous for their reliability and durability. The use of the high-
est quality components guarantees customer satisfaction and 
a constantly growing number of happy distributors of our prod-
ucts throughout Europe.

FAbRYkA ŁOŻYSk TOCZNYCH – kRAśNIk S.A.
ul. Fabryczna 6
23-204 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 producentów sa-
mochodów ciężarowych i osobowych, rolnictwa, hutnictwa i gór-
nictwa, silników elektrycznych, wózków widłowych, reduktorów 
i motoreduktorów. Podstawowe grupy konstrukcyjne to łożyska 
kulkowe, stożkowe, walcowe oraz łożyska specjalne. Łącznie 
ponad 1500 typonumerów 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

FARESIN INDUSTRIES S.P.A. 
Faresin Poland Sp. z o.o.
ul. borowiacka 9
87-100 Toruń
tel. 503 147 811
e-mail: faresinpoland@faresin.com

Wozy paszowe ciągnione i samojezdne. Ładowarki telesko-
powe.

FARMER 
Wydawca: Grupa PTWP
Redakcja: Aleja Jana Pawła II 27 (2 p.)
00-867 Warszawa
portal@farmer.pl, redakcja@farmer.pl
telefon: +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
Atrium Plaza
Aleja Jana Pawła II 29 (4 p.)
00-867 Warszawa
e-mail: portal@farmer.pl, redakcja@farmer.pl
tel. +48 (22) 550 69 03
fax: +48 (22) 550 69 01

Farmer.pl dedykowany jest właścicielom gospodarstw rolnym, 
plantatorom, hodowcom oraz przedstawicielom firm i instytucji 
działających na rzecz rolnictwa. Oferuje aktualności, poradnic-
two agrotechniczne, zootechniczne, biznesowe i prawne, ana-
lizy ekspertów, kalendarium wydarzeń i targów, szczegółową 
prognozę pogody oraz farmer.tv – dział z materiałami wideo.

An excellent database of agricultural information and knowl-
edge. It provides news and information on agricultural engineer-
ing, animal science, as well as business and legal advice, expert 
analyses, a calendar of events and fairs, a detailed weather 
forecast, and the farmer.tv video to farm owners, growers and 
breeders, as well as institutions working for agriculture.

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 rol-
niczych, sadowniczych i komunalnych z napędem na 2 i 4 koła 
o mocy od 22 do 113 KM w wersji kabinowej i z ramą ochronną, 
posiadających homologację europejską, wyposażonych w silniki 
Perkins oraz układy napędowe ZF i CARRARO.

Polish producer of modern and economical agricultural, orchard 
and municipal tractors, 2&4 wheel drive, power from 22 to 113 
HP, rops & cabin version. Equipped with Perkins engines, ZF & 
CARRARO transmissions and all with European homologation.

FARMWET Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Waryńskiego 6a
62-300 Września
tel. (61) 437 78 85
e-mail: biuro@farmwet.pl
www.farmwet.pl
https://www.facebook.com/farmwet/

Firma Farmwet istnieje na rynku od 30 lat. Farmwet komplek-
sowo dba o hodowlę, chroniąc zdrowie wyłącznie naturalnymi 
sposobami. Wprowadzając najnowsze osiągnięcia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej zwierząt, łączymy najnowsze technologie 
z najstarszą tradycją. Tworzymy programy żywieniowe odcho-
dzące od antybiotyków i preparatów chemicznych. Nasze pro-
dukty powstają na bazie skoncentrowanych ekstraktów z ziół, 
przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE 
SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO 
Avenue de Neuilly 23/25 
75116 Paryż 
tel. +33 771 1374 444
e-mail: martin.gomez@fnpsms.fr

FNPSMS (Francuska Narodowa Federacja Produkcji Nasien-
nej Kukurydzy i Sorgo) jest organizacją międzybranżową, która 
zrzesza wszystkich operatorów zaangażowanych w produkcję 
nasion kukurydzy i sorgo we Francji, a mianowicie firmy nasien-
ne i hodowców. Wszystkie mają ten sam cel: zarządzanie pro-
dukcją francuską pod względem technicznym i ekonomicznym, 
przyczynianie się do rozwoju przemysłu we Francji i za granicą 
oraz wspólne działanie jako organ przedstawicielski przed wła-
dzami Francji i UE.

The FNPSMS (the French National Federation of Maize and 
Sorghum Seed Production) is an interprofessional organization 
that includes all operators involved in the production of maize 
and sorghum seed in France – namely seed companies and 
multiplication growers. They all share the same objective: to 
manage French production in technical and economic terms, 
to contribute to the development of the industry in France and 
abroad, and to act together as a representative body before the 
French and EU authorities.

FENDT 
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
e-mail: biuro@agcocorp.com
www.fendt.com/pl

Fendt to wiodąca marka o wysokiej technologii, oferującą swoje 
produkty i usługi klientom o najwyższych wymaganiach. Ciągni-
ki kołowe i gąsienicowe, kombajny  i maszyny do zbioru marki 
Fendt używane są w przedsiębiorstwach rolniczych i innych inte-
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resujących obszarach zastosowań na polach na całym świecie. 
W wielu dziedzinach inżynierii rolniczej Fendt jest pionierem 
w wyznaczaniu trendów. 

Fendt is the leading high-tech brand for customers who demand 
nothing but best quality from machines and services. Fendt trac-
tors and harvesting machines work around the globe. Custom-
ers benefit from innovative technology to improve performance, 
efficiency and profitability. Using resource-friendly solutions 
from Fendt helps farmers and contractors worldwide to work in 
a sustainable way. 

FG ENERGY Sp. z o.o. Sp.k. 
al. Pokoju 1
31-548 kraków
tel. 33 333 20 01 
e-mail: biuro@fgenergy.pl
https://fgenergy.pl/
https;//www.facebook.com/FGEnergyFotowoltaika

FG Energy świadczy szeroki zakres usług w sprzedaży i dosta-
wach instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, 
klientów biznesowych oraz rolników. Stawiamy na sprawdzone 
i ekologiczne rozwiązania, które przynoszą naszym Klientom 
niezależność energetyczną i są korzystne dla środowiska natu-
ralnego. Wyróżnia nas elastyczność i umiejętność optymalnego 
dostosowania się do potrzeb Klienta, zarówno małych jak i du-
żych, klientów indywidualnych i korporacyjnych.

FG Energy is a company who provides the wide range of 
services in sales and deliveries of photovoltaic installations 
for individuals, business customers and farmers. We focus 
on proven and ecological solutions that bring our customers 
energy independence and they are beneficial for the natural 
environment. We are distinguished by flexibility and the ability 
to optimally adapt to customer’s need, whether small or large, 
individual or enterprise.        

 

FHU AUTO kARAMbOL Piotr Wyrembak
ul. Żwirowa 5
Ogrodniczki
16-030 Supraśl
tel. 780 102 896; 536 897 095
www.autokarambol.pl 
Facebook: AutokarambolTurbosprężarki 

Firma Auto Karambol specjalizuje się w profesjonalnej regene-
racji turbosprężarek do samochodów osobowych, dostawczych 
i ciężarowych, maszyn budowlanych, rolniczych i innych, napę-
dzanych silnikami spalinowymi.

FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j.
87-326 Nieżywięć 
Zakład produkcyjny:
87-400  Wrocki 84a 
tel. kom 602-385-109
tel. 56-495-13-14
tel./fax 56-495-17-29
e-mail: office@grallarewald.com.pl
www.grallarewald.com.pl
www.pawel_gralla@hotmail.com 

Jesteśmy firmą zajmującą się  produkcją osprzętu i urządzeń 
potrzebnych do wyposażenia budynków inwentarskich od 1992r.
Specjalizujemy się w produkcji urządzeń do hodowli trzody 
chlewnej oraz elementów wyposażenia kurników.Oferujemy: 
Automaty paszowe, Tubomaty, Kominy wentylacyjne, Systemy 
pojenia, Urządzenia do dezynfekcji. 

We are a company dealing with the production of fittings and 
devices needed to equip livestock buildings since 1992.We spe-
cialize in the production of equipment for pig breeding and ele-
ments of poultry house equipment.We offer: Feeding systems, 
Tubomats, Ventilation chimneys, Watering systems, Disinfection 
devices.

FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
ul. Mleczarska 6
06-400 Ciechanów
tel. 606 906 120
e-mail: marcin@fhlupus.pl
www.fhlupus.pl

Firma Handlowa LUPUS z siedzibą w Ciechanowie jest dystry-
butorem i producentem maszyn rolniczych. Jesteśmy najwięk-
szym w Europie producentem stołów do rzepaku do rosyjskich 
kombajnów zbożowych Rostselamsh, ponadto w swoich ha-
lach produkujemy wały uprawowe o szerokości od 3,0 m do 
16,0 m. Naszą ofertę wyróżniają maszyny wykorzystywane 
przy zbiorze dwufazowym pokosówki o szerokości 5,0 m i 7,0 
m oraz podbieracze pokosów do kombajnów zbożowych. 
zainteresowanych ofertą zapraszamy do odwiedzenia na-
szego stoiska lub bezpośrednio do kontaktu telefonicznego  
23 672 14 96. 
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FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna bojanowska
ul. Warszawska 47
05-119 Michałów-Reginów
tel: +48 604 306 444 / +48 795 466 528
joanna.bojanowska@wstodole.eu
www.wstodole.eu

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
• MORO ARATRI – pługi i głębosze
• TMC Cancela – mulczery rolnicze i leśne
• CAFFINI – opryskiwacze polowe (zawieszane, ciągane, sa-

mojezdne), sadownicze i Grass-killers

An exclusive representative in Poland:
• MORO ARATRI– ploughs and subsoilers
• TMC Cancela – agricultural and forestry mulchers
• CAFFINI – boom sprayers (mounted, trailed, self-propelled), 

mist-blower sprayers, Gras-killer

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 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.

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- -qual-
ity solutions for agriculture and industry. 100% of production is 
located 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.

FLEXXAIRE INC. 
10430 180 Street NW
Edmonton, Alberta T5S 1C3
Canada
SALES@FLEXXAIRE.COM

Kanadyjska firma Flexxaire jest wiodącym na świecie producen-
tem wentylatorów o odwracalnym i zmiennym skoku łopatek. 
System przepływu powietrza wentylatora Flexxaire zapewnia 
całkowitą kontrolę nad przepływem powietrza, utrzymuje chłod-
nice w czystości, maksymalizuje wydajność silnika, oszczędza 
paliwo oraz jest solidnie zbudowany i bezobsługowy. 

Canada based company Flexxaire is the world leading manu-
facturer for reversible and variable pitch fans. The Flexxaire Fan 
Airflow System provides total control of airflow, keeps radiators 
clean, maximizes engine performance, saves fuel, and is ro-
bustly built and maintenance-free.

FMR LISICkI Janusz Lisicki
ul. Wałowska 2
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 668 032 785
e-mail: estepniewski@lisickirawa.pl

Firma FMR Lisicki Rawa Mazowiecka jest wiodącym produ-
centem maszyn rolniczych i sadowniczych w Europie. W swo-
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jej ofercie posiadamy kosiarki rotacyjne, opryskiwacze polowe 
zawieszane i ciągane, glebogryzarki, kosiarki bijakowe, opryski-
wacze sadownicze, platformy sadownicze, kosiarki sadownicze 
oraz wymiatarki sadownicze dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klienta. 

FOLGOS Sp. z o.o.
Grabonóg 67C, 
63-820 Piaski, Polska 
info@folgos.pl
www.folgos.pl
tel. +48 607 779 828

Folgos jest producentem innowacyjnej folii stretch dla rolnictwa 
(ecoAGRo) i przemysłu (ecoWAstE), wykonanej w 100% z 
folii poużytkowej (PCR). Folgos jest również firmą zajmującą się 
recyklingiem llDPE. Podstawą naszego modelu biznesowego 
jest zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna. Naszą mi-
sją jest zmniejszenie ilości folii stretch w obiegu z korzyścią dla 
środowiska i następnych pokoleń. 

Folgos is a manufacturer of an innovative stretch film for agri-
cultural (ecoAGRo) and industrial (ecoWAstE) applications, 
made of 100%  post-consumer recyclate (PCR). Folgos is also 
a recycling company of llDPE. Our business model base one 
sustainability and circular economy. Our mission is to reduce the 
amount of stretch plastic for the benefit of the planet and for next 
generations. 

FRANCUSkIE kONSORCJUM TECHNIkI 
PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 
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.

FRICkE MASZYNY ROLNICZE sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo
oddziały: Ełk, kozłowo, Nowa Wieś, Rzędziany, Sędławki

FRICKE MASZYNY ROLNICZE sp. z o.o. istnieje na rynku od 
1997 r. Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki JOHN DE-
ERE w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Prowadzimy 
sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych, części, akcesoriów, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz profesjonalną ob-
sługę z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Od 2020 r. jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem maszyn marki CLAYDON na Polskę, 
opartych na technologii siewu pasowego w systemie Claydon 
Opti-Till. 

FRICKE AGRICULTURAL MACHINES sp.z o.o. has been on 
the market since 1997. It is an authorized dealer of the JOHN 
DEERE brand in the province. Warmia-Masuria and Podlasie. 
We sell agricultural machinery and equipment, parts, accesso-
ries, warranty and post-warranty service as well as professional 
service in the field of precision agriculture. From 2020, we are 
the exclusive distributor of CLAYDON machines in Poland, 
based on the technology of strip sowing in the Claydon Opti-Till 
system.

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. kujawska 102
44-101 Gliwice
tel. (32) 40 12 200
fax (32) 40 12 255
www.fuchs.com/pl
e-mail: Gliwice@fuchs.com
 
Fuchs Oil Corporation (PL) od 1989r. ściśle współpracuje 
z przedsiębiorstwami niemal wszystkich branż gospodarki, 
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 Man-
agement System according to ISO 9001:2000  and 14001: 2004 
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GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
Ul. beutlera 16
62-330 Nekla
tel. 61 66 99 044
e-mail: biuro@gamatechnik.pl
www.gamatechnik.pl

Gama s.c. jest producentem maszyn rolniczych pod marką Ga-
matechnik. Firma specjalizuje się w produkcji maszyn do uprawy 
gleby. Asortyment to: wały uprawowe, brony talerzowe, agregaty 
uprawowe, agregaty ścierniskowe i głębosze. Obecna oferta to 
aż 25 typów w/w maszyn. Wszystkie produkty wytwarzane są na 
podstawie własnych projektów technicznych.

Gama s.c. is a manufacturer of agricultural machinery under 
the brand name Gamatechnik. The company specialises in the 
manufacture of soil working machines. The range of products 
includes: tillage rollers, disc harrows, cultivators, stubble cultiva-
tors and subsoilers. The current offer includes as many as 25 
types of the above mentioned machines. All products are manu-
factured on the basis of our own technical designs.

GAZETA SOŁECkA
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 konin
tel. 797 901 125
e-mail: solecka@gazetasolecka.pl
Dział reklamy, prenumeraty i kolportażu
tel./fax: 63 243 84 61, tel. 797 901 118
e-mail: ryszard.bilski@gazetasolecka.pl
e-mail: solecka@poczta.wp.pl

„Gazeta Sołecka” – miesięcznik ogólnopolski, wydawany od 
1993 roku. Jedyne czasopismo w Polsce towarzyszące dzia-
łaniom wspólnot wiejskich, sołtysów oraz liderów wsi. Jest 
obserwatorem aktywności stowarzyszeń sołtysów oraz innych 
organizacji pozarządowych pracujących na rzecz środowisk 
wiejskich. Pokazuje ich uczestnictwo w rozwoju gmin, powiatów 
i regionów. Upowszechnia przykłady dobrych praktyk służących 
pobudzaniu aktywności mieszkańców, unowocześnianiu oraz 
odnowie wsi.

„Gazeta Sołecka” – a nationwide monthly magazine, pub-
lished since 1993. The only magazine in Poland accompany-
ing the activities of rural communities, village leaders and vil-
lage leaders. He is an observer of the activity of village coun-
cils’ associations and other non-governmental organizations 
working for the benefit of rural communities. It shows their 
participation in the development of communes, counties and 
regions. It disseminates examples of good practices aimed at 

stimulating the activity of inhabitants, modernizing and renew-
ing the countryside.

GąSkA Sp. z o.o.
Gotkowice 85
32-048 Jerzmanowice
Polska
tel. +48 12 389 09 40
tel. +48 12 389 09 41
e-mail: kontakt@gaska.com.pl
www.gaska.com.pl

Przedsiębiorstwo GĄSKA sp. z o.o. to producent i dystrybutor 
części zamiennych do zachodnich maszyn rolniczych takich ma-
rek jak: Claas, Massey Ferguson, John Deere, new holland, 
Welger oraz innych. Oferujemy:
• Części do kombajnów zbożowych i pras
• Części silnikowe i ciągnikowe
• Pasy rolnicze
• Łańcuchy rolnicze i standardowe
Obsługujemy klientów z całej Europy. Dostawy ekspresowe 
w 24 godziny.

GĄSKA sp. z o.o.  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 supply clients all over Europe. Swift delivery.

GENERALI T.U. S.A. 
ul. Postępu 15b
02-676 Warszawa
tel. 913 913 913
fax: (22) 543-08-99 
centrumklienta@generali.pl 
https://www.generali.pl/ 
https://www.facebook.com/GeneraliPolska 

Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych 
firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Zapewnia swo-
im klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym 
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etapie ich życia. Poprzez markę Generali Agro chroni zarówno 
indywidualnych rolników, jak i przedsiębiorców rolnych, tych, 
którzy uprawiają ziemię, hodowców zwierząt, właścicieli budyn-
ków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Generali Polska is part of one of the largest global insurance 
and asset management companies. It provides its clients with 
comprehensive insurance coverage at every stage of their lives. 
Through the Generali Agro brand, it protects both individual 
farmers and agricultural entrepreneurs, those who cultivate the 
land, livestock farmers, owners of farm buildings and agricultural 
machinery.

GENPOWER Sp. z o.o. 
buszewo 33
62-045 Pniewy 
tel. 61 641 67 89
e-mail: genpower@genpower.pl
www.genpower.pl
facebook: Agregaty.Genpower 

Genpower – projektowanie, produkcja, serwis, naprawy i wy-
najem agregatów prądotwórczych o mocy 10 – 3500 kVA. Pro-
dukcja kontenerów. Zrealizujemy kompleksowo każdy projekt 
zasilania rezerwowego lub z przeznaczeniem do pracy ciągłej. 
Działamy na terenie całej Polski, świadcząc usługi dla klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych, w tym dla Wojska Polskiego. 
Produkujemy kontenery dowolnego zastosowania (transporto-
we, magazynowe, chłodnicze). Nasze urządzenia są projekto-
wane i konstruowane w Polsce.

Genpower – offers designing, manufacturing, servicing, over-
hauling and rental of diesel power generators. We are ready to 
deliver individually designed solutions to any diesel power gen-
erator inquiry worldwide. Our power plants proved their reliability 
working for mining companies, military and agriculture. We also 
supply multi-purpose containers (military, transport, reefers, 
residential). We have experience with projects carried out in the 
English language. 

GEO POLSkA Sp. z o.o.
ul. Drzymały 135a
41-407 Imielin
tel. 32 222 33 20, 606 385 833
e-mail: sprzedaz@geo-polska.pl
www.geo-polska.pl

Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców rynku rolni-
czego i ogrodniczego. W naszej ofercie znajdą Państwo nowo-
czesne technologie, najwyższej jakości materiały światowych 

marek. Oferujemy rozwiązania dla świadomych hodowców. 
Nasza oferta obejmuje:
• dystrybucję folii  rolniczych i ogrodniczej firmy Plastika Kritis 

na terenie Polski
• folie do sianokiszonki firmy Barbier
• siatki, włókniny ochronne

We provide services for a wide group of recipients of the agricul-
tural and horticultural market. Our offer includes modern techno-
logies and the highest quality materials of world brands. We offer 
solutions for conscious growers. Our offer includes:
• distribution of agricultural and horticultural films of Plastika 

Kritis in Poland
• Barbier haylage films
• protective nets and nonwovens

GEYER & HOSAJA ZAkŁADY GUMOWE 
W PARTYNI Sp. z o.o. 
Partynia 12
39-310 Radomyśl Wielki
tel. +48 680 67 00

Jesteśmy polskim producentem wyrobów gumowych. W sek-
torze rolniczym oferujemy maty legowiskowe, maty puzzlowe, 
podłogi rusztowe oraz nowy produkt – materac superior 33 
z pianką.

We are polish manufactorer of rubber products. In agriculture 
sector we are offering qubicle mats, puzzle mats, slatted floors 
and new product – mattress superior 33 with a foam.

GIANT POLSkA – ŁADOWARkI 
ul. IV Dywizji Piechoty 10A
77-420 Lipka
kontakt: Mariusz kramuszke – dyrektor handlowy
telefon: +48 607-507-305
e-mail: m.kramuszke@giantpolska.com
strona internetowa: www.giantpolska.com

Firma GIANT Polska jest wyłącznym importerem holenderskich 
ładowarek przegubowych i teleskopowych marki GIANT na Pol-
skę. Oferujemy ładowarki w przedziale od 750 kg do 6000 kg 
wiodącego producenta ładowarek w Europie i na Świecie. Za-
praszamy do współpracy dealerów oraz klientów indywidual-
nych.
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GIELDAROLNA.PL
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 katowice
e-mail: kontakt@gieldarolna.pl
tel. +48 608 481 381

GieldaRolna.pl to platforma ogłoszeniowa dla branży rolno-
-spożywczej. Serwis, kierowany do rolników, producentów 
i przetwórców, agreguje oferty kupna i sprzedaży z gwarancją 
ich publikacji i pozycjonowania wśród klientów docelowych. 
Uwzględnia on specyfikę segmentu rolno-spożywczego, a kate-
gorie i usługi dopasowane są do potrzeb, oczekiwań oraz aktu-
alnych trendów w sektorze.

The GieldaRolna.pl is intended for farmers, producers and pro-
cessing plants. The portal aggregates offers to buy and sell, with 
a guarantee of their publication and search engine optimisation 
among target clients. GieldaRolna.pl takes into account the spe-
cific nature of the agri-food sector, and the categories and ser-
vices are tailored to the needs, expectations and current trends 
in the sector.

GLObTRAk POLSkA Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Witosa 65/2
25-561 kielce 
tel. +48 514761387
e-mail: info@golbtrak.pl
www.globtrak.pl

GŁÓWNY INSPEkTORAT OCHRONY 
ROśLIN I NASIENNICTWA
al. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
tel. 22 652-92-90
fax 22 652-93-03
email: gi@piorin.gov.pl

Zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
polegają na zmniejszaniu zagrożeń ze strony organizmów szko-
dliwych, eliminacji negatywnych skutków handlu i stosowania 
środków ochrony roślin oraz nadzorze nad produkcją materiału 
siewnego. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
jest urzędem centralnym, koordynującym pracę Inspekcji pod 
względem merytorycznym.

Work carried out by the Main Inspectorate of Plant Health and 
Seed Inspection is aimed at reducing the risk of harmful organ-

isms, eliminating the negative effects of trade and use of the 
plant protection products, and supervising the production of 
seeds. The Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspec-
tion is the central office that coordinates the work of the Inspec-
tion in terms of content.

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

GOUDEN kORREL Sp. z o.o
Producent: POLCALC Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Łódź
tel. 607 777 111
e-mail: kontakt@goudenkorrel.com
www.goudenkorrel.com
facebook.com/niderlandzkasztukarolnictwa

Nawozy wieloskładnikowe GoudenKorrel to innowacyjne rozwią-
zanie dla Twoich upraw. Dzięki zastosowaniu unikatowej tech-
nologii – G2D Nodens Technology – granulat jest łatwo rozpusz-
czalny, szybki i trwały w działaniu, a ponadto w pełni naturalny! 
GoudenKorrel to: 
• wysoka zawartość potasu, fosforu, siarki, magnezu i wapnia
• całkowicie naturalny skład - do jego produkcji nie używa się 

separacji chemicznej
• niska zawartość chloru, który nie zakwasza gleby

GoudenKorrel multi-component fertilisers are innovative solu-
tion for your crops. The unique method – G2D Nodens Tech-
nology™ - makes it possible to receive quickly and permanen-
tly working, easily soluble granulate. In addition, completely 
natural!
• high potassium, phosphorus, sulphur, magnesium and cal-

cium content
• true power from the depths of the Earth. No chemical separa-

tion is used for its production
• low chlorine content, does not acidify the soil
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GÖWEIL 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. 

GRAINTECH Sp. z o.o.
ul. Włościańska 7
49-300 brzeg
www.graintech.pl
biuro@graintech.pl

Firma Graintech zajmuje się produkcją i sprzedażą wag sa-
mochodowych. Wszelkiego rozmiaru i nośności. Sprzedajemy 
elektronikę wagową i zestawy pod zbiorniki. Drugim działem 
są urządzenia do laboratoriów w przemyśle rolno-spożywczym 
takie jak: analizatory, wilgotnościomierze, sondy do poboru pró-
bek i wiele więcej. Dystrybutor największych światowych marek 
w swoich dziedzinach.

The Graintech company produces and sells truck scales. All 
sizes and load capacities. We sell weighing electronics and sets 
for tanks. The second department is devices for laboratories 
in the agri-food industry, such as: analyzers, moisture maters, 
sampling probes and much more. Distributor of the world’s larg-
est brands.

GRASDORF kOŁA POLSkA Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 1, 47-300 krapkowice
tel. 77/ 44 67 348
e-mail: biuro@kolarolnicze.pl
www.kolarolnicze.pl 

GREEN LAb Sp. z o.o. 
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. 690 258 755
e-mail: greenlab@greenlab.org.pl
www.greenlab.org.pl

Green Lab sp. z o.o. jest spółką założoną w 2014 roku przez 
spółkę celową Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Centrum 
Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz 
8 spółek hodowlano-nasiennych, należących do Agencji Nieru-
chomości Rolnych Skarbu Państwa. Obecnie udziały w Green 
Lab Sp. z o.o. poza Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie Sp. z o.o. udziały posiada 38 spółek podległych Kra-
jowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Są to spółki znajdujące 
się na liście strategicznych spółek Skarbu Państwa, ze względu 
na ich zakres działania, przede wszystkim w obszarze zachowaw-
czym i rozwojowym polskich hodowli roślinnych i zwierzęcych. Od 
2019 roku realizujemy wspólne przedsięwzięcia spółek KOWR, 
między innymi w obszarze zakupów środków produkcji takich jak 
nawozy czy paliwo oraz wspieramy ich działalność promocyjną. 
W ramach realizacji w/w celów Green Lab jest aktywnym uczest-
nikiem programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PKN 
Orlen, pod nazwą: „Razem napędzamy polskie rolnictwo”. Wyra-
zem tych działań było m.in. podpisanie porozumienia z ORLEN 
Paliwa na zakup oleju napędowego dla spółek KOWR.

Green Lab sp.z o.o. is a company founded in 2014 by a special 
purpose vehicle of the University of Agriculture in Kraków – Inno-
vation Centre of the University of Agriculture in Kraków Sp. z o.o. 
and eight breeding and seed companies belonging to the Agricul-
tural Property Agency of the State Treasury. Currently, apart from 
the Innovation Center of the University of Agriculture in Krakow 
Sp. z o.o. the shares in Green Lab Sp. z o.o. are owned by 38 
subsidiaries of the National Support Centre for Agriculture. These 
companies are on the list of strategic companies of the Treasury, 
due to their scope of activity, especially in the conservation and 
developmental area of Polish plant and animal breeding. Since 
2019, we have been implementing joint ventures of KOWR com-
panies, including in the area of purchase of means of production 
such as fertilizers or fuel and we support their promotional activi-
ties. As part of the above-mentioned goals, Green Lab is an active 
participant in the program of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development and PKN Orlen, under the name: “Together we fuel 
Polish agriculture”. The result of these activities was, among other 
things, signing an agreement with ORLEN Paliwa for the purchase 
of diesel oil for KOWR companies.
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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.

GRUPA MTP 
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. 61 869 20 00
e-mail: polagra-premiery@grupamtp.pl
www.polagra-premiery.pl
facebook.com/POLAGRAPREMIERY 

W tym roku Międzynarodowe Targi Poznańskie obchodzą 
swój okrągły jubileusz. Od stu lat w Poznaniu organizowane 
są światowe wydarzenia. Bez wątpienia do takich należą Mię-
dzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery oraz Narodowa 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Targi Polagra-Premiery razem 
z Polskim Kongresem Rolniczym odbędą się w dniach 14–16 
stycznia 2022 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

GRUPA OLX Sp. z o.o. 
ul. królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań  

OLX to największy serwis ogłoszeniowy w Polsce. Każdego 
miesiąca odwiedza go 13 mln użytkowników, którzy wybierają 
spośród takich kategorii jak pompy ciepła, ogrzewanie, materia-
ły budowlane czy usługi. Użytkownicy serwisu mogą tu znaleźć 
najwięcej ogłoszeń z kategorii fotowoltaika w polskim internecie. 

Kategoria rolnictwo to ogłoszenia o sprzedaży owoców, warzyw, 
przetworów, trzody chlewnej i produktów rolnych, oferty maszyn 
rolniczych, na które każdego miesiąca odpowiada 3 mln użyt-
kowników. Dołączając do grona ogłoszeniodawców, skutecznie 
przedstawisz swoją ofertę, skorzystasz ze wsparcia doradców 
OLX i stworzysz stronę firmową. Konto założysz bez skompliko-
wanych formalności. Sprawdź ofertę dla firm na biznes.olx.pl.

OLX is the largest classifieds website in Poland. Every month, it 
is visited by 13 million users who choose from such categories 
as Agriculture, Building materials, and Photovoltaics. The Ag-
riculture category includes advertisements for the sale of fruit, 
vegetables, preserves, livestock and agricultural products, ma-
chinery and livestock offers, with 3 million users each month. 
Become an advertiser and start presenting your offer effectively. 
We guarantee support of OLX advisors. You will set up an ac-
count without any complicated formalities and create your own 
company website! Visit biznes.olx.pl.  

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.de

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.

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 
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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.

HARDI POLSkA 
99-300 kutno
Ul. Sklęczkowska 51 
tel. 509 282 298, 510 240 820
www.hardipolska.com

Światowy producent opryskiwaczy rolniczych oraz sadowni-
czych.

HATHOR Sp. z o.o.
ul. Władysława Dziewulskiego 39
87-100 Toruń
biuro sprzedaży: ul. bukowa 27/34, 87-100 Toruń
tel. 500449215, 666298148

Produkujemy i dostarczamy środki odstraszające ptaki i gry-
zonie Agrirepel® Wrap (folie do owijania), Agrirepel® Silo (fo-
lie do kiszonki) i Agrirepel® Bag (worki/rękawy na kiszonkę). 
Używamy jedynego naturalnego składnika zarejestrowanego 
w Unii Europejskiej: Combirepel™. Nasze produkty są bardzo 
skuteczne przeciwko gryzoniom i ptakom oraz są bezpieczne 
dla zwierząt i środowiska.

We manufacture and supply Birds and Rodents repellent Ag-
rirepel® Wrap (wrap films), Agrirepel® Silo (silage films) and 
Agrirepel® Bag (silage bags/sleeves). We use the only natural 
ingredient registered within the European Union: Combirepel ™. 
Our products are very effective against rodents and birds and 
are safe for animals and the environment.

HAYbUSTER FPHU AGRA Grzegorz kapała
ul. Strachowskiego 27A/2, 52-210 Wrocław
tel.  +48 71 368 16 13
e-mail: agra@agra-wroc.pl
www.agra-wroc.pl  
www.haybuster.pl 

Firma Haybuster jest uznawanym na światowym rynku produ-
centem maszyn rolniczych – rozdrabniaczy słomy, zbieracz 
kamieni, wozów paszowych, siewników. Dystrybutorem maszyn 
firmy Haybuster na terenie Polski jest firma FPHU AGRA Grze-
gorz Kapała. Firma FPHU AGRA zajmuje się handlem otrębami, 
DDGS-em oraz kupuje plewy, łuski, słomę i pozostałości agro. 
Także świadczy usługi transportowe  dla towarów sypkich.

The Haybuster company is a world-renowned manufacturer of 
agricultural machinery – straw choppers, stone collectors, feed 
carts, seeders. The distributor of Haybuster machines in Poland 
is FPHU AGRA Grzegorz Kapała. FPHU AGRA trades in bran, 
DDGS and buys chaff, husks, straw and agro residues. It also 
provides transport services for loose goods.

HEkTOS Sławomir Pokraka
Wojska Polskiego 36, 08-440 Pilawa
telefon: 22 203 5079
email: info@hektos.com
strona: www.hektos.eu

Hektos to dystrybutor, integrator i producent układów hydrauliki 
siłowej. Specjalizuje się w sprzedaży wielotłoczkowych silników 
hydraulicznych; pomp tłoczkowych, łopatkowych i zębatych o sta-
łej 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 a distributor, system integrator and manufacturer of 
hydraulics systems. Its specialities are sales piston hydraulic 
motors; piston, vane and gear pumps with fixed, 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.
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HENRYk bATYRA MASZYNY ROLNICZE
ul. Vetterów 8 
20-277 Lublin 
tel. 508 854 602 
e-mail: henryk@henryk.com.pl 

Produkujemy oraz sprzedajemy maszyny uprawowe m.in. agre-
gaty uprawowe, talerzowe, podorywkowe, uprawowo-siewne, 
a także głębosze, kultywatory i siewniki poplonów. Prowadzimy 
działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
w Lublinie. Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia.

Producer and seller of land cultivation machines, including com-
bined cultivators, disc harrows, tine cultivators, one-pass cultiva-
tors, subsoilers and aftercrop seeder. We operate in the Lublin 
Special Economic Zone. We have over 30 years of experience.

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.

HEVERC Sp. z o.o.
ul. Polna 4A
87-148 Łysomice
tel. 690 250 490
e-mail: sprzedaz@heverc.pl
www.heverc.pl
https://www.facebook.com/HaIMod-hale-
modulowe-102543278538007/

Heverc to producent nowoczesnych i solidnych hal magazyno-
wych tworzonych za pomocą systemu modułowego HalMod. 
Modułowe konstrukcje hal stalowych spełniają wszelkie wyma-
gania obiektów budowlanych, znajdując szerokie zastosowanie 

w przemyśle i rolnictwie. Konstrukcje HalMod są gotowym roz-
wiązaniem pozwalającym na samodzielny montaż, rozbudowę 
w każdym momencie, a nawet przeniesienie w inne miejsce.
 

Heverc is a manufacturer of modern and solid warehouses and 
industry facilities made by Halmod module system. Module con-
structions of steel halls confirm all formal building requirements 
and can be applicable to many industry and agricultural appli-
cations. HalMod constructions are ready to use solutions which 
can be self-mounted, extended at any time and even moved to 
another location

HG SOLAR (nazwa markeringowa)
HG ELEkTRO Sp. z o.o.
Ul. Wojskowa 6/A6 i A8
60-792 Poznań

HG Solar to specjaliści w zakresie doboru, montażu i serwisu in-
stalacji fotowoltaicznych. Od 2011 r. wykonaliśmy już ponad 500 
realizacji zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Oferta 
HG Solar skierowana do osób prywatnych, przedsiębiorstw i go-
spodarstw rolnych. Przyczyniło się to do wypracowania sporych 
oszczędności i osiągnięcia niezależności energetycznej przez 
wielu klientów. HG Solar jest jedynym w Polsce autoryzowanym 
instalatorem największej sieci elektrotechnicznej w Polsce, Fir-
my ENEXON. Wysoka jakość usług oraz stosowanie najnowszej 
technologii produkcji  paneli szkło-szkło z gwarancja do 30 lat, 
potwierdzoną certyfikatem TUV, to nasze wyróżniki. HG Solar 
zapewnia swoim klientom monitoring instalacji 24/7, pomaga 
także przy wszelkich formalnościach związanych z dofinanso-
waniami, zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi 
z dystrybutorami energii oraz pozyskaniem środków finanso-
wych na realizacje (leasing, kredyt). Pracujemy na najnowo-
cześniejszym oprogramowaniu, pozwalającym na stworzenie 
najbardziej wydajnego systemu fotowoltaicznego. Wszystkie 
nasze projekty oparte są na opinii i obliczeniach konstruktora. 
Dzięki temu, inwestor ma 100% gwarancje w pełni bezpiecznej 
instalacji. Wszystkie ekipy monterskie posiadają niezbędne 
uprawnienia instalatorskie (SEP, UDT). HG Solar oferuje naj-
nowocześniejsze panele szkło-szkło firmy ZN Shine. Panele 
spełniają najwyższe normy niepalności dla fasad BIPV – klasa 
niepalności A. Przeprowadzony test degradacji, poprzez warun-
ki atmosferyczne, wykazał trzykrotnie większą wytrzymałość 
w porównaniu do standardowych paneli. Moduły szkło-szkło 
wyprodukują do 20% więcej energii w stosunku do zwykłych 
paneli. Powłoka grafenowa sprawia, że pył, śnieg oraz odcho-
dy ptaków nie jest zatrzymywany na panelu, a więc panele nie 
wymagają czyszczenia. HG Solar cieszy się na rynku renomą 
solidnego, profesjonalnego, godnego zaufania i rzetelnego part-
nera. Wszystko to za sprawą terminowości i wysokiej jakości 
realizowanych przez firmę usług. 
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HG Solar are specialists in the selection, installation and service 
of photovoltaic installations. Since 2011, we have completed 
over 500 projects both on the Polish and foreign markets. HG 
Solar’s offer is addressed to individuals, enterprises and farm-
ers. This has contributed to the development of considerable 
savings and the achievement of energy independence by many, 
many customers. HG Solar is the only authorized installer of the 
largest electrical network in Poland, ENEXON. Our distinguish-
ing features are high quality of services and the use of the latest 
technology for the production of Doble panels with a warranty of 
up to 30 years, confirmed by the TUV certificate. HG Solar pro-
vides its customers with 24/7 monitoring of installations, helps 
with all formalities related to co-financing, deals with all formali-
ties related to energy distributors and helps with obtaining funds 
for photovoltaic installations (leasing, credit). We work on the 
most modern software, allowing us to create the most efficient 
photovoltaic systems. All our projects are based on the opinion 
and calculations of the constructor. Thanks to that, the investor 
has 100% guarantee of a fully safe installation. All our assem-
bly teams have the necessary installation licenses (SEP, UDT). 
HG Solar offers the newest Double glass panels from ZN Shine. 
Those panels meet the highest non-flammability standards for 
BIPV facades – non-flammability class A. The degradation test 
carried out, through atmospheric conditions, showed three times 
higher strength compared to standard panels. Double glass 
modules will produce up to 20% more energy compared to ordi-
nary panels. The graphene coating means that dust, snow and 
bird droppings are not retained on the panel, so the panels do 
not need cleaning. HG Solar has a reputation on the market as 
a solid, professional, trustworthy and reliable partner. All this is 
due to the timeliness and high quality of services provided by 
the company.

HIGMED Maty Dezynfekcyjne 
ul. Dworcowa 62
62-400 Słupca 
tel: 632746181
mail: info@higmed.com
www.higmed.com
facebook: higmed_com

Jesteśmy polskim producentem z 3-pokoleniowym doświadcze-
niem. Odpowiadając na potrzeby rynku rozpoczęliśmy produkcję 
artykułów dla rolnictwa, ogrodnictwa i przemysłu spożywczego. 
Do produkcji naszych wyrobów używamy wyłącznie sprawdzo-
nych materiałów zapewniając trwały i funkcjonalny produkt. 
Posiadamy bogaty park maszynowy dający duże możliwości 
produkcyjne. 

We are a Polish manufacturer with 3-generation experience. 
Responding to the market needs, we started the production of 
products for agriculture, horticulture, and the food industry.For 
the production of our products, we use only good quality materi-
als, ensuring a durable and functional product. We have a rich 
machine park that gives great production possibilities.  

HL HAMbURGER LEISTUNGSFUTTER POLSkA
Golczowice 5, 48-250 Zawada

Nasze przedsiębiorstwo HL HAMBURGER LEISTUNGSFUT-
TER GMBH z siedzibą w Hamburgu jest jednym z wiodących 
producentów mieszanek paszowych dla zwierząt w Europie. 
Bazując na naszej wiedzy oraz 130 letnim doświadczeniu wpro-
wadzamy na rynek paszowy innowacyjne i unikalne rozwiązania 
pozwalając osiągnąć naszym długotrwałym klientom bardzo 
dobre wyniki hodowlane i ekonomiczne. Oferta firmy obejmuje 
szeroką paletę mieszanek paszowych dla bydła, trzody chlew-
nej, drobiu, koni, ryb i zwierząt amatorskich.  

Our company HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GMBH, 
based in Hamburg, is one of the leading manufacturers of com-
pound feeds for animals in Europe. Based on our know-how and 
130 years of experience, we bring innovative and unique solu-
tions to the feed market, enabling our long-term customers to 
achieve excellent breeding and economic results..Our offer in-
cludes a wide range of compound feeds for cattle, pigs, poultry, 
horses, fish and amateur animals.  

HODOWCA Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 70
83-010 Straszyn
tel. 58 682 68 56
mail: hodowca@qv.pl
www.hodowca.agro.pl
www.sklep.hodowca.agro.pl
www.facebook.pl/hodowca.agro
www.youtube.com/hodowcaagro

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM
Firma HODOWCA: profesjonalne urządzenia i systemy wyposa-
żenia ferm drobiu oraz trzody chlewnej. Świadczymy komplekso-
we usługi od PROJEKTU przez MONTAŻ aż po SERWIS. Ofe-
rujemy najwyższej jakości systemy pojenia, paszowe, wentylacji, 
ogrzewania, oświetlenia, ważenia i schładzania, a także silosy, 
dozowniki, ruszta i wiele innych. Jesteśmy bezpośrednim dys-
trybutorem światowych marek, m.in. ROXELL, FANCOM, ACO-
-FUNKI, DOSATRON, HOLLAND-HEATER, GESTAL, NEDAP 

COMPREHENSIVE FARM EQUIPMENT
The company Hodowca: professional equipment and systems 
for poultry and pig farms. We provide comprehensive service 
from PROJECT, through INSTALATION to SERVICE. We offer 
the highest quility of: drinking, feeding, ventilation, heating, ligh-
ting, weighing, automatic nests and cooling systems. As well as 
silos, dispensers, slats and others. We are a direct importer of 
global brands included: ROXELL, FANCOM, ACO-FUNKI, DO-
SATRON, HOLLAND-HEATER, GESTAL, NEDAP 
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HODOWLA ROśLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146
63-740 kobylin, Polska
tel./ph. +48 65 548 24 20
Faks / Fax +48 65 548 10 70
e-mail: smolice@hrsmolice.pl
www.hrsmolice.pl
www.facebook.com/hrsmolice

Hodowla Roślin Smolice jest polską firmą hodowlano-nasienną. 
Jej główna działalność to hodowla nowoczesnych odmian roślin 
rolniczych. Spółka wytwarza także najwyższej jakości nasiona 
swoich odmian, które trafiają do najlepszych firm nasiennych 
do dalszej reprodukcji oraz do sieci dystrybucyjnych na terenie 
całego kraju i za granicą. 

Hodowla Roślin Smolice is a Polish seed and breeding com-
pany. Our main activity is breeding modern varieties of agricul-
tural plants. The company also produces top quality seeds of its 
varieties, which are sent to the best seed companies for further 
reproduction and to distribution networks throughout the country 
and abroad.

HODOWLA ROśLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
ul. Główna 20
99-307 Strzelce
tel.  24  356 69 00, fax. 24  356 69 02
biuro handlowe:
24 356 69 04, 24 356 69 05
e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl
www.hr-strzelce.pl

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o Grupa IHAR jest 
polską firmą hodowlano-nasienną. W swojej ofercie posiadamy 
ponad 120 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 
naszych odmian dostępny jest na terenie całego kraju w dobrych 
firmach nasiennych oraz bezpośrednio w oddziałach Spółki. 

HODOWLA ZIEMNIAkA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR  
Zamarte, ul. Parkowa 1
89-430 kamień krajeński
tel. 52 388 15 76
e-mail: hzz@zamarte.com
www.zamarte.com 

Hodowla Ziemniaka Zamarte, to ponad 75 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 jadalnego:  Surmia, Werbena, 
Piwonia, Impresja, Denar, Lord, Michalina, Gwiazda, Jurek...
oraz skrobiowego: Widawa, Kuba, Rudawa, Skawa, Jasia.... 
www.zamarte.com

Potato Breeding Zamarte Ltd., Co. - it means more than 75 years 
of persevering work of several generations of people devoted 
to polish breeding. The name Zamarte is commonly associated 
with the most valued potato varieties. We cordially invite you 
to use our ware potato varieties: Surmia, Werbena, Piwonia, 
Impresja, Denar, Lord, Michalina, Gwiazda, Jurek... as well as 
our varietes of starch potato: Widawa, Kuba, Rudawa, Skawa, 
Jasia.... Visit us on our website: www.zamarte.com 

HODOWLA ZWIERZąT I NASIENNICTWO ROśLIN 
POLANOWICE Sp. z o.o.
Polanowice
88-150 kruszwica
tel. 52 351 54 57
fax. 52 351 54 59
e-mail: hzinr@polanowice.com.pl

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. 
gospodaruje na obszarze 1309 ha użytków rolnych. Spółka ukie-
runkowana jest na hodowlę bydła mlecznego rasy polskiej holsz-
tyńsko- fryzyjskiej odmiany czarno-białej, oraz nasiennictwo ro-
ślin. Stado liczy około 1200 sztuk ,charakteryzuje się wysoka 
wartością genetyczną, oraz wydajnością mleczną 12 tys.kg.

Animal Breeding and Plant Seed Production in Polanowice Sp. 
z o.o. he manages the area of 1309 ha of arable land. The com-
pany focuses on breeding Polish Holstein-Friesian black and 
white dairy cattle and plant seed production. The herd has about 
1,200 heads, is characterized by a high genetic value and a milk 
yield of 12,000 kg.
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HOG SLAT Sp. z o.o.
batorowo, ul. Stefana batorego 126
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.

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.

HOLM & LAUE GmbH & Co.kG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld 
Niemcy
tel. +49 4331 20 174 0
Telefon komórkowy: +49 174 2090 755

Adres email: info@holm-laue.com
Internet: www.holm-laue.com
Facebook: https://www.facebook.com/HolmLaue/

• Producent technologii żywienia i utrzymania cieląt
• MilkTaxi (taksówka mleczna – oryginalna)
• CalfExpert, automatyczna stacja pojenia cieląt
• Budki Igloo dla cieląt

• Producer of Calf Feeding and Calf Housing Technology 
• MilkTaxi  (the original) 
• CalfExpert, automatic Calf Feeder 
• Calf Igloos        

HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp. J. 
Lipowa 3, Lipniki, 
86-005 białe błota, Polska 
tel. +48 52 320 35 93 
e-mail: horpol@horpol.pl
www.horpol.pl
Facebook: https://www.facebook.com/pl.horpol 

Firma Horpol to wiodący polski producent i ekspert w dziedzi-
nie oświetlenia do samochodów ciężarowych, dostawczych, 
autobusów i maszyn rolniczych. W szerokiej ofercie produktów 
dominującą pozycję zajmują lampy, wykonane w nowoczesnej 
oraz energooszczędnej technologii LED. Do produktów należą 
m.in. lampy obrysowe, zespolone, oświetlenia tablic rejestracyj-
nych, kierunku jazdy, robocze, ostrzegawcze oraz wiele innych 
rozwiązań. 

Horpol is a leading Polish manufacturer and expert in the field 
of automotive lighting for trucks, vans, buses and agricultural 
machines. Lamps, made in modern and energy-saving LED 
technology, have a dominant position in the wide range of prod-
ucts. Those products are marker, multifunction and number plate 
lights, direction indicators, beacons, work and warning lights. All 
manufactured lamps have a 2-year warranty.  

HORUS  Mróz Ireneusz
Rybitwy 30A
88-170 Pakość
tel. +48 601 688 677
tel. +48 693 677 655
e-mail: horus1@vp.pl
www.horusopryskiwacze.pl

Firma HORUS jest producentem maszyn rolniczych takich jak: 
Opryskiwacze polowe  o pojemności od 1500 l – 3000 l z belkami 
roboczymi od 15 m – 24 m. Od roku 2017 w naszej ofercie znaj-
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duje się specjalistyczna linia produkcyjna do obierania cebuli 
ALLIUM CEPA. W skład linii specjalistycznej wchodzą: Automat, 
obcinarka, stół inspekcyjny. Naszą nowością produkcyjną jest 
ODMUCHIWARKA CEBULI o wydajności sięgającej 1500 kg/h.
 
Horus is a manufacturer of agricultural machinery such as: Field 
sprayers with a capacity of 1500 l – 3000 l with working beams 
from 15 m – 24 m. Since 2017, our offer includes a specialized 
production line for peeling ALLIUM CEPA onions. The specialist 
line includes: Automatic machine, cutter, inspection table. Our 
production novelty is the ONION BLOWER with a capacity of 
1500 kg/h
 
 

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o.
ul. Polna 1a
62-025 kostrzyn
tel: +48 61 639 47 25  
GSM: +48 533 308 809
e-mail: sklep@moto-car.net
www.moto-car.net

Moto-Car Sp. z o.o. jest dystrybutorem renomowanych olejów 
do samochodów i maszyn rolniczych PETRONAS, CASTROL, 
SHELL, MOBIL, ELF, LOTOS, ORLEN. Płynów chłodniczych 
PRESTONE, GLIZANTYNA, PŁYNY CHŁODNICZE OAT, 
PLAK, POWER. Dystrybutorem żarówek PHILIPS, NARVA. 
Specjalizuje się w systemach do aparatury wtryskowej diesla, 
zapewnia naprawę i regenerację wtryskiwaczy, oraz całą gamę 
nowych wtryskiwaczy, pomp wtryskowych, rozpylaczy, zawo-
rów: BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS, JOHN DEER, CAT, 
CATERPILAR,CUMMINS, MAN, MERCEDES, VOLVO, RE-
NAULT, IVECO, NEW HOLAND, CASE (CAŁA POLSKA).

Moto-Car is a distriubutor of labelleb oils for cars and farm 
machinery: PETRONAS, CASTROL, SHELL, MOBIL, ELF, 
LOTOS, ORLEN. Coolants: PRESTONE, GLIZANTYNA, 
PŁYNY CHŁODNICZE OAT, PLAK, POWER. Distributor of 
automotive lamps: PHILIPS, NARVA. Moto-Car specializes in 
diesel injector systems, ensures repair and regeneration of in-
jectors, wide rang of new injectors, nozzles, pumps and valves: 
BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS, JOHN DEER, CAT, 
CATERPILAR,CUMMINS, MAN, MERCEDES, VOLVO, RE-
NAULT, IVECO, NEW HOLAND, CASE.

HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k.
Zapole 79/5
98-275 brzeźnio
tel/fax: +48 43 820 38 95
hydromasz@hydro-masz.pl
www.hydro-masz.pl
www.sklep.hydro-masz.pl

www.facebook.com/hydromaszzapole
https://www.youtube.com/channel/UCMrkqG_
R7ITUpAG_x3zi3LQ

Firma HYDRO-MASZ obecnie produkuje: agregaty uprawowe, 
agregaty uprawowo-siewne, osprzęt do ciągników i ładowaczy, 
pługi do odśnieżania, posypywarki komunalne, kosze do trawy. 
Oferujemy ciągniki, maszyn rolnicze oraz komunalne renomo-
wanych producentów. Jesteśmy importerem ciągników TYM, 
McCormick i Lindner. Sprzedaż maszyn wspomagają działy 
części zamiennych oraz serwisu.

The HYDRO-MASZ company currently produces: cultivating and 
sowing machines, accessories for tractors and loaders, snow 
plows, municipal sand spreaders and grass collerctors. We offer 
agricultural machines only from renowned manufacturers. Our 
company is a General Importer of TYM tractors in Poland. We 
also import McCormick and Lindner tractors. We have a huge 
assortment of parts for TYM tractors and other machines that 
can be found on our official website.

HYDRON HYDRAULIkA SIŁOWA 
ul. kujańska 6A
77-400 Złotów 
tel. 886 610 270
e-mail: kontakt@hydron.com.pl
www.sklep.hydron.com.pl

HYDRON hydraulika siłowa – twój dostawca hydrauliki siłowej 
Kompleksowa oferta armatury do zaciskania węży. W naszej 
ofercie m.in. zakuwarki do węży hydraulicznych SAMWAY, prze-
cinarki, skórowarki, węże hydrauliczne i przemysłowe, szybko-
złącza, manometry, zawory, osłony spiralne na węże, uchwyty 
i obejmy do rur i przewodów, końcówki do węży, złącza, tulejki. 
Pełna oferta na www.sklep.hydron.com.pl

HYDRON power hydraulics – your supplier of power hydraulics 
Comprehensive offer of fittings for crimping hoses. Our offer 
includes hose crimping machines hydraulic SAMWAY, cutters, 
skinning machines, hydraulic and industrial hoses, quick cou-
plings, manometers, valves, spiral covers for hoses, handles 
and clamps for pipes i cables, hose fittings, couplings, sleeves. 
Full offer on www.sklep.hydron.com.pl

HYDROSILA 
ul. Al.. kasztanowa 3A
53-152 Wrocław 
tel. +48 666 314 483
e-mail: hydrosila.sales@gmail.com
www.hydrosila.com 
https://www.facebook.com/hydrosila/
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HYPERIN – ADV GENETICS Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 40
48-303 Nysa
tel. 77 500 00 63
biuro@advgenetics.pl
www.hyperin.pl

Hyperin to marka, pod którą produkowane są środki do mycia, 
konserwacji oraz dezynfekcji maszyn i urządzeń rolniczych. Naj-
ważniejszymi cechami produktów są: biodegradowalność, sku-
teczność działania, bezpieczeństwo użytkowania, nieagresyw-
ność dla materiałów zmywalnych. Oprócz powyższych środków, 
posiadamy w ofercie osprzęt wspomagający jak i ułatwiający 
proces mycia. Naszą pozycję potwierdzają nagrody, wyróżnie-
nia oraz opinie naszych klientów.

Hyperin is a brand under which detergents, maintenance and dis-
infection agents for agricultural machinery are produced. The most 
important features of the products are: biodegradability, effective-
ness, safety of use, non-aggressiveness for washable materials. 
In addition to the above measures, we offer equipment supporting 
and facilitating the washing process. Our position is confirmed by 
the awards, distinctions and opinions of our clients.

IbF POLSkA Sp. z o.o.
ul. kościuszki 21
59-700 bolesławiec
tel. 75/732 40 31
e-mail: ibf@ibf.pl

IMIZUNI Sp.z o.o.
ul. gen. pil. W. Urbanowicza 10
63-000 środa Wielkopolska
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 wraz z obcinarką końcówek. Od-
biorcami maszyn IMIZUNI są producenci rolni sprzedający obra-
ną 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 an onion peeling 
machine from solid scale with ends cutter. IMIZUNI machines 
are ideal solve for agricultural producers selling onion to super-
markets and hypermarkets as well as local customers and vege-
table processing plants.

INDUSTRIEHOF SCHERENbOSTEL HEINRICH 
RODENbOSTEL GmbH
Im Winkel 5, 30900 Wedemark
GERMANY

tel. +49 5130 60720
Mail: info@industriehof.com
www.industriehof.com

Pragmatyzm z dużą dozą innowacyjności. markowe produk-
ty i wyroby własne do maszyn rolniczych i budowlanych
Do maszyn uprawowych oferujemy części wymienne, zużywal-
ne i akcesoria wiodących marek jak i pochodzących z naszej 
własnej produkcji. Nasz wachlarz produktów obejmuje również 
części i produkty na potrzeby firm z branży techniki komunalnej 
i uprawy winorośli. Naszej przez lata nabytej wiedzy technicznej 
oraz doświadczeniu z zakresu części produkowanych techniką 
kucia i odlewu ufają w szczególności zakłady produkcyjne za-
opatrując się u nas w półfabrykaty i gotowe produkty. Ponadto 
naszymi odbiorcami są również firmy specjalistyczne oferujące 
części do maszyn budowlanych. Istnieją duże synergie pomię-
dzy branżą maszyn rolniczych i maszyn budowlanych ze wzglę-
du na dużą ilość podobnych produktów oraz technologii.

down to earth but innova. Brand products and custom-ma-
de parts for agricultural and construc
We offer spare and wearing parts, as well as accessories from 
leading providers, as well as from our own production for soil cul-
tivation machinery. Parts and products for grounds care technol-
ogy and viticulture are also included in our portfolio. Manufactur-
ing companies in particular, as purchasers of semi-finished and 
finished products, trust in our many years of expertise in casting 
and forging of parts. In addition, we also deal with the specialist 
trade for construction machinery parts. Many parts parts in our 
standard range, as well as similar parts manufacturing technolo-
gies hold great potential for synergies.

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 hodowla-
ny dla trzody, bydła, koni i owiec, cysterny na wodę. Ochrony 
środowiska – pojemniki na odpady, szafy na chemikalia, wanny 
ociekowe. Transportu i magazynowania – palety i skrzynie meta-
lowe, 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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INOVAGRI.PL
Ul. Wiosenna 12
62-023 borówiec
NIP 1230437416
e-mail: info@inovagri.pl
tel. 734 195 005, 606 237 723

Inovagri.pl specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie 
w zakresie magazynowania płodów rolnych (zbóż, rzepaku, 
ziemniaków) oraz dostarcza dedykowane rozwiązania do bez-
piecznego i skutecznego prowadzenia procesu ich schładzania, 
wentylowania oraz dosuszania. W ofercie mobilne i stacjonarne 
systemy wentylacyjne, mieszadło do ziarna, systemy pomiaru 
temperatur, przegrody betonowe do magazynów. 

Inovagri.pl specializes in broadly understood consultancy in 
the field of storage of agricultural crops (cereals, rape, pota-
toes) and provides dedicated solutions for the safe and effec-
tive process of cooling, ventilating and drying them. The of-
fer includes mobile and stationary ventilation systems, grain 
butler, temperature measurement systems, concrete partitions 
for warehouses.

INSTYTUT WŁÓkIEN NATURALNYCH I ROśLIN 
ZIELARSkICH – PIb 
ul. Wojska Olskiego 7b
60-630 Poznań 
tel. 61 84 55 824 
e-mail: biuro@programkonopny.pl
www.programkonopny.pl

INTERHANDLER Sp. z o.o. 
ul. Wapienna 6 
87-100 Toruń 
tel. 56 610 28 20 
e-mail: office@interhandler.pl 
www.interhandler.pl 
Facebook: Interhandler

Interhandler jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem ma-
szyn JCB na rynek polski. Oferuje maszyny budowlane, maszy-
ny do przewozu materiałów i transportu wewnętrznego. Asorty-
ment maszyn rolniczych dystrybuowany jest za pośrednictwem 
siostrzanej firmy Agrihandler oraz przez sieci dealerów rolnych.

Interhandler is the importer of JCB machines and attachments. 
It offers construction machinery with equipment. Agricultural ma-
chinery is distributed by the sister company Agrihandler and by 
nationwide dealer networks.

ISP METAL  
Zakład Usługowy: 
ul. Szarych Szeregów 7 
75-130 koszalin
tel. 665 019 873
biuro@isp-metal.pl

ISP METAL to dynamicznie rozwijająca się Polska firma w sek-
torze obróbki i wytwarzania konstrukcji stalowych. Naszą spe-
cjalnością jest cięcie plazmowe oraz obróbka skrawaniem meta-
li. Z ofertą usług wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów 
w kraju, jak i za granicą. metali, drewna i tworzyw sztucznych 
wykorzystując narzędzia sterowane numerycznie (CNC). Gwa-
rantujemy bardzo dużą dokładność realizowanych projektów 
połączoną z wysoką wydajnością.

ISP METAL is a dynamically developing Polish company in the 
sector of processing and manufacturing of steel structures. As 
part of our business, we can provide you with advanced metal, 
wood and plastic processing using numerically controlled tools 
(CNC). We guarantee very high accuracy of the implemented 
projects combined with high efficiency.

ITPHOTONICS S.R.L
Via Astico 39
36030 Fara Vicentino (VI) – ITALY
tel. +39 04451925221
e-mail: info@itphotonics.com
Website: polispec.com

ITPhotonics jest włoską firmą, której specjalizacja to projektowanie 
oraz rozwój systemów spektrofotometrycznych. Systemy te prze-
znaczone są do celów badawczo-rozwojowych. ITPhotonics to lider 
w zakresie rolnictwa oraz precyzyjnej hodowli z użyciem najnowo-
cześniejszych technologii. Polispec NIR jest wytrzymałym urządze-
niem do mierzenia współczynnika odbicia NIR. Odpowiednim za-
równo do aplikacji ręcznych, jak 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. PolispecNIR is a rugged NIR reflectance meas-
urement instrument, suitable for handheld application and for 
online process integration for quality measurement . For organic 
products parameters as humidity, protein, starch, fiber etc, are 
immediate analysed and ready for users.

IZOPANEL Sp. z o.o. 
ul. budowlanych 36
80-298 Gdańsk
tel. 663 330 622
e-mail: b.obrebski@izopanel.pl
www.izopanel.pl
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JANPOL krzysztof Jankowski
ul. Łomżyńska 33 
18-312 Rutki-kossaki
tel. 86-270-12-23

Przedsiębiorstwo Janpol, to polski producent maszyn rolniczych, 
którego szeroka gama produktów zawiera: agregaty oraz brony 
talerzowe, kultywatory przedsiewne i uprawowo-siewne, wały za-
wieszane Cambridge, rozsiewacze nawozów, zgrabiarki karuzelo-
we oraz pługi śnieżne. Obecnie, produkty przedsiębiorstwa Janpol 
są znane i sprzedawane w większości krajów Unii Europejskiej.

The Janpol company is a Polish manufacturer of agriculture 
machinery, whose wide range of products includes: Disc ag-
gregates, Disc harrows, Presowing and Cultivating machines, 
Cambrigde rollers suspended, Fertilizer Spreaders and snow 
ploughs. Currently, Janpol brand products are known and well 
sold in the most countries od European Union. 

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.

JASTECH – PRODUCENT PRZYCZEP I ROZRZUTNIkÓW 
ul. Terespolska 43
08-106 Zbuczyn
tel. 505 357 491
e-mail: kontakt@jastech.eu
www.jastech.eu

Jastech jest dynamicznie rozwijającą się firmą i generalnym 
dystrybutorem firmy Hummel. Zajmuje się produkcją i sprzeda-
żą maszyn rolniczych rozrzutniki obornika, przyczepy rolnicze 
z systemem ściany przesuwnej oraz w swojej ofercie posiadamy 
szeroki gamę przyczep rolniczych.

Jastech is a dynamically developing company and the general 
distributor of Hummel. It manufactures and sells agricultural ma-
chinery, manure spreaders, agricultural trailers with a sliding wall 
system, and we offer a wide range of agricultural trailers.

JbG-2 Sp. z o.o.
ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice
telefon: 327204146
e-mail: info@jbgpv.pl
adres strony internetowej: www.jbgpv.pl
profil facebook: JbGPV

JBGPV to marka firmy JBG-2, producenta rozwiązań w zakresie 
zaawansowanej fizyki. Ponad 30-letnie doświadczenie w projekto-
waniu i produkcji, dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych 
urządzeń. Moduły fotowoltaiczne produkowane są na zautomaty-
zowanej linii technologicznej z sześcioma punktami kontrolnymi. 
Kontynuując zaangażowanie w odnawialne źródła energii wpro-
wadzamy na rynek pompy ciepła najnowszej technologii.

JBGPV is a brand of JBG-2, a producer of advanced physics 
solutions. Over 30 years of experience in design and production 
guarantee the highest quality of the offered devices. Photovol-
taic modules are produced on an automated technological line 
with six control points. Continuing our commitment to renewable 
energy sources, we are introducing the latest technology heat 
pumps to the market.

JEULIN SA
Rue des Mardeaux, 
41000 Villebarou, Francja
kontakt na terenie Polski: +48 603 303 218

Firma JEULIN SA zajmuje się produkcją Ścielarek do Słomy, 
Odwijarek do bel – Przecinarek do kiszonki, wozów paszowych, 
wozów do dystrybucji pasz i materiałów sypkich, przyczep sa-
mozaładowczych do traw. Wykonujemy pokazy pracy naszych 
maszyn na życzenie Klientów. 

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, hydrau-
liczne zgarniacze obornika, czochradła automatyczne, domki 
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do odchowu cieląt, wanienki do dezynfekcji racic, owijarki 
i przecinacze 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; 
Hydraulic 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 Ad-
Blue 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, do-
stęp do oryginalnych części zamiennych John Deere, oferuje 
finansowanie 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.

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, spre-
aders, tyipping trailers, machines to take care f your pasture.

JSC MOJODAS 
Statybininku g. 53,
 LT-85305 Venta
Lithuania
tel: +37 061 650 501
e-mail: sales@mojodas.com
https://mojodas.com 
https://www.facebook.com/Mojodas/

JSC MOJODAS jest producentem luksusowych wanien z hydro-
masażem. Dostarczamy najwyższej jakości drewniane wanny 
z hydromasażem, sauny i meble ogrodowe. MOJODAS to ro-
dzinna firma, której nazwa jest synonimem jakości i innowacyj-
ności w projektowaniu produktów relaksacyjnych. Dostarczamy 
wysokiej jakości produkty zorientowane na klienta, które łączą 
to, co najlepsze w nowoczesnym wzornictwie z doskonałością 
inżynieryjną.

JSC MOJODAS is a manufacturer of the Luxury Hot Tubs. We 
supply the finest quality wooden hot tubs, saunas and outdoor 
furniture. MOJODAS is a family-owned business whose name is 
synonymous with quality and innovation in the design of relaxa-
tion and wellness products. We deliver high-quality products and 
customer-focused relaxation solutions that are a perfect blend of 
modern design and engineering excellence.

JSC PETERbURGSkY TRACTORNY ZAVOD 
47 Stachek Ave 
198097 St. Petersburg / Russia
tel. + 48 665 701 145
https://kirovets-ptz.com/

kAbAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j. 
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 oraz opon 
pełnych do wózków widłowych, dętek, ochraniaczy, profili gu-
mowych, mieszanek gumowych oraz szeroko pojętych technicz-
nych wyrobów z gumy. Firma Kabat została założona w 1983 
roku i od początku swojego istnienia jest ona biznesem rodzin-
nym. Właścicielem firmy jest Andrzej Kabat.

We’re a Polish manufacturer of agricultural tyres and solid tyres 
for forklifts , inner tubes, flaps, rubber profiles, rubber mixtures 
and the broad category of technical rubber products. Kabat was 
fouded in 1983, and has been a family business since the very 
beginning. The owner of the company is Andrzej Kabat. 
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kANCELARIA bROkERSkA „WTb” Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, 
tel. 65 529 66 90
tel. +48 533 610 982
e-mail: marcin@wtb.com.pl
https://www.wtb.com.pl
https://www.facebook.com/
brokerUbezpieczeniowyWTb-1743478302333843

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach indywidualnie dostoso-
wanych do potrzeb klienta, skutecznie powiększających strefę 
bezpieczeństwa oraz gwarantujących harmonijny rozwój bizne-
sów. Jesteśmy najprężniej rozwijającym się brokerem ubezpie-
czeniowym w Wielkopolsce. Naszą Kancelarię tworzy obecnie 
ponad 30 osobowy zespół, w tym licencjonowani brokerzy ubez-
pieczeniowi oraz dział likwidacji szkód.

We specialize in insurances individually tailored to the client’s 
needs, effectively increasing the security zone and ensuring 
the harmonious development of businesses. We are the fastest 
growing insurance broker in Greater Poland. Our team is cur-
rently made up of over 30 employees, including licensed insur-
ance brokers and the claims handling department.

kARCHEX Maciej Jeż
Dziadkowo 5b
56-330 Cieszków
tel. 606 211 056
e-mail: karchex@vp.pl

Firma Karchex Dziadkowo jest dostawcą na rynek Polski 
najwyższej jakości techniki rolniczej z zakresu uprawy oraz 
przygotowania pasz. To wyłączny importer na terenie Polski 
maszyn niemieckiej marki Guttler producenta wałow pryzma-
tycznych uprawowych i łąkowych, agregatów do podsiewu i 
regeneracji łąk, agregatów przedsiewnych typu Frontpacker. 
Firma jest również importerem młynów do mokrej kukurydzy 
CCM firmy Gruber. Zapewniamy serwis i doradztwo. Świad-
czymy również usługi w zakresie siewu, podsiewu i regeneracji 
użytków zielonych.

kARLIk ENERGY
ul. Torowa 10
61-315 Poznań
tel. +48 61 677 52 52
e-mail: kontakt@karlikenergy.pl
www.karlikenergy.pl

Karlik Energy dostarcza najwyższej jakości rozwiązania fotowol-
taiczne. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie, 
od projektu po serwis. Zatrudniamy najlepszych specjalistów 
z branży OZE. Stosujemy najnowocześniejsze podzespoły 
uznanych producentów, dzięki czemu możemy udzielić 25-let-
niej gwarancji na wydajność paneli i do 20 lat gwarancji produk-
towej. Zapraszamy do kontaktu.

Karlik Energy provides the highest quality photovoltaic solutions. 
We provide professional support at every stage, from design 
to service. Our employees  are the best specialists in the RES 
market. We use the most modern components from wll- known 
manufacturers,  thanks to which we can provide a 25-year guar-
antee of panel efficiency and product warranty up to 20 years. 
Please do not hesitate to contact us.

kASA ROLNICZEGO UbEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny
ul. św. Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel.  22/592 64 10, 61/853 09 20
e-mail:  bp@krus.gov.pl,  poznan@krus.gov.pl

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
realizuje zadania z zakresu ubezpieczenia społecznego rol-
ników i przyznawania świadczeń. Kasa prowadzi także dzia-
łania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej 
i rolniczym chorobom zawodowym poprzez upowszechnianie 
zasad bhp wśród rolników, dzieci i osób związanych ze śro-
dowiskiem wiejskim oraz zapewnia nieodpłatną rehabilitację 
leczniczą.

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

Układy silników spalinowych: ssące, wydechowe, chłodzenia, 
paliwowe, sterowania. Oświetlenie do maszyn i pojazdów: ro-
bocze, drogowe, ostrzegawcze, wewnętrzne. Systemy do paliw 
u olejów: zbiorniki, filtry, pompy, przepływomierze, węże, pisto-
lety  Filtry i systemy filtracji: maszyny i pojazdy, paliwa, układy 
hydrauliczne i przemysłowe. Autoryzowany dystrybutor foteli 
i części do foteli do maszyn i pojazdów: GRAMMER, KAB SE-
ATING, UNITED SEATS, BEGE.
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kINGSPAN Sp. z o.o.
Przemysłowa 20
27-300 Lipsko, Polska
tel. +48 48 378 31 00
e-mail: info@kingspan.pl
www.kingspan.pl

Kingspan to światowy lider w dziedzinie izolacyjnych systemów 
dachowych i ściennych. Dzięki zaawansowanej technologii, 
ciągłemu rozwojowi i wysokiej jakości naszych produktów, znaj-
dujemy doskonałe rozwiązania dla realizacji nawet najbardziej 
oryginalnych i trwałych projektów. Tworzymy rozwiązania zgod-
ne z potrzebami klientów, podnosimy standardy efektywności 
izolacji oraz ochrony przeciwpożarowej.

Kingspan is a world leader in roof and wall insulation systems. 
Thanks to advanced technology, continuous development, and 
the high quality of our products, we find perfect solutions for the 
implementation of even the most original and durable projects. 
We create solutions in line with customer needs and raise the 
standards of insulation effectiveness and fire protection.

kINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
tel. +48 61 814 44 00
e-mail: zbiorniki@kingspan.pl
 www.kingspan.pl/titan

Kingspan Water & Energy to od ponad 40 lat partner dla licz-
nych gałęzi przemysłu, m.in. rolnictwa, branży paliwowej czy 
transportu. Dostarcza rozwiązania do przechowywania nawo-
zów płynnych, dystrybucji paliw, AdBlue®, wody oraz innych 
substancji. Produkty powstają w polskiej fabryce w Rokietnicy 
z najwyższej jakości tworzyw sztucznych i są dostępne w wielu 
objętościach – nawet do 28 000 litrów.

Kingspan Water & Energy has been a partner to numerous indus-
tries for over 40 years, incl. agriculture, fuel industry and transport. 
We provide solutions for the storage of liquid fertilizers, fuel distri-
bution, AdBlue®, water and other substances. The products made 
in the Polish factory in Rokietnica come from the highest quality 
polyethylene and are available in many volumes – up to 28 000 L.

kIROVETS 
198097, Rosja, St.Petersburg, st. Stachek, 
tel. 665 171 390
e-mail: kirowiecpolska@gmail.com
www.kirovets-ptz.com

kLEFFMANN DIGITAL RS GmbH
Mühlenstraße 3+5
59348 Lüdinghausen
Germany
tel. +48 517 229 520
e-mail: info@mydataplant.com 
www.mydataplant.com
www.facebook.com/MyDataPlant.Satelitarne.Monitor 

Firma Kleffmann Digital RS GmbH zajmuje się przetwarzaniem 
informacji pozyskiwanych z satelit. W swojej ofercie posiada por-
tal My Data Plant który umożliwia generowanie map nawożenia, 
ochrony roślin i siewu nasion ze zmienną dawką na podstawie 
aktualnych lub  historycznych zdjęć satelitarnych. Portal umoż-
liwia również wgrywanie i przetwarzanie danych z prób glebo-
wych i map plonu kombajnu.

Kleffmann Digital RS GmbH is a specialist in satellite data pro-
cessing. It offers the My Data Plant portal, which enables the 
generation of fertilisation, crop protection and variable rate seed 
maps from current or historical satellite images. The portal also 
allows the upload and conversion of soil sampling data and com-
bine harvester yield maps.

kLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
tel. +48 607 707 611
e-mail: export@klimosz.pl

Jesteśmy jednym z największych producentów żeliwnych i stalo-
wych kotłów na pelet, ekogroszek oraz drewno. Oferujemy rów-
nież kotły dwupaliwowe – zgodne z Ecodesign dla ekogroszku 
i peletu. Kotły Klimosz to najwyższa jakość wykonania, niskie 
zużycie opału dzięki wymiennikom o dużej powierzchni grzew-
czej oraz wieloletnia, bezawaryjna praca. Posiadamy serwis 
fabryczny oraz instalatorów w całej Polsce.

We are one of the largest producers of cast iron and steel boilers 
from 9kW to 200kW for fuels: pellets, biomass and wood. We 
also offer dual fuel boilers – for pellets and wood. KLIMOSZ boil-
ers are known from highest quality, low fuel consumption thanks 
to exchangers with a large heating surface and many years of 
trouble-free operation. You can buy our products in many Euro-
pean countries.
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kMk Agro 
D. kaźmierczak, C. Mądry, M. kaźmierczak Sp.j.
Ul. Poznańska 20
brodowo
63-000 środa Wielkopolska 
tel. +48 61 285 01 79
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 • deszczownie mostowe RKD • łado-
warki BOBCAT • kombajny SIMON i maszyny BRIAND • pompy 
Rovatti, Caprari, Hydro Vacuum • przyczepy UMEGA, 
Firma KMK AGRO produkuje pod marką KMK:
• wagi kanałowe • wagoworkownice • raszlownice • szczotkarki  
• kosze zasypowe • stoły selekcyjne • przenośniki • napełniacze 
• sortowniki obiegowe • obsypniki formujące

The company KMK AGRO Sp. J. offers agricultural machinery:
• irrigation machine RM • RKD pivot irrigation machine • 
BOBCAT telescopic loaders • SIMON harvester and BRIAND 
machines • pumps Rovatti, Caprari, Hydro Vacuum • UMEGA 
trailers
KMK Agro Sp. J. produces:
• multihead weighers • belt weighers • packing machines • brush-
ing machines • dosing bunkers • selection tables • conveyor belts 
• Big-Bag and box fillers • belt graders • ridge hillers

kObZARENkO Sp. z o.o.
Żłobnica
ul. Milenijna 2
97-410 kleszczów
Polska
tel. (+48) 502 265 650
(+380) 50 407 0041
e-mail: o.kirdoda@kobzarenko.eu
Web: www.kobzarenko.pl
www.kobzarenko.com.ua

Firma Kobzarenko została założona w 1993 roku. Nasze wyro-
by produkujemy w zakładach w Ukrainie i w Polsce. Obecnie 
jest to ponad 100 różnych typów maszyn – przyczepy rolnicze, 
kontenery przeładowcze, beczkowozy, belowozy do prostokąt-
nych oraz okrągłych bel, maszyny ziarnopakujące, maszyny do 
załadunku i rozładunku wagonów kolejowych. Nasze wyroby 
eksportujemy do 32 krajów świata. Mamy zorganizowany serwis 
naprawczy 24/7.

The Kobzarenko company was founded in 1993. We manufacture 
our products at plants in Ukraine and Poland. Currently, that’s over 
100 different types of machines – agricultural trailers, transhipment 
containers, barrel transporters, bale trailers for rectangular and 
round bales, grain-packing machines, machines for loading and 

unloading railway wagons. We export our products to 32 countries 
around the world. We have a 24/7 repair service in place.

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
www.koeckerling.de 
e-mail: marcin.piecha@koeckerling.de

KÖCKERLING to znany w Europie producent maszyn do bezor-
kowej uprawy roli oraz agregatów uprawowo-siewnych. Maszy-
ny z serii ALLROUNDER, TRIO, QUADRO, VECTOR i VARIO to 
solidne i znane agregaty uprawowe. Natomiast maszyny z serii 
ULTIMA CS lub VITU czy MASTER reprezentują gamę precyzyj-
nych siewników. A całości dopełnia maszyna GRASMASTER do 
pielęgnacji i podsiewu użytków zielonych. 

KÖCKERLING is a well-known European manufacturer of 
machines for tillage and sowing units. Machins from the ALL-
ROUNDER, TRIO, QUADRO, VECTOR and VARIO series are 
solid and well-known cultivators. On the other hand, machines 
from the ULTIMA CS, VITU or MASTER series represent the 
range of precision seeders.  And the GRASMASTER machine is 
ideal for the care and sowing of grassland.  

kOŁASZEWSkI Sp. z o.o.
ul. Lęborska 22
77-100 bytów
tel: +48 59 822 34 88
kom: +48 509 691 000
e-mail: kolaszewski@kolaszewski.pl
www:  kolaszewski.com

Maszyny rolnicze produkujemy od 1974 r. Zatrudniamy około 
170 osób a produkcja odbywa się w halach o pow. 5000 m². 
W ofercie posiadamy: osprzęty do ładowaczy czołowych, mini-
ładowarek, ładowaczy teleskopowych oraz maszyny komunalne 
i betoniarki ciągnikowe. Nasze maszyny są kompatybilne prawie 
z każdą ładowarką. Świadczymy usługi t.j.: laserowe cięcie rur 
i profili, gięcie blach, malowanie proszkowe. 

We produce agriculture machinery since 1974. The company 
hires about 170 people, production takes place in the halls of 
5,000 m². We offer equipment for front loaders, mini loadres 
and telescopic loaders as well as municipal machines and con-
crete mixers. Our machines are compatible with almost every 
loader. We provide such services as: laser cutting of profiles and 
pipes, also sheet metal bending or powder coating.
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kOMbINAT ROLNY kIETRZ Sp. z o.o.
ul. Zatorze 2, 48-130 kietrz
tel. (77) 485-43-01, (77) 485-43-02
e-mail: sekretariat@kombinatkietrz.pl
internet: www.kombinatkietrz.pl
Stadnina koni Huculskich „Gładyszów”
Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie
tel. (18) 351-00-18, fax (18) 351-00-97
e-mail: sekretariatstadnina@kombinatkietrz.pl
internet: www.huculy.com.pl

Kombinat powstał w 1961 roku. W jego skład weszło 8 Zakładów 
Rolnych o łącznej powierzchni 5 877 ha, w roku 1969 dołączono 
9-te gospodarstwo i od tego czasu Kombinat, powiększając stan 
posiadania ziemi i majątku trwałego, prężnie zaczął się rozwijać. 
W obecnym kształcie, jako Spółka z o.o. przedsiębiorstwo istnie-
je od 1993 roku. Aktualnie w Kombinacie prowadzone są dwie 
gałęzie produkcyjno-hodowlane: roślinna na powierzchni 9200 
ha (głównie: pszenica ozima, kukurydza na ziarno, rzepak ozimy 
i buraki cukrowe) oraz zwierzęca. Zebrane ziemiopłody własne jak 
i zakupione od okolicznych rolników, składowane są w centralnym 
magazynie o pojemności 70 000 ton. Magazyn wyposażony jest w 
nowoczesną linię do czyszczenia i zaprawiania kwalifikowanego 
materiału siewnego zbóż. Hodowla bydła rasy polskiej holsztyń-
sko-fryzyjskiej jest podzielona na trzy centra hodowli: Langowo, 
Krotoszyn i Pilszcz o łącznej ilości 3700 krów. Średnia wydajność 
mleka od krowy za rok 2020 wyniosła 11 511 kg. W prowadzeniu 
prac hodowlanych i selekcji wykorzystywana jest genomowa oce-
na wartości hodowlanej jałówek, pomocna we właściwym wybo-
rze jałówek do zabiegu superowulacji i przenoszenia zarodków. 
W skład Kombinatu wchodzi również Stadnina Koni Huculskich 
w Gładyszowie, jest to największą stadniną koni rasy huculskiej 
nie tylko w Polsce, czy w Europie, ale i na świecie. Konie huculskie 
naszej hodowli odnoszą sukcesy na wystawach i zawodach spor-
towych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Potwierdzeniem 
tego jest zdobycie wielu championatów, pucharów i medalowych 
miejsc. Hodowane przez SKH Gładyszów konie z powodzeniem 
wykorzystywane są do hipoterapii, jako konie rodzinne, jak rów-
nież znakomite konie użytkowe. Ponadto SKH Gładyszów pro-
wadzi sprzedaż klaczy, ogierów, wałachów oraz młodzieży rasy 
huculskiej, naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczkami, zimą kuligi, 
a cały rok rajdy konne. Spółka dysponuje komfortowym hotelem 
„Gościniec Jaśmin” oferującym 55 miejsc noclegowych w poko-
jach 1, 2 os. oraz apartamentach 2 i 4 os. wyposażonych w TV, 
internet, telefon, salą konferencyjną, hotelowym SPA (sauna, 
jacuzzi, łaźnia parowa) oraz siłownią. Na terenie ośrodka znajdu-
je się również karczma łemkowska oferująca produkty i wyroby 
regionalne, służąca jako miejsce różnego rodzaju spotkań inte-
gracyjnych, biesiad i imprez okolicznościowych. Firma współpra-
cuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, prowadzi 
praktyki dla nauczycieli szkół rolniczych, studentów i uczniów 
szkół zawodowych. Oferta handlowa Kombinatu obejmuje: jałówki 
cielne i buhaje hodowlane, żywiec wołowy, kwalifikowany materiał 
siewny pszenicy ozimej oraz duże, jednorodne partie pszenicy 
konsumpcyjnej, rzepaku ozimego i kukurydzy.

The Conglomerate was established in 1961. It included 8 Agri-
cultural Plants with a total area of 5,877 hectares, in 1969 the 9th 
farm was added and since then the Conglomerate has begun to 
develop dynamically, increasing the number of land and fixed as-
sets. In its present shape, as a limited liability company the com-
pany has existed since 1993. Currently, two branches of produc-
tion and breeding are carried out in the Conglomerate: plant pro-
duction in the area of 9200 hectares (mainly: winter wheat, maize 
for grain, winter rape and sugar beet) as well as livestock produc-
tion. Harvested own crops and those purchased from local farm-
ers are stored in a central warehouse with a capacity of 70,000 
tons. The warehouse is equipped with a modern line for seed 
cleaning and treatment. The breeding of Polish Holstein-Friesian 
cattle is divided into three breeding centres: Langowo, Krotoszyn 
and Pilszcz with a total number of 3,700 cows. The average milk 
yield per cow for 2020 was 11,511 kg. In breeding and selection 
works, the genomic assessment of heifer breeding value is used, 
which is helpful in the proper selection of heifers for the supero-
vulation and embryo transfer procedure. The Conglomerate also 
includes the Hucul Stud in Gładyszów, it is the largest Hucul stud 
not only in Poland or Europe, but also in the world. Our Hucul 
horses are successful at exhibitions and sports competitions at 
national and international level. It is confirmed by winning many 
championships, cups and medals. Horses bred by the Hucul Stud 
in Gładyszów are successfully used for equine-assisted therapy, 
as family horses, as well as excellent utility horses. Moreover, the 
Hucul Stud in Gładyszów sells mares, stallions, gelding and youth 
of the Hucul breed. The Stud also offers horse riding lessons, car-
riage rides, sleigh rides in winter, and horse rallies all year round. 
The company owns a comfortable hotel „Gościniec Jaśmin” of-
fering 55 beds in single and double rooms and apartments for 2 
and 4 people equipped with TV, internet, telephone, conference 
room, hotel SPA (sauna, jacuzzi, steam bath) and gym. There is 
also a Lemko Inn offering regional products, being a place for vari-
ous integration meetings, feasts and special events. The company 
cooperates with universities and research institutes, conducts 
apprenticeships for teachers of agricultural schools, students 
and students of vocational schools. The commercial offer of the 
Conglomerate includes: calf heifers and breeding bulls, live cattle, 
certified seed of winter wheat and large, homogeneous batches of 
milling wheat, winter rape and maize.

kONECkIE ZAkŁADY ODLEWNICZE S.A.
26-200 końskie
ul. 1 Maja 57
mail: mariusz.kubiak@kzo.pl
kom. +48 606 905 215

Jesteśmy jedną z najstarszych odlewni żeliwa szarego w Pol-
sce. 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 tuleje 
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.
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kORbANEk Sp. z o.o.
ul. Poznańska 159, 62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl
info@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.
• ROSTSELMASH – kombajny, sieczkarnie • ARBOS – ciągni-

ki, maszyny uprawowe, siewniki, opryskiwacze • FARESIN 
– ładowarki teleskopowe • MULTIONE – ładowarki kołowe • 
CAPELLO – przystawki do kukurydzy,  hedery składane do 
zbóż • BERGMANN – rozrzutniki obornika, przyczepy samo-
zbierające, przyczepy przeładunkowe • MASCHIO – prasy 
stało i zmiennokomorowe, prasoowijarki • McHALE – prasy 
stało i zmiennokomorowe, prasoowijarki, owijarki, ścielarki • 
MONOSEM – siewniki punktowe, pielniki • KEMPER – ada-
ptery bezrzędowe do zbioru kukurydzy na kiszonkę

W ofercie także: Sulky, Stoll, Gregoire-Besson, MX, Bertho-
ud, Agrisem, Jeantil, Lucas. MASZYNY ROLNICZE polskich 
producentów – Metaltech, Metal-Fach, Samasz, Unia, Expom, 
Hydramet, Krukowiak Mandam, Meprozet, Metal-Technik, POM 
Brodnica, Pomot Chojna, POM Augustów. Kombajny i ciągniki 
używane takich marek jak Fendt, Massem Ferguson i inne. Ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyjny. Części zamienne 

kOVAP POLSkA
ul. kalwaryjska 32, 30-504 kraków
telefony: 12 307 40 66, +48 604 222 731
e-mail: info@kovap.pl
adres strony internetowej: www.kovap.pl
profil facebook: https://www.facebook.com/kovapPL/

KOVAP to znany na całym świecie producent tradycyjnych zaba-
wek blaszanych. Nasze flagowe zabawki to precyzyjnie wykona-
ne modele traktorów ZETOR, PORSCHE, ALLGAIER, FENDT, 
EICHER, HANOMAG, FAHR, DEUTZ, MAN, EILBULLDOG, 
WIKOV, SCHLÜTER, KUBOTA, maszyn rolniczych i zabawek 
z unikalnym napędem mechanicznym. Wszystkie produkty są 
wytwarzane ręcznie w Czechach nieprzerwanie od 1946 r. www.
kovap.pl

KOVAP is the world famous manufacturer traditional tin toys. 
Our flagship toys are precisely made models of ZETOR, PO-
RSCHE, ALLGAIER, FENDT, EICHER, HANOMAG, FAHR, 
DEUTZ, MAN, EILBULLDOG, WIKOV, SCHLÜTER, KUBOTA 
tractors and agricultural machinery and toys with unique mecha-
nical drive. All products are hand made in the Czech Republic 
continuously since 1946. Our online store: www.kovap.pl

K
 

kONGSkILDE AGRICULTURE 
ul. Metalowa 15
99-300 kutno
tel. +48 24 355 96 15
www.kongskilde.com

Marka Kongskilde należy do koncernu CNH Industrial i stanowi 
część marki New Holland Agriculture. Z dwóch zakładów pro-
dukcyjnych, zlokalizowanych w Polsce i w Szwecji dostarcza 
Klientom na całym świecie maszyny takie jak: pługi obracalne; 
agregaty uprawowe i podorywkowe; pielniki rzędowe; siewniki 
zbożowe; maszyny do zbioru kamieni i wozy paszowe.

The Kongskilde brand is owned by CNH Industrial and is part of 
the New Holland Agriculture brand. From two production plants 
located in Poland and Sweden, it provides customers all over the 
world with machines such as: reversible ploughs; seedbed and 
stubble cultivators; row crop cultivators; seed drill; stone collet-
ing and diet mixers.

kOPALNIA WĘGLA bRUNATNEGO „SIENIAWA” 
Sp. z o.o.
Osiedle Górnicze 11A
Sieniawa Lubuska
66-220 Łagów
tel. +48 68 341 22 22
tel./fax: +48 68 341 20 22
tel kom. +48 606 808 404
e-mail: kwb@sieniawa.com
e-mail: kontakt@florahumus.com 
facebook: http://www.facebook.com/kwbsieniawa
https://florahumus.pl

KWB Sieniawa to jedno z najdłużej eksploatowanych złóż 
węgla brunatnego w Polsce. Szukając nowych zastosowań 
węgla brunatnego powstał FLORAHUMUS – ekologiczny 
stymulator wzrostu roślin zawierający kwasy humusowe. Ba-
dania udowodniły, że pozytywnie wpływa on na jakość gleby, 
wzmacnia system korzeniowy oraz zwiększa magazynowanie 
wody w glebie. Preparat wyróżnia bardzo wysoka wydajność 
300 ml/1 ha.

KWB Sieniawa is one of the longest exploited lignite deposits in 
Poland. Looking for new applications of brown coal, we created 
FLORAHUMUS – an ecological plant growth stimulator contain-
ing humic acids. Numerous studies have shown that it positively 
affects the quality of the soil, strengthens the root system and 
increases water storage in the soil. It has a very high efficiency 
of 300 ml /1 ha.
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kRAFT POLYMER
32-020 Wieliczka
Zabłocie, 83A
tel. +48 883 977 335; 12 451 39 66

Firma  producent KRAFT specjalizuje się na produkcji towarów 
z tworzywa sztucznego, głównie zbiorników do wody pitnej, 
deszczowej, nawozów płynnych, innych płynów. Produkujemy 
zbiorniki podziemne, naziemne, transportowe, z dnem stożko-
wym, modułowe, przemysłowe. Robimy zbiorniki i  inne produkty 
z tworzywa sztucznego według indywidualnych szkiców.  

The company KRAFT, specializes in the production of plastic 
goods, mainly tanks for drinking water, rainwater, liquid fer-
tilizers and other liquids. We produce underground, above-
ground, transport, conical, modular and industrial tanks. We 
make tanks and other plastic products according to individual 
sketches.

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.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania w za-
kresie m.in.: gospodarowania zasobem własności rolnej Skarbu 
Państwa, kształtowania ustroju rolnego, nadzoru nad spółkami 
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, analiz 
rynkowych i transferu wiedzy o obszarach wiejskich, wspiera-
nia rozwoju obszarów wiejskich i innowacyjności, wspierania 
konsumpcji i propagowania zdrowych nawyków żywieniowych, 
wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pro-
mocji produktów rolno-spożywczych.

The National Support Centre for Agriculture conducts activities 
among others in the field of: managing the agricultural property 
of the State Treasury, shaping the agricultural system, super-
vision over companies of particular importance for the national 
economy, market analyzes and transfer of knowledge about 
rural areas, supporting rural development and innovation, sup-
porting consumption and promoting healthy eating habits, sup-
porting people at risk of social exclusion, promoting agri-food 
products.

kRAMER-WERkE GmbH 
Wacker-Neuson-Straße 1 
88630 Pfullendorf 
Niemcy / Deutschland
tel: +48 729 363 256
e-mail: Pawel.Laczny@kramer.de 
www.kramer.de

Firma KRAMER-WERKE GmbH to niemiecki producent maszyn 
służących do przeładunku materiałów. W swojej ofercie posiada: 
ładowarki kołowe i teleskopowe ładowarki kołowe z charaktery-
stycznymi skrętnymi czterema kołami oraz ładowarki teleskopo-
we. Bogata oferta osprzętów zapewnia uniwersalne wykorzysta-
nie maszyn marki Kramer.

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 ser-
vices. These include technical consultancy, farm management, 
specialist software for crop and cow management as well as a 
specialist farming accounting office.
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kUbOTA (DEUTSCHLAND) GmbH Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce
ul. Strzykulska 38
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. + 48 22 868 42 33
kubota@traktorykubota.pl

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest 
autoryzowanym dystrybutorem ciągników rolniczych i maszyn 
gamy groundcare marki Kubota w Polsce. Oferta tego japońskie-
go producenta obejmuje niezawodne ciągniki rolnicze o mocy od 
51 do 170 KM, ciągniki kompaktowe o mocy od 12 do 61 KM, 
a także profesjonalne kosiarki oraz pojazdy wielozadaniowe. 
Wszystkie maszyny wyróżnia zastosowanie ekonomicznych 
silników wysokoprężnych marki Kubota.

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce is the 
authorized distributor of Kubota agricultural and groundcare 
machines in Poland. The offer of this Japanese manufacturer 
includes reliable agricultural tractors (51 to 170 HP), compact 
tractors (12 to 61 HP), as well as professional mowers and multi-
purpose vehicles. Kubota machines are distinguished by the use 
of powerful and fuel-efficient Kubota diesel engines.

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.

kUNERT Spółka Jawna
Poladowo 70, 64-030 śmigiel
telefony: 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.).  

kUTNOWSkA HODOWLA bURAkA CUkROWEGO 
Sp. z o.o.
Straszków 12
62-650 kłodawa
tel. 63 2730809
e-mail: straszkow@khbc.pl
www.khbc.pl

Nasiona cenionych odmian buraka cukrowego: JANULKA Rh + N, 
TRADYCJA Rh + CR, MAZOVIA Rh + CR, JANTAR Rh, JARO-
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MIR Rh + CR, KUJAVIA Rh, JADEIT Rh, FANTAZJA Rh + CR. 
Usługi w zakresie otoczkowania i inkrustowania nasion różnych 
roślin, np. kukurydzy, rzepaku, pora, cebuli, selera, pasternaku, 
marchwi, buraka ćwikłowego i innych. Nasiona prosa (odmiana 
Gierczyckie), sorgo i soi. Hodowla i sprzedaż koni oraz ryb. Usługi 
hotelowe i rekreacyjne w Pałacu i Staninie Koni Walewice.

Seeds of valued sugar beet varieties: JANULKA Rh + N, TRADY-
CJA Rh + CR, MAZOVIA Rh + CR, JANTAR Rh, JAROMIR Rh 
+ CR, KUJAVIA Rh, JADEIT Rh, FANTASY Rh + CR. Services 
in the field of pelleting and encrusting seeds of various plants, 
e.g. corn, rapeseed, leek, onion, celery, parsnip, carrot, red beet 
and others. Millet seeds (Gierczyckie variety), sorghum and soy. 
Breeding and sale of horses and fish. Hotel services and recrea-
tional activities at the Palace and Riding Stables in Walewice.

kUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin
tel. +48 81 749 28 00
fax +48 81 749 28 69
kuznia@kuzniamatrycowa.pl
www.kuzniamatrycowa.pl

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Lublinie to firma z 65-letnim do-
świadczeniem. Nowoczesny park maszynowy pozwala na pro-
dukcję odkuwek o masie do 25 kg oraz średnicy do 350 mm dla 
przemysłu motoryzacyjnego, rolnictwa, kolejnictwa, górnictwa, 
czy przemysłu ciśnieniowego. Doświadczeni pracownicy i wdro-
żone systemy zarządzania IATF 16949:2016, ISO 45001:2018, 
ISO 14001:2015 gwarantują doskonałą jakość odkuwek.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. in Lublin is a forging plant with 65 
years of experience. The state-of-the-art machinery park allows 
the manufacture of forgings up to 25 kg and 350 mm in diam-
eter for the automotive, agriculture, railway, mining and pres-
sure industry. Experienced employees and implemented IATF 
16949:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 management 
systems guarantee excellent forging quality.

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.

LabEcoTech Sp. z o.o.
ul. Jana kazimierza 21A/60
01-248 Warszawa
+48 576 728 763
+48 513 222 556
www. labecotech.pl
www.facebook.com/labecotech

Nasza firma znana na rynku do produkcji i sprzedaży sprzętu 
ochrony środowiska. Wdrażamy: Granulatory, Peleciarki, Linie do 
produkcji pelletu i granulacji paszy, Ekstrudery, Suszarnie do tro-
cin oraz warzyw, owoców i wiele innych wspomagających maszyn. 

Our company is known in the market for the production and sale 
of environmental protection equipment. We implement: Granula-
tors, Pellet Mills, Lines to produce pellets and feed granulation, 
Extruders, Dryers for sawdust, vegetables, fruits, and many 
other supporting machines.
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LANDSTAL bARTNIk, WITkOWSkI Sp.j. 
Przerąb 15
97-515 Masłowice
tel. 516 600 609
e-mail: landstal@wp.pl
www.landstal.pl

LANDSTAL to dynamicznie rozwijający się producent maszyn 
rolniczych. Nasze produkty cechuje innowacyjność oraz wysoka 
jakość produktu. W ofercie posiadamy agregaty siewne, brony 
talerzowe, agregaty podorywkowe, głębosze, agregaty uprawo-
wo-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, cul-
tivatin aggregate.

LASERTECHNIkA Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9A
77-141 borzytuchom
e-mail: biuro@lasertechnika.pl

Firma LASERTECHNIKA oferuje kompleksowe usługi w zakre-
sie obróbki metalu. Nasz park maszynowy to 4 lasery Fiber oraz 
prasy krawędziowe, gratowarki i szlifierki do zatępienia krawę-
dzi. Innowacyjne technologie zastosowane w naszych maszy-
nach pozwalają uzyskać najwyższą jakość i powtarzalność 
w wykonywanych komponentach za stosunkowo niską cenę. 
Charakteryzuje nas duża elastyczność.

The LASERTECHNIKA company offers comprehensive services 
in the field of metal processing. Our machine park consists of 
4 Fiber lasers and press brakes, deburring machines and edge 
grinders. Innovative technologies used in our machines allow 
for the highest quality and repeatability in manufactured com-
ponents for a relatively low price. We are characterized by high 
flexibility.

LAST SHIELD POLAND - INNOVATIVE PEST CONTROL 
ul. T. bairda 56/4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +972 507 638 502
e-mail: sales@last-shield.co
www.last-shield.com.pl

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 pro-
ducer 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 ro-
tating ploughs, sets for cultivation before sowing, stubble cul-
tivators, compact disk harrows, impeller harrows, mechanical 
and pneumatic seeders, as well as professional field spraying 
machines. With authorized dealers we carry out sales of spare 
parts and service.

LIDEA POLAND 
Wichrowa 1a
60-449 Poznań
https://lidea-seeds.pl/ 
tel. 61 62 33 840

LIDEA to hodowca odmian kukurydzy, rzepaku, słonecznika, 
zbóż, mieszanek pastewnych oraz poplonowych, a także sorgo 
i soi. LIDEA powstała 1 września 2020 roku z połączenia Euralis 
i Caussade. Nowa marka czerpie z ponad 80 lat doświadczenia 
obu tworzących je hodowli. Tworzymy odmiany dostosowane 
do każdych warunków glebowo-klimatycznych w naszej części 
świata. Nasze nasiona gwarantują sukces.

LIDEA is a breeder of corn, rapeseed, sunflower, cereals, for-
age, cover crops, pulses, as well as sorghum and soy. LIDEA 
was established on September 1, 2020 as a result of the merger 
of Euralis and Caussade. The new brand draws on over 80 years 
of experience of both companies. We create varieties adapted to 
all soil and climatic conditions in our part of the world. Our seeds 
guarantee success.
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LUbAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
Wieczfnia kościelna 12
06-513 Wieczfnia kościelna
tel.  +48 23 654 00 58
e-mail: info@lubas.com
www.lubas.com
https://www.facebook.com/lubas.polska 

Lider europejski w produkcji elastomeru poliuretanowego L-PUR 
będącego tworzywem niezwykle elastycznym oraz trudnościeral-
nym o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Doskonale spraw-
dza się w transporcie materiałów sypkich (zboża, granulaty), jak 
również w pozostałych gałęziach przemysłu oraz rolnictwie. 

European leader in the production of polyurethane elastomer 
L-PUR 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.

LUDWIG bERGMAN INTERNATIONAL SALES GmbH
Hauptstraße 64-66, 49424 Goldenstedt
tel. 0048 600 43 33 53
www.bergmann-goldenstedt.de
andrzej.gozdzik@l-bergmann.de

BERGMANN od 125 lat specjalizuje się w dziedzinie techniki rol-
niczej. Jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą technologii 
dla profesjonalnych gospodarstw. W ofercie firmy posiadamy 
rozrzutniki ,przyczepy samozbierające, przyczepy objętościowe, 
przyczepy przeładowcze do zboża oraz przyczepy przeładow-
czo-czyszczące do buraków.

ŁUCZAk MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
bartochów 9, 98-290 Warta 
tel. 607 448 395
e-mail: biuro@luczakmaszyny.com
www.luczakmaszyny.com

ŁUkOMET  krzysztof Łuszczyk
Całowanie 91a, 05-480 karczew
tel. 22 780 76 87  fax 22 780 63 55
www.lukomet.pl  
e-mail:lukomet@lukomet.pl 

Specjalizujemy się w imporcie, produkcji i sprzedaży urządzeń 
do nawadniania upraw polowych oraz rolniczego zagospodaro-
wania gnojowicy. Posiadamy sprawnie działający serwis oraz 
bogaty magazyn części zamiennych. Współpracujemy z najlep-
szymi producentami: IRTEC, SIME, BRIGGS, ROVATTI, RA-
ESA oraz CRI-MAN, VENERONI, RIV, FLYGT, DODA Wszyst-
kich obecnych i przyszłych Klientów zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą. 
DORADZTWO, KOMPLETACJA, MODERNIZACJA, SERWIS

Our firm specialize in importation, production and sale of ma-
chines for field crops irrigation and for slurry technology. We 
have efficient service and wide stock of spare parts. We coop-
erate with manufactures of the machines like: IRTEC, SIME, 
BRIGGS, ROVATTI, RAESA and CRI-MAN, VENERONI, RIV, 
FLYGT, DODA All present and future clients we invite to familiar-
ize yourself with our offer. 
ADVISE & ASSEMBLING & MODERNIZATION & SERVICE

M.S.-TRONIk Mariusz Smolarczyk
ul. 29-go Listopada 64
99-300 kutno
POLAND
tel./fax + 48 24 254 22 89
mstronik@mstronik.pl 

M.S.-Tronik jest importerem i jedynym przedstawicielem firmy 
Westermann Radialbesen w Polsce. W ofercie posiadamy za-
miatarki ręczne, samojezdne oraz pozostały sprzęt inwentarski.
Jesteśmy również przedstawicielem takich firm jak:
• Abbi-Aerotech B.V. – producent wentylacji
• Stolzenberg GmbH – producent agregatów prądotwórczych 
• Siliconform GmbH – producent silikonowych gum strzykowych

M.S.-Tronik is the importer and the only representative of West-
ermann Radialbesen in Poland. We offer manual and self-driver 
sweepers and other livestock equipment. We are also a repre-
sentative of companies such as:
• Abbi-Aerotech B.V. – ventilation manufacturer
• Stolzenberg GmbH – manufacturer of power generators 
• Siliconform GmbH – manufacturer of silicone liners

MACHINES PIÓRO (PIÓRO GROUP)
Żębocin 58a
32-100 Proszowice
tel. 692 768 147
e-mail: info@machinespioro.com
www.machinespioro.com
facebook.com/machinespioro
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MAD-bOX Andrzej Madejczyk
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.

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
www.magrotex.pl

MAkITA Sp. z o.o.
ul. bestwińska 103, 43-346 bielsko-biała
www.makita.pl

Makita to światowy lider w segmencie elektronarzędzi. Od lat 
inwestuje w rozwój technologii akumulatorowych, czego efektem 
są trzy rodziny maszyn: CXT, LXT oraz najnowsza technologia 
XGT. Makita nieprzerwanie dąży do zaspokojenia rosnących 
wymagań użytkowników, począwszy od prac w domu i ogrodzie, 
poprzez wykorzystanie maszyn w warsztatach, na budowach 
oraz we wszechstronnym utrzymaniu zieleni.

Makita is a world leader in the power tool segment. For years, it 
has been investing in the development of battery technologies, 

which resulted in three families of machines: CXT, LXT and the 
latest XGT technology. Makita is constantly striving to meet the 
growing demands of users, starts from home and garden work, 
through the use of machines in workshops, on the construction 
sites and in the comprehensive maintenance of green areas.

MAŁOPOLSkA HODOWLA ROśLIN Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4, 30-002 kraków
tel. 12/ 633 68 22
e-mail: nasiona@mhr.com.pl
www.mhr.com.pl
https://www.facebook.com/MHRnasiona/

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jako jedna z najwięk-
szych firm hodowlano-nasiennych, od 1872 roku dostarcza na 
rynek najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny roślin 
rolniczych. Dzięki bogatej tradycji w prowadzeniu prac hodow-
lanych, doświadczonej kadrze hodowców, bazie technicznej 
oraz ogromnemu zaangażowaniu i pasji, co roku rejestrowane 
są nowe odmiany roślin rolniczych takich jak: zboża, kukurydze, 
buraki, trawy oraz rośliny bobowate. Zapraszamy do zapoznania 
się z pełną ofertą na stronie www.mhr.com.pl.

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., as one of the largest plant 
breeding and seed production companies, has supplied the mar-
ket with the highest quality certified seeds of agricultural plants 
since 1872. Thanks to the rich tradition in conducting breeding 
works, experienced team of breeders, technology and enormous 
commitment and passion, new crop plants varieties such as cere-
als, corn, beets, grasses and legumes are registered every year. 
We invite you to see the full offer on our website www.mhr.com.pl.

MANDAM Sp. z o.o.                   
ul.Toruńska 14, 44-100 Gliwice
tel. 32/ 232 26 60, fax 32/ 232 58 85
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 (kultywatory 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)

We have been on the agricultural machinery market for nearly 30 
years. We offer agricultural machinery for:
• Stubble cultivation (stubble cultivators, disc harrows)
• Pre-sowing crops (pre-sowing aggregates, rollers)
• Ploughs, chisel ploughs
• Meadow cultivation (meadow harrows, meadow rollers, weeders)
• Mechanization of agricultural works (bale grippers, pallet car-

riers, buckets)
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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. 

MANITOU Group is known worldwide as a leader in all-terrain 
material-handling, designs, manufactures, distributes and ser-
vices equipment for construction, agriculture and the industries. 
Through its core brands, MANITOU and GEHL the group pro-
vides the best solutions delivering highest value for its custom-
ers. Product ranges encompass: telehandlers, forklifts, skid 
steers, track loaders, articulated loaders, access platforms, 
warehousing equipment and attachments.

MARTIN – AGRO 
MASZYNY ROLNICZE
ul. Płóciennicza 4
62-020 Swarzędz 
tel. +48 531 470 184 
www.martin-agro.pl
e-mail: ak@martin-agro.pl
https://www.facebook.com/AndrzejkMartin

MARTIN to uznana marka wysokiej jakości maszyn i urządzeń 
rolniczych. Oferujemy pionowe i poziome wozy paszowe, roz-
rzutniki i ścielarki. W naszej ofercie znajdą Państwo również 
mieszalniki, śrutowniki i gniotowniki, osprzęt do ładowaczy oraz 
agregaty. W ofercie:
• wóz pionowy MIXMAX 
• wóz poziomy PERSEO
• ścielarka słomy TESEO
• urządzenia do pasz
• wozy stacjonarne – elektryczne
• osprzęt do ładowaczy

MARTIN is a recognized brand of high quality agricultural machi-
nery and equipment. We mainly offer vertical and horizontal feed 

mixers, spreaders and straw feeder machines. In our offer you 
will also find grinders and crushers. The offer includes:
• MIXMAX feed mixer
• PERSEO horizontal feed mixer
• TESEO straw blower
• feed processing equipment
• stationary electric mixer
• attachments for loaders

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.

MASSEY FERGUSON
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.masseyferguson.pl

Massey Ferguson to światowa marka koncernu AGCO. Oferta 
produktów MF obejmuje ciągniki o mocy od 19 do 405 KM, kom-
bajny klawiszowe oraz rotorowe, prasy rolujące, prasy wielko-
gabarytowe, ładowarki teleskopowe oraz maszyny zielonkowe: 
kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki. Massey Ferguson to idealne 
maszyny dla małych, średnich oraz dużych gospodarstw oraz 
dla usługodawców.

Massey Ferguson is a global brand of AGCO. The offer of MF 
products includes tractors with a power from 19 to 405 HP, 
straw walkers and rotor combine harvesters, round balers, large 
square balers, telehandlers and haytools: mowers, tedders and 
rakes. Massey Ferguson is the perfect machine for small, me-
dium and large farms and contractors.



109

M

McHale Engineering Ltd.
Castlebar Rd., 
ballinrobe, Co. Mayo
Ireland
tel. 604-400-020 / 795-947-370
www.mchale.pl
www.facebook.com/McHalePolska

Firma McHale Engineering Ltd. jest producentem specjalistycz-
nych maszyn rolniczych. McHale skupia się głównie na produkcji 
wysokowydajnych pras rolujących oraz owijarek do bel. Najnow-
szymi produktami firmy McHale są: zgrabiarki McHale R62-72 
i McHale R68-78, prasoowijarka Fusion 3 Pro oraz prasa zmien-
nokomorowa V8950, produkująca bele o średnicy do 1,9 m.

McHale manufacture a range of mowers, rakes, fixed and vari-
able chamber round balers, square and round bale wrappers, 
the Fusion integrated baler wrapper, round bale handling & bale 
splitting implements and straw blowing & silage feeding equip-
ment.

MECHANIkA MASZYN I URZąDZEŃ ROLNICZYCH 
Tomasz Pinkowski
ul. Przemysłowa 38
62-100 Wągrowiec
tel./fax: +48 67/262-24-00, +48 67/262-03-80
biuro@mmiur.com
www.mmiur.com

Jesteśmy firmą produkcyjną z 30-letnim doświadczeniem. Ofe-
rujemy rozdrabniacze słomy do kombajnów zbożowych, przy-
stawki do zbioru rzepaku, rozsiewacze nawozów. Produkujemy 
też części zamienne do kombajnów zbożowych produkcji krajo-
wej i zagranicznej: przenośniki łańcuchowe, podajniki ślimako-
we, sita żaluzjowe, klepiska, obrotnice do przyczep rolniczych; 
maszyny i suszarnie do konopi przemysłowych.

MMIUR Wągrowiec is a manufacturing company with 30 years 
experience. In our offer we have straw choopers for combine 
harvesters, headers extention for rape, fertilizer distributors. We 
also produce spare parts for combine harvesters domestic and 
foreign production including: elevator chains, augers surface, 
flap sieves, concaves, turntables for trailers and industrial hemp 
machines and dryers.

MEGA Sp. z o.o.
ul.Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa
m: 00 539 933 152
www.mega-nysa.pl

MEGA produkuje lekkie aluminiowe i stalowe naczepy wy-
wrotki dla transportu, rolnictwa i budownictwa. W 2017 r. nie 
tracąc polskiego charakteru, stała się częścią Grupy Benalu. 
Ten fakt otworzył nowy rozdział firmy. Efekt rozwoju, transfer 
nowoczesnych technologii i nowa jakość, pozwalają wejść na 
rynek z ofertą nowoczesnych, lekkich i niezawodnych pojazdów. 
Rosnące zaufanie do marki MEGA powoduje stały wzrost sprze-
daży w tym eksportu (obecnie na poziomie 80%).

MEGA – a manufacturer of light aluminum & steel tippers for 
the transport, agriculture and construction industry. Since 2017, 
without losing  Polish soul, it has become part of the Benalu 
Group. This merger opens a new chapter of company. The de-
velopment, implementation of modern technologies and new 
quality allow MEGA to offer modern, light and reliable vehicles. 
The growing trust in the MEGA brand could provide growth of 
export with approximately 80% of all production.

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
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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.

METAL-FACH Sp. z o.o.
ul. kresowa 62
16-100 Sokółka
tel. 85 711 98 40
fax: 85 711 90 65
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.

METAL-PLAST POLSkA Sp. z o.o. Sp.k. 
brzozie Lubawskie 95b
13-306 kurzętnik
tel. 604 396 976
e-mail: maszyny@metal-plast.pl
www.metal-plast.com.pl

METRIA Yuriy Ardashev
ul. Jana kazimierza 31b lok. 100
01-248 Warszawa
ZAkŁD PRODUkCYNY 
39 400 Tarnobrzeg, ul.. Zakładowa 22
tel. +48 507 086 006, +48 (15) 822 44 70
e-mail: sekretariat@metria.pl
www.metria.pl

Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i auto-
matyce przemysłowej. Należymy do wąskiego grona firm, które 
oferują pełną obsługę procesu formowania rotacyjnego: począw-
szy od projektu, przez produkcję form, wykonanie odlewów, aż po 
dostarczenie gotowego wyrobu do dowolnego miejsca w Polsce i 
w Europie. Naszymi sztandarowymi produktami są zbiorniki z two-
rzyw sztucznych, w tym jedno- i dwupłaszczowe zbiorniki na: 
• olej napędowy, opałowy • roztwór saletrano mocznikowy • 
zbiorniki na AdBlue • przydomowe oczyszczalnie ścieków – 
oczyszczalnie drenażowe, oczyszczalnie hybrydowe BDH 
i oczyszczalnie SBR (biologiczne) • zbiorniki na wodę deszczo-
wą (do systemów zagospodarowania deszczówki) • studzienki 
kanalizacyjne • przepompownie ścieków.

Metria specialises in plastics processing – rotational moulding 
products. We have many years of experience in the industry 
– we are one of the few companies on the market to provide 
a comprehensive scope of services. From rotational moulding 
designs to the manufacture of rotomoulding moulds and freight 
forwarding products in Poland and abroad:
• BDH hybrid treatment plants • SBR biological treatment plants 
• drainage treatment plants • fuel tanks (Diesel oil) • burning oil 
tanks • AdBlue tanks • rainwater tanks • tanks for other chemicals.

MIARY I WAGI, AGRO-LAb, LAb-SCALE – MIW GROUP
MIW GROUP Tomasz kogut Sp. k.
49-318 Skarbimierz Osiedle, ul. Smaków 9
tel. +48 77 411-39-28
fax +48 77 544-93-77
e-mail: office@miw.group
www.miw.group
https://www.facebook.com/Miary-i-
Wagi-312018122335861/
https://www.facebook.com/Agro-Lab-101228924885500

Jesteśmy MIW Group. Zapewniamy kompleksową ofertę dla 
sektora agro: • laboratoria zbożowe • sondy poboru próbek • 
wagi samochodowe. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele 
dużych inwestycji dla podmiotów rynku rolnego. Firma zamon-
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towała ponad 30 sond poboru prób, wyposażyła dziesiątki labo-
ratoriów zbożowych, zainstalowała setki wag samochodowych. 
Działamy na rynku od 65 lat, można nam w pełni zaufać.

MIW Group company provides a wide range of electronic scales, 
agricultural measurement solutions with load cells, sensors and 
professional software. We are proud to present wide range of 
weighbridge design types, including pit mounted, surface mount-
ed with ramps and portable truck scales.

MICHALAk MASZYNY ROLNICZE
Szarbia Zwierzyniecka 2A
28-530 Skalbmierz
tel. 41 35 29 643, tel. kom. 501 743 994
e-mail:  biuro@michalak.co
www.michalak.co 

Producent maszyn i urządzeń do rolnictwa. Oferujemy: kosze 
rozładunkowe, kosze przyjęciowe, wywrotnice hudrauliczne, 
płuczki do warzyw, szczotkarki do warzyw, stoły selekcyjne, sor-
towniki długościowe i grubościowe, wagopaczkarki, raszlownice 
automatyczne, przenośniki taśmowe a także maszyny na indy-
widualne zamówienie klienta.

Manufacturer of machines and equipment for agriculture. We of-
fer: infeed hoppers, receiving hoppers, hydraulic tippers, vegeta-
ble scrubbers, vegetable brushing machines, selection tables,  
length and thickness sorters, weighing and packing machines, 
automatic grading machines, belt conveyors and also machines 
according to individual customer’s order.

MICHAŁ WRZESIŃSkI DORADZTWO VSTEEL
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.

MICHAŁ Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 
krzysztof Targoński
ul. Przemysłowa 4
18-200 Wysokie Mazowieckie
kom. 604-493-711
tel. +48 86 275 01 46  +48 86 275 90 80
fax +48 86 275 90 81
www.michal-silosy.pl
info@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.

MICHELIN POLSkA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 28
02-672 Warsaw
Poland
http://agro.michelin.pl/

Michelin jest liderem technologicznym światowej branży opon. 
Firma produkuje, sprzedaje i promuje produkty, usługi oraz 
serwisy w dziedzinie mobilności. Michelin to producent opon 
do samochodów osobowych, ciężarowych, sprzętu rolniczego 
i budowlanego, samolotów, motocykli i rowerów; dzięki integracji 
z Camso oferta produktów stała się światowym liderem na rynku 
ogumienia off-the road. Siedzibą Grupy jest Clermont-Ferrand 
we Francji. Firma zatrudnia na świecie ponad 125 tys. osób i jest 
obecna w 170 krajach. Michelin ma 71 zakładów produkcyjnych, 
które w 2020 r. łącznie wyprodukowały około 170 mln opon. 
W Polsce Grupa Michelin ma fabrykę opon w Olsztynie oraz 
Dyrekcję Handlową w Warszawie.

Michelin, the leading mobility company, is dedicated to enhanc-
ing its clients’ mobility, sustainably; designing and distributing 
the most suitable tires, services and solutions for its clients’ 
needs; and developing high-technology materials that serve 
a variety of industries. Thanks to the merger with Camso com-
pany, Michelin Group has become a global leader in the off-the-
road tyres market. Headquartered in Clermont-Ferrand, France, 
Michelin is present in 170 countries, has 125 000 employees and 
operates 71 tire production facilities which together produced 
around 170 million tires in 2020.
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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. +48 222 500 118
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 Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020, polityki wsparcia rolnictwa, 
polskich produktów regionalnych i tradycyjnych, rolnictwa 
ekologicznego, Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz tar-
gów rolno-spożywczych organizowanych w kraju i za gra- 
nicą.

At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Develop-
ment you can get information about: Programme of Rural De-
velopment for 2014–2020, agriculture support policy, Polish 
regional and traditional products, organic farming, Try Fine Food 
Programme and agri-food markets organized in Poland and 
abroad.

MINOS AGRI POLSkA
ul. ĺwierkla Äska 110, 44-264 Jankowice 
tel. 601069661
Facebook:
https://www.facebook.com/minosagripolskaĘ
katalog on-line:
https://online.fliphtml5.com/gvso/kxsm/#p=1

Minos Agri, to firma zajmująca się produkcją maszyn rolniczych 
oraz produkcją wałów odbioru mocy marki SPT Star Power 
Transmission. Zakres maszyn jakie oferujemy to: glebogryzarki 
zwykłe i międzyrzędowe, siewniki, rozsiewacze, kosiarki bijako-
we, bębnowe, dyskowe, głębosze, agregaty, zgrabiarki, prze-
trząsacze, wozy paszowe oraz wszelkiego rodzaju wałki WOM. 

Minos Agri is a company dealing in the production of agricultu-
ral machinery and the production of power take-off shafts of the 
SPT Star Power Transmission brand. 

Mk SEATS Sp. z o.o. 
Dolnik nr. 33, 77-430 krajenka
tel. +48 781 478 050
e-mail: info@mk-seats.cominfo@mk-seats.com

MK-Seats świadczy usługi projektowania, produkcji, montażu 
i serwisu różnego rodzaju foteli np. dla maszynistów, kierowców, 
kapitanów, operatorów. Tworzymy wysokiej jakości siedzenia, 
które są bezpieczne i dostosowane do norm europejskich. Ofe-
rujemy konkurencyjne ceny i terminową realizację. Jesteśmy 
otwarci na każdą współpracę z Klientami. Posiadamy wymaga-
ne certyfikaty oraz system zarządzania.

MK-Seats provides design, production, assembly and service of 
various types of seats, e.g. for train drivers, captains, operators. 
We create high-quality seats that are safe and comply with Euro-
pean standards. We offer competitive prices and we meet all the 
deadlines. We are open to any cooperation with clients. We have 
the required certificates and a management system.

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 rozpyla- 
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czy standardowych skończywszy na eżektorach (RS, AZ, EŻ, 
EŻK, EŻK TWIN) posiada również końcówki rozlewowe KR5 do 
aplikacji 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 
nozzles 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.
Gorzewo, ul. kruk 4a
09-500 Gostynin
tel. +48 24 361 76 44
biuro@moderntech.pl
www.moderntech.pl
Facebook - https://pl-pl.facebook.com/moderntech.
maszyny.komunalne/
YT - https://www.youtube.com/channel/
UCGDVScykixCZDkOf3db4ukA

Moderntech Sp. z o.o. od 2011 roku jest wiodącym producentem 
maszyn komunalnych i budowlanych. Lata ciągłego doskona-
lenia, innowacyjności i nowoczesny park maszynowy sprawiły, 
że nasze maszyny konkurują na międzynarodowych rynkach 
i z sukcesem je zdobywają. Produkowane przez nas maszyny 
dostarczamy do klientów na terenie całej Europy, gwarantując 
również ich serwis oraz dostęp do części zamiennych.

Moderntech Sp. z o.o. since 2011, it has been a leading manufac-
turer of municipal and construction machinery. Years of continu-
ous improvement, innovation and modern machinery have made 
our machines compete on international markets and successfully 
win them. We deliver our machines to customers all over Europe, 
also guaranteeing their service and access to spare parts.

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 katowice
tel. 32 604-09-02, fax 32 604-09-01
Oddział kuźnia Osowiec
ul. Fabryczna 1, 46-023 Osowiec
tel. 77 421-24-20, tel. 77 421-24-20 wew. 103
www.moj.com.pl
e-mail: sekretariat@moj.com.pl
marketing@moj.com.pl

MOJ S.A. ODDZIAŁ KUŹNIA OSOWIEC należy do najstarszych 
zakładów przemysłowych w Polsce. Jesteśmy specjalistami 
w produkcji odkuwek dla różnych gałęzi przemysłu w tym  przemy-
słu kolejowego, rolniczego, hydraulicznego, górniczego, energe-
tycznego, motoryzacyjnego oraz stoczniowego. Współpracujemy 
zarówno z firmami krajowymi jak i zagranicznymi. Posiadamy mi. 
świadectwo uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta odku-
wek oraz kwalifikowanego dostawcy Deutsche Bahn. Oferujemy:

• odkuwki stalowe kute na gorąco o wadze 0,1–25 kg
• wykonanie odkuwek w oparciu o dostarczoną dokumentację 

bądź wzór wyrobu
• wykonanie dokumentacji odkuwek w technice przestrzennej 

CAD/CAM z uwzględnieniem naszej technologii kucia
• wykonanie obróbki cieplnej i mechanicznej odkuwek
• śrutowanie
• kalibrowanie na zimno i na gorąco.
Wysoką jakość wyrobów osiągamy dzięki stałemu doskonaleniu 
procesu produkcji, poszukiwaniu nowych rozwiązań technolo-
gicznych oraz wykwalifikowanym pracownikom, czego rezulta-
tem jest uzyskany w 2005 roku Certyfikat TUV CERT, potwier-
dzający funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością według 
normy ISO 9001.

MOJ Inc. BRANCH FORGING PLANT OSOWIEC is one of 
the oldest industrial plants in Poland. We are specialist at pro-
duction of forged parts for different industries including railway, 
agriline,hydraulic, mining and quarry, enegetic, automotive or ship-
yard. We cooperate with Polish and foreign companies. We owe, 
among others certificate recognized by PKP Cargo S.A. a manufac-
turer of forgings and a qualified Deutsche Bahn supplier. We offer:
• hot forget steel forgings weigh 0,1–25 kg
• manufacture of forgings based on provided documentation or 

model of products
• making of documentation of forgings in the spatial CAD / CAM 

technique, taking into account our forging technology
• execution of heat and mechanical treatment of forgings
• shot blasting
• hot and cold calibration
Our high quality products we achive thanks to the constant im-
provement of the production process, the search for new techno-
logical solutions and qualified employees, which resulted in the 
TUV CERT Certificate obtained in 2005, confirming the function-
ing of the Quality Management System according to ISO 9001.

            

MONO ENERGY Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3
tel. 573 006 060
biuro@monoenergy.pl

Fotowoltaika dla rolnictwa, domu, biznesu • 100% Polski produkt 
• Montaż w 30 dni • 20 lat gwarancji • Na rynku od 2017! • 100% 
zadowolonych klientów • 12 MW – moc naszych instalacji.
Fotowoltaika | Pompy ciepła | Systemy grzewcze | CarPorty

Photovoltaics for agriculture, home, business • 100% Polish pro-
duct • Installation in 30 days • 20 years warranty • On the market 
since 2017! • 100% satisfied customers • 12 MW – power of our 
installations.
Photovoltaics | Heat pumps | Heating systems | CarPorts
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MONTMAN AkCESORIA DO OGRODZEŃ 
Ul. bukowska 18,
62-081 Wysogotowo (koło Poznania)
tel. 881 455 188
sklep@montman.pl
www.montman.pl

Montman – sklep metalowy oferujący akcesoria do ogrodzeń 
oraz nowoczesne systemy zamocowań. Z bogatego portfolio 
polecamy złączki do rur idealne do budowania ogrodzeń bez 
spawania, łączniki i wkręty ciesielskie, kołki rozporowe, kotwy 
oraz zawiasy samozamykające się i rygle samozatrzaskowe do 
bram i furtek. Dzięki nim ogrodzenie dla zwierząt jest bezpieczne 
i zawsze zamknięte. www.montman.pl

Montman – a hardware store offering fencing accessories and inno-
vative fastening systems. We recommend - in our extensive portfolio 
– pipe connectors ideal for building fences without welding,  car-
pentry connectors and screws, dowels, anchors, self-closing hinges 
and self-locking bolts for gates and wickets. They keep fencing for 
animals safe and always closed. Please visit: www.montman.pl

MORO ARATRI SRL POLSkA
Wyłączny przedstawiciel w Polsce /  
An exclusive representative in Poland:
FHU Joanna bojanowska
ul. Warszawska 47
05-119 Michałów-Reginów
tel: +48 604 306 444, +48 795 466 528
joanna.bojanowska@wstodole.eu
www.wstodole.eu

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.

MOSkIT Marek Strzyż
śliwniki, ul. Skalmierzycka 52
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel/fax (062)762 10 40
Filia tel./fax (062) 753 41 71

e-mail: moskit123@o2.pl
www.moskit.kalisz.pl

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.

M-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Trzy Mosty 10
63-430 Odolanów
tel. +48 62 735 90 10
e-mail: mrol@mrol.com.pl

M-ROL to polska firma, która od 1974 roku produkuje nowocze-
sne maszyny rolnicze. W naszej ofercie znajdą państwo między 
innymi urządzenia do przygotowania karmy dla zwierząt, trans-
portu zboża oraz inne maszyny. Dynamiczny rozwój firmy to 
zasługa wprowadzania nowych technologii i zaufanie klientów. 

M-ROL Sp. z o.o. Sp. k. company operates on the market produc-
ing machinery and equipment for agriculture since 1974, and since 
2018 also machinery and equipment for recycling. Through 45 years 
of operating the company increased and mo dernized its offer.

MTM Dariusz Seferyński
ks. J. Poniatowskiego 11
05-230 kobyłka
www.firmamtm.pl
tel: 22 353-11-11, 22 353-22-22

Firma MTM rozpoczęła w październiku 1996 r. Przedmiotem 
działalności firmy jest kompleksowa obsługa klienta w dziedzinie 
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Wykonujemy całościowo 
powierzone nam inwestycje, począwszy od projektu, poprzez 
montaż, uruchomienie, obsługę serwisową, gwarancyjną i po-
gwarancyjną. Jesteśmy producentem urządzeń grzewczych 
multiolejowych, na paliwa alternatywne oraz stałe. 

The MTM company was established in October 1996. The com-
pany provides comprehensive customer service in the field of 
heating, air conditioning and ventilation. We carry out the entire 
work related to the investments entrusted to us, starting with de-
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sign, through assembly, commissioning, service, warranty and 
post-warranty service. We are a producer of multi-oil heating 
devices for alternative and solid fuels.

MTZ bELARUS TRAkTOR Sp. z o.o.
ul. kresowa 85
16-100 Sokółka
tel. +48 85 850 00 22; 885 764 007
e-mail: sekretariat@mtzbelarus.pl
marketing@mtzbelarus.pl
www.mtzbelarus.pl
https://www.facebook.com/mtzbelaruspolska 

MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. – wyłączny importer cią-
gników rolniczych marki Belarus dostępnych w przedziale mocy 
od 36–212 KM. W ofercie firmy znajdują się także inne maszyny 
rolnicze takie jak: przyczepy transportowe, rozrzutniki, rozlewa-
cze nawozów płynnych, kosiarki – produkty białoruskiego Pro-
ducenta Bobrujsk Agromasz. W sprzedaży posiadamy również 
oryginalne części i podzespoły do ciągników MTZ BELARUS.

MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. – exclusive importer of 
agricultural tractors brand Belarus available in the power range 
from 36–212 (h.p.) The company also offers other agricultural 
machines such as: transport trailers, manure spreaders, liquid 
fertilizer spreaders, mowers – products of the Belarusian manu-
facturer Bobruisk Agromasz. We also sell original parts and 
components for tractors MTZ BELARUS.

MULTITECH Radosław Górski
36  Szadek
62-834 Ceków kolonia
tel. 604 170 660
e-mail: kontakt@tuzy.pl
WWW: www.tuzy.pl

NAMYSLO Agricultural Machinery Manufacturer 
– Damian Namysło 
biedrzychowice 96a
48-250 Głogówek
tel. 694 448 837, 785 666 444
e-mail: biuro@namyslo.pl
www.namyslo.pl
Facebook: @itnamyslo

NAMYSLO to firma specjalizująca się w produkcji maszyn rol-
niczych. Zaawansowane rozwiązania techniczne sprawiają, że 
maszyny firmy NAMYSLO są wysokowydajne oraz robią dobre 
wrażenie wizualne, ze względu na ich precyzyjne wykonanie. 
Skoncentrowani na potrzebach klienta oraz wysokiej obsłudze 
klientów tworzą produkty wysokiej jakości, aby zdobyć wzajem-
ną lojalność i uznanie wśród nabywców, jednocześnie zapew-

niając konkurencyjne warunki handlowe. Zapraszamy do zapo-
znania się z naszą ofertą!

NAMYSLO is a company specializing in the production of agri-
cultural machinery. Advanced technical solutions make NAMYS-
LO machines highly efficient and make a good visual impression 
due to their precise execution. Focused on customer needs and 
high customer service, they create high-quality products to gain 
mutual loyalty and recognition among buyers, while ensuring 
competitive trade conditions. We invite you to familiarize your-
self with our offer!

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, planters, 
multi-row cultivators, and rotorillers. We handle all profile of 
farms with the possibility of funding.

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.
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NEW HOLLAND AGRICULTURE
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
www.newholland.pl
mail: marketing@newholland.com

Marka New Holland Agriculture jest częścią koncernu CNH Indu-
strial. Sprzęt rolniczy marki New Holland jest sprzedawany na ca-
łym świecie. Produkty rolnicze marki New Holland obejmują: ciągni-
ki, kombajny, prasy, sieczkarnie, ładowarki teleskopowe, sprzęt do 
siewu, ciągniki specjalistyczne i kombajny do zbioru winogron oraz 
maszyny uprawowe i zielonkowe. Główną siedzibą marki New Hol-
land w Polsce jest Płock, gdzie produkowane są kombajny zbożo-
we TC, CX5/6 oraz CH7.70, a także prasy rolujące i hedery do kom-
bajnów. New Holland to także niekwestionowany lider rynku sprze-
daży nowych ciągników rolniczych w Polsce, już od ponad 12 lat.

New Holland is a global brand of agricultural machinery pro-
duced by CNH Industrial. The New Holland Agriculture products 
include tractors, combines, balers, forage harvesters, specialty 
tractors and grape harvesters and also soil and grass machin-
ery. The headquarters of the New Holland brand in Poland is 
Płock, where TC, CX5 / 6 and CH7.70 combine harvesters are 
produced, as well as round balers and combine headers. New 
Holland is also the undisputed market leader in the sale of new 
agricultural tractors in Poland for over 12 years.

OPALL AGRI s.r.o. 
Hertice 
74755 Dolni Zivotice / Czechy 
tel. 888 824 292
e-mail: dariusz.okolotowicz@opall-agri.cz 

ORGANICALC Sp. z o.o. 
ul. Czerwona 21/2 
81-114 Gdynia 
tel. 798 051 333
e-mail: biuro@organicalc.pl

ORLEN OIL Sp. z o.o. 
ul. Opolska 114, 31-323 kraków
e-mail: agro@orlenoil.pl 

ORLEN OIL, zajmuje się kompleksową produkcją olejów oraz 
środków smarowych dla motoryzacji, rolnictwa oraz przemysłu.  
Linia olejów PLATINUM Agro została opracowana specjalnie 
dla nowoczesnych maszyn rolniczych. Oleje te zróżnicowane 
są pod kątem klas jakościowych wymaganych w nowoczesnych 
maszynach rolniczych. Jakość oferowanych produktów potwier-
dzają aprobaty oraz dopuszczenia producentów maszyn rolni-
czych, m.in.: John Deere, Case, New Holland.

ORLEN OIL is responsible for comprehensive manufacturing 
and distribution of lubricants for motorisation, agriculture and 
industry. PLATINUM Agro motor oils, developed specifically 
for modern agricultural machinery, are high quality base oils 
combined with a perfect blend of enriching additives. Products 
quality certified by leading manufacturers of modern tractors and 
agricultural machines e.g. John Deere, Case, New Holland.

ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
Widełka 869, 36-145 Widełka
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55
ORLENPaliwa@orlen.pl 
www.orlenpaliwa.com.pl 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. prowadzi hurtową sprzedaż produktów 
paliwowych, w tym benzyn, olejów napędowych i grzewczych, 
LPG oraz energii elektrycznej. Jest organizatorem programu 
monitoringu jakości paliw pod nazwą Paliwa BAQ. Odpowie-
dzialnie prowadzony biznes oraz kompleksowa oferta czynią 
spółkę solidnym partnerem, otwartym na budowanie długofalo-
wych relacji handlowych.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. is a wholesale company of gasolines, 
diesel fuels, heating oil, LPG and electricity. The company offers 
its Partners the fuel quality monitoring program called Paliwa BAQ. 
The reliability and comprehensive offer make ORLEN Paliwa a de-
pendable partner to build long-term business relationships.

OSI POLAND FOODWORkS Sp. z o.o.
Chróścina 3A, 56-200 Chróścina
tel. 65 543 01 43
e-mail: skup@foodworks.pl
strona www: 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, 
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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 
ul. królowej Jadwigi 43 
61-872 Poznań
www.otomoto.pl

OTOMOTO to platforma umożliwiająca skuteczną i wygodną 
sprzedaż oraz poszukiwanie pojazdów. Najwięcej z nich dotyczy 
samochodów osobowych, ale poszukujący znajdą tu również 
tysiące ogłoszeń w kategoriach motocykle i quady, pojazdy do-
stawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze oraz części. 
W lipcu 2021 roku roku serwis odwiedziło  ponad 7,5 mln inter-
nautów, którzy generowali średnio ponad 310 mln odsłon portalu 
(PBI/Gemius).

Otomoto is a platform to buy and sell vehicles, starting from cars, 
bikes, heavy machinery, parts. OTOMOTO is also providing cars 
history, VIN and price evaluation. In July 2021 around 7.5 mln of 
users, who generated more than 310 mln of page views visited 
otomoto.pl (PBI/Gemius).

P. kRÜCkEN ORGANIC GmbH
Glücksteinallee 41
D-68163 Mannheim
tel.+49 (0) 621-4321-720
handel@kruecken.de
www.kruecken.de

dystrybutor ekologicznych surowców rolnych. Firma P. Krüc-
ken Organic GmbH to lokalnie i międzynarodowo działające 
przedsiębiorstwo, specjalizujące się nie tylko handlem zbożami 
ale również transportem surowców rolnych, certyfikowanych we-
dług różnych standardów ekologicznych. Sumiennie opracowuje-
my kompletny przebieg transportu i kontroli jakości, od momentu 
odbioru towaru u producenta rolnego do docelowej dostawy w 
ekologicznych przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie pra-
wie całej Europy.

organic Products Trading Company. Our company is a locally 
and internationally operating trading house, specialized in trade, 
logistics, and the transport of raw materials that are certified accord-
ing to various organic standards. We provide the complete chain 
of logistics and quality assurance, from organic farmers to the de-
livery of goods, to the organic industry and businesses in Europe.

P.H.U.P. ARWIbUD Artur Czyż 
ul. W.S. Reymonta 6, 62-241 Żydowo 
tel. +48 606 476 618, +48 61 425 73 72 
e-mail: biuro@arwibud.eu 
Adres strony internetowej: www.arwibud.eu 
Profil facebook: www.facebook.com/Arwibud-
Żydowo-102555677167945/   

Firma Arwibud obecna jest na rynku od 1989 roku. Z biegiem 
czasu oraz wzrostem produkcji firma ukierunkowała się na profil 
produkcji dla rolnictwa, zaczęliśmy produkować maszyny rolni-
cze takie jak sortownik do ogórków, samolot do zbioru ogórków, 
taśmociągi transportowe, kosze przyjęciowe. Wszystkie maszy-
ny są zaprojektowane i wykonane z wysoką precyzją, po 2014 
roku firma rozszerzyła swą działalność w zakresie obróbki stali 
poprzez zakup nowoczesnych laserów do wycinania w blachach 
oraz pras krawędziowych do gięcia. Nasza firma jest wstanie 
wykonać każdą konstrukcje stalową wraz z malowaniem prosz-
kowym.  Od początku istnienia kładziemy bardzo duży nacisk na 
jakość oraz trwałość naszych wyrobów. 

The Arwibud company has been present on the market since 
1989. Over time and with the increase in production, the company 
focused on the production for agriculture, we started to produce 
agricultural machines such as a cucumber sorter, a cucumber 
picking plane, transport belts, receiving baskets. All machines 
are designed and manufactured with high precision. After 2014 
the company expanded its activity in the field of steel process-
ing by purchasing modern lasers for cutting in sheet metal and 
press brakes for bending. Our company is able to make any steel 
structure with powder coating. From the very beginning, we have 
put great emphasis on the quality and durability of our products.

P.O.R kONSIL 
ul. Nakielska 10, 89-121 ślesin k. Nakła 
tel. +48 52 385 78 59 
e-mail: konsil@interia.pl 
www.konsil.pl

KONSIL jest polskim producentem silosów zbożowych. Istnieje 
od 1995 r. Oferujemy • silosy zbożowe płaskodenne z blachy 
płaskiej i falistej 10–5000 t • silosy zbożowe lejowe 44–312 t • 
silosy spedycyjne 38 i 62 t • silosy paszowe 3–31 t • urządzenia 
do wentylacji i transportu ziarna • wyposażeni paszarni: rozdrab-
niacze, mieszalniki, pojemniki • zbiorniki retencyjne na wodę 
22–356 m³ • skośne podłogi w silosach typu 40–60.

KONSIL is polish producer of grain silos. The company is on 
market since 1995. We offer • flat-bottomed farm silos of flat and 
corrugated steel 10–5000 t • funnel farm silos 44–312 t • forwar-
ding silos 38 and 62 t • feed silos from 3–31 t • devices for ven-
tilation and transport of grain • feed plant equipment: grinders, 
feed mixers & containters • retention tanks for water 22–356 m³ 
• sloping floors in silos type 40–60.
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P.P.U.H. 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 dolomitu na 
kruszywa budowlane i drogowe oraz wapno nawozowe zawiera-
jące 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.

P.P.U.H. WOPROL
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.

PAŃSTWOWA INSPEkCJA PRACY, 
GŁÓWNY INSPEkTORAT PRACY
ul. barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
www.pip.gov.pl

Organ kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, w zakresie bhp 
w rolnictwie prowadzi działalność prewencyjną: poradnictwo 
i szkolenia dla rolników indywidualnych, konkursy dla dzieci 
i młodzieży, wizytacje gospodarstw rolnych, publikuje bezpłatne 
wydawnictwa o bezpieczeństwie pracy.

Institution of control and supervision of working conditions. In 
terms of agriculture occupational safety and health (OSH) it 
conducts prevention activities: advisory and training service for 
farmers, contests for youths and children, farms inspections. It 
publishes free of charge materials on occupational safety.

PAWELEC AGRO Marcin Pawelec
Gorzyce 175, 33-250 Otfinów
tel; 783095716
mail: pawelecagro@gmail.com

Rolnictwem zajmujemy się od pokoleń. Doświadczenie zdo-
byte na przestrzeni wielu lat pozwala nam zrozumieć potrzeby 
obecnych rolników. Znamy trud pracy na roli. Znajomość budo-
wy maszyn mamy we krwi. W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku zajęliśmy importem maszyn rolniczych z Turcji. Cechuje 
nas uczciwość, zaangażowanie, rzetelność oraz pracowitość. 
W naszej ofercie znajdą Państwo wysokiej jakości maszyny 
w najlepszych na rynku cenach.

We have been farming for generations. The experience gained 
over many years allows us to understand the needs of today’s 
farmers. We know the hardships of farming. Knowledge of me-
chanical engineering is in our blood. In response to the mar-
ket demand, we imported agricultural machinery from Turkey. 
We are characterized by honesty, commitment, reliability and 
diligence. Our offer includes high-quality machines at the best 
prices on the market.

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.
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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 feeding 
system, liquide feeding, feeding robots, ventilation, manure removal, 
increasing profitability of cattle milk breeding and pig production.

PERARD SAS 
Av. de l’Europe ZI de,
55100 Verdun, Francja
kontakt na terenie Polski: +48 603 303 218

Producent PERARD SAS jest jedną z wiodących na rynku 
Francuskim Firm produkujących Rozrzutniki obornika o ładow-
nościach od 8 do 30 Ton, Wozów Przeładowczych Interben-
ne oraz X-Flow o pojemnościach od 15 do 52 m3 oraz koszy 
przeładunkowych Trans Express. Firma produkująca maszyny 
od 1988 roku z najlepszych jakościowo komponentów, dbając 
o szczegóły oraz jakość dopracowania swoich produktów. 

PEREkO
Siedziba Zarządu: 
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Zakład Produkcyjny:
ul. E. kwiatkowskiego 43, 27-200 Starachowice
tel. +48 41 389-71-00
fax +48 41 389-71-01
bok@pereko.pl
https://www.pereko.pl/
https://www.facebook.com/kotly.PEREkO

PEREKO to marka kotłów produkowanych przez Envo sp. z o.o.  
Od 2002 r. dbamy o to, aby nasze urządzenia spełniały najwyż-
sze standardy, dzięki czemu zapewniamy pełne zadowolenie 
klientów. Nasze portfolio to: kotły na pellet, ekogroszek oraz 
kotły elektryczne.W roku 2018 wprowadziliśmy do sprzedaży 
Kocioł Indukcyjny π, dwa lata później kocioł soniczny: SONIC 
– rozwiązania na miarę XXI w.

PEREKO is a brand of boilers manufactured by Envo sp. z o.o. It 
is important for us that our equipment meets the highest standards 
and therefore we guarantee customer satisfaction - since 2002. 
Our portfolio includes: pellet boilers, eco-pea coal and electric boil-
ers. In 2018, we launched the π Induction Boiler, and two years 
later the sonic boiler: SONIC - solutions for the 21st century.

PERFEkTON 
ul. św. Marcin 24 / 401
61-805 Poznań
e-mail: info@perfekton.pl
Strona www: https://perfekton.pl/
Facebook: @Perfekton

Perfekton to firma zajmująca się wysyłaniem osób w charakte-
rze opiekuna osób starszych na terenie Niemiec. Firma powstała 
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości 
usługi opiekuńcze w Niemczech oraz poprawę opieki nad se-
niorami w Polsce.

Perfekton 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.

PETER kRÖGER GmbH  
bloge 4  
D-49429 Visbek-Rechterfeld
tel. +49 444 596 360
e-mail: schaefer@kroeger-nutzfahrzeuge.de  
www.agroliner.de

Nasza rodzinna firma ma ponad 60-letnie doświadczenie w bu-
dowie pojazdów. Od samego początku nacisk kładziono na 
rolnictwo. Już w latach 80-tych rozpoznaliśmy trend w kierun-
ku większych jednostek transportowych i wyższych prędkości, 
dlatego rozwijaliśmy nasze przyczepy pod tym kontem. Nasze 
pojazdy sprzedawane są przede wszystkim w Europie pod 
zarejestrowanymi nazwami handlowymi „agroliner” (rolnicze) 
i „terraliner” (budowlane), ale także w coraz większych ilościach 
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Our family-run business has over 60 years of experience in vehi-
cle 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 contin-
ued to specifically develop our trailers for this. Our vehicles are 
primarily sold in Europe under the registered trade names „ag-
roliner” (agricultural) and „terraliner” (construction), but also in 
increasing quantities in central and eastern European countries.
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PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
+48 /22/ 4331 300
sekretariat.eosa@gkpge.pl

PGE Energia Odnawialna, należąca do Grupy Kapitałowej 
PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii 
Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 
4 elektrownie szczytowo-pompowe, 5 farm fotowoltaicznych 
oraz jeden magazyn energii. Łączna moc zainstalowana 
wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW. W zeszłym roku 
produkcja energii elektrycznej w spółce osiągnęła poziom ok. 
2665 GWh netto.

PGE Energia Odnawialna, a subsidiary of the PGE Capital 
Group, is currently the largest producer of green energy in Po-
land. It manages 17 wind farms, 29 hydroelectric power plants, 
4 pumped-storage power plants, 5 photovoltaic plants and an 
energy storage facility. The total installed capacity of the compa-
ny’s assets is 2326,25 MW and last year the amount of electricity 
generated by them collectively reached 2665 GWh net.

PHOSAGRO POLSkA Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
+48 22 203 4500
polska@phosagro.com
www.phosagro.pl

PhosAgro to rosyjski producent nawozów fosforowych, 
jeden z największych na świecie. Nasze przyjazne dla śro-
dowiska produkty pomagają rolnikom zwiększyć wydajność 
i jakość plonów w 102 państwach na wszystkich zamieszka-
nych kontynentach. Produkujemy 50 rodzajów nawozów fos-
forowych i azotowych, a także amoniak, fosforany paszowe 
oraz znakomite surowce fosforytowe o zawartości P2O5 ponad 
39%.

PhosAgro is Russian producer of phosphate-based ferti-
lizers, one of the leading in the world. Our environmentally 
friendly products help farmers from 102 countries across all in-
habited continents to improve their crop quality and yields. We 
produce 50 grades of phosphorus and nitrogen fertilizers, as 
well as ammonia and feed phosphates, along with high-grade 
phosphate rock boasting 39%+  P2O5. 

PHU AGRO-EkO Łukasz krzewiński
Czartowo 26
62-560 Skulsk
tel. 781 293 179  lub 693 065 115  
krzewinski.lukasz@gmail.com

PHU AGRO-EKO zajmuje sie sprzedazą deszczowni szpulowych 
marki IRRLAND i IRTEK, pomp oraz czesci do deszczowni.

PHU AGRO-EKO – It take care of seeling reel sprinklers brands 
IRRLAND and IRTEK, pumps and parts for reel sprinklers

PIAST PASZE Sp. z o.o.
Lewkowiec 50A
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 736 02 34
Fax 62 735 99 01
lewkowiec@wp-piast.pl
www.piastpasze.pl
facebook.com/wppiast

Firma PIAST PASZE Sp. z o.o. jest obecna na rynku od po-
nad 25 lat. Zakłady produkcyjne w Lewkowcu, Gołańczy, Ole-
śnie i Płońsku produkują pasze i koncentraty przeznaczone dla 
zwierząt gospodarskich. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło 
opracować programy żywieniowe uwzględniające potencjał ge-
netyczny 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 over 25 years. Feed company plant Lewkowiec, 
Gołańcz, Oleśno and Płońsk they produce fodder and concen-
trates for livestock. Our many years of experience have allowed 
us to develop nutritional programs that take into account the ge-
netic potential and nutritional requirements of livestock. PIAST 
PASZE is quality, knowledge and experience

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 sło-
necznej. Nasza oferta obejmuje urządzenia, ktore pozwalają na 
pozyskiwanie najczystszej formy energii jaką daje nam słońce, 
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przez co przyczyniamy się do ograniczania emisji szkodliwych 
substancji do środowiska i jednocześnie redukcji wydatkow na 
tradycyjne nośniki energii. Wychodzimy z założenia, iż urządze-
nia ktore oferujemy mają przynosić oszczędności przez okres 
nie dwoch, pięciu czy dziesięciu lat ale co najmniej dwudziestu. 
Nie osiągnie się tego okresu korzystając z produktow wątpli-
wego pochodzenia. Korzystając z własnego doświadczenia 
dobieramy wyroby z ktorych jesteśmy dumni i ktore nie zawiodą 
naszych klientow.

PLANTICO HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE 
ZIELONkI Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare babice
tel. 22 722-90-66
e-mail: plantico@plantico.pl
e-sklep: sklep.plantico.pl
www.plantico.pl

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. to polska firma hodowlano-nasienna 
oferująca szeroki asortyment wysokiej jakości nasion warzyw, 
kwiatów i ziół marki PlantiCo, Polan i Spójnia . Nowości na se-
zon 2021–2022: ogórki konserwowe: Arko F1, Remiz F1, Liberty 
F1, Starter F1 i Horizon F1; fasola szparagowa zielonostrąkowa 
Helena, burak ćwikłowy Mars F1, cebula Cordia F1, Kapusta 
pekińska Elza F1 i Polstar F1.

„PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. 
z o.o. – Polish horticulture breeding and seed production com-
pany. We offer wide assortment of vegetables, flowers, herbs 
in branded packages: PlantiCo, Polan, Spójnia.  We guarantee 
the high quality of our seeds, the reliability of varieties. News for 
season 2022: cucumber: Arko F1, Remiz F1, Liberty F1, Starter 
F1; green beans  Helena, beetroot Mars F1.

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)
wydawnictwo@plantpress.pl
www.plantpress.pl

Wydawca czasopism ogólnopolskich i europejskiego magazy-
nu sadowniczego oraz książek o tematyce ogrodniczej i portali 
branżowych:
• „Hasło Ogrodnicze” • „Miesięcznik praktycznego sadownic-
twa SAD” • „Czereśnia” • „Truskawka, Malina, Jagody” (TMJ) 

• „Informator Sadowniczy” • „Warzywa polowa uprawa warzyw 
i ziemniaków jadalnych” • „Szklarnie, Tunele, Osłony” • „Wiado-
mości Rolnicze Polska” • „Szkółkarstwo” • „EFM European Fru-
itgrowers Magazine” • www.warzywa.pl • www.sad24.pl • www.
ogrod.info

The publisher of the following magazines: 
• „Hasło Ogrodnicze” • „MPS  SAD” • „Czereśnia” • „Truskawka, 
Malina, Jagody” • „Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemni-
aków jadalnych” • „Szklarnie, Tunele, Osłony” • „Wiadomości 
Rolnicze Polska” • „Szkółkarstwo” • „Informator Sadowniczy” • 
„EFM European Fruitgrowers Magazine”, as well as books on 
gardening.

POLCALC NAWOZY WAPNIOWE Sp. z o.o. 
tel. kom:  880 880 801 
e-mail:   polcalc@polcalc.pl   

POLCALC NAWOZY WAPNIOWE to największy Polski pro-
ducent nawozów wapniowych, głównym atutem naszych pro-
duktów jest najwyższa skuteczność odkwaszania gleby przy 
możliwie najniższych nakładach. Dzięki dobrej granulacji 100% 
reaktywności doskonale się rozpuszcza i jest całkowicie przy-
swajalny dla gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże na-
tychmiastowe co powoduje, że jego skuteczność w pierwszym 
roku jest kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego wapna rolniczego. 
Skład: 98% Węglan Wapnia (kreda), Reaktywność: 100%, Przy-
swajalność: 100%

POLDRONE Sp. z o.o. 
ul. kiszkowska 8
Gniezno 62-200
tel. +48 519 406 725 – Mikołaj kołodziejczak
tel. +48 576 565 145 – Przemysław Leszczyński
www.poldrone.com
Fb: https://www.facebook.com/poldroneuav

Jesteśmy producentem dronów przemysłowych. Za nami 10 lat 
projektowania i produkcji UAV oraz kreatywność. Naszym no-
wym projektem jest w pełni autonomiczny dron A.I.OX. Wprowa-
dzamy na rynek urządzenie, które stanowi przełom w zakresie 
jego użytkowania. Uniwersalna platforma z systemem piono-
wym startu VTOL.

We are a manufacturer of industrial drones. Behind us 10 years 
of UAV design and production and creativity. Our new project is 
a fully autonomous A.I.OX drone. We introduce a device to the 
market that is a breakthrough in its use. Universal platform with 
VTOL vertical take-off system.
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POL-DRZEW Jarosław Włodkowski 
Grupa Nawozów Complexor
ul. Łomżyńska 4
18-520 Stawiski 
tel. +48 784 54 33 54
+48  694 100 572
+48 727 925 827
e-mail: complexor@wp.pl
www.complexor.com.pl

Grupa Nawozów Complexor to dynamicznie rozwijająca się fir-
ma zajmująca się produkcją i dystrybucją nawozów wapniowych 
najwyższej jakości. Dodatkowo oferujemy doradztwo nawozowe 
i badania gleby. Dobre nawożenie to podstawa efektywnego 
rolnictwa. Zadzwoń już dziś i dowiedz się jak możemy pomóc 
w podniesieniu efektywności w uprawie.

Grupa Nawozów Complexor is a dynamically developing com-
pany that produces and distributes highest quality calcium 
fertilizers. Additionally, we offer fertilization consulting and soil 
testing. Good fertilization is the basis of effective farming. Call us 
today and find out how we can help you increase the efficiency 
of your cultivation.

 

POLMAIS karbowski Duklas Sp.j. 
Narty 34a
87-840 Lubień kujawski
tel. 54/ 233 75 48
tel. kom. 607 801 787
tel. kom. 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.

POLSkI INSTYTUT ROLNICTWA Sp. z o.o.
Marka: RolnikON
Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
tel. 506 133 464
e-mail: kontakt@rolnikon.pl
www.rolnikon.pl
Facebook: Facebook.com/rolnikon

RolnikON to w pełni polski system przeznaczony dla gospo-
darstw rolnych, dostępny z urządzeń z Internetem. Jego celem 
jest pomoc przy zarządzaniu uprawami, magazynem, a także 
nadzorowaniu pracowników. RolnikON posiada moduł zwierzę-
cy (bydło, trzoda, owce, kozy) oraz moduł finansowy (FV, KRiP, 
Rejestr VAT). Generowane dokumenty są zgodne z polskimi 
przepisami.
 
RolnikON is a Polish system intended for farms, available from 
devices with the Internet. Its purpose is to help in the manage-
ment of crops, warehouse and supervision of employees. Rol-
nikON has an animal module (cattle, pigs, sheep, goats) and 
a financial module (FV, KRiP, VAT register). The generated 
documents comply with Polish regulations.

POLSkI ZWIąZEk PRODUCENTÓW kUkURYDZY 
ul. Mickiewicza 33 pok. 43
60-837 Poznań 
tel. 61 662 74 20
e-mail: pzpk@kukurydza.info.pl

Polski Związek Producentów Kukurydzy to organizacja sku-
piająca producentów kukurydzy i reprezentująca ich interesy 
w Polsce i za granicą. Związek popularyzuje idee uprawy ku-
kurydzy i racjonalnego jej wykorzystania w żywieniu zwierząt, 
w przetwórstwie spożywczym, w żywieniu ludzi oraz w produkcji 
energii odnawialnej: biogazu, bioetanolu. Jest organizatorem 
odmianowych doświadczeń porejestrowych i doradztwa agro-
technicznego. Od 1993 roku wydaje czasopismo „Kukurydza”.

PZPK is an organization associating maize producers and 
representing their interests in Poland and abroad. The Union 
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popularizes the idea of maize cultivation and rational use in 
animal nutrition, food processing, human nutrition and the 
production of renewable energy: biogas, bioethanol. It is an 
organizer of varietal post-registration experiments and agro-
technical consulting. Since 1993, he has been publishing the 
journal „Kukurydza”.

POLSkIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5
60-118 Poznań
tel. +48 61 886 29 10
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. Magazyn 
wydawany jest z dodatkami: top świnie, top bydło top Agroszef 
oraz nowości : bydło mięsne i opasy, Ziemniaki. Na stronie in-
ternetowej podajemym.in. nowości z branży rolnej oraz aktualne 
notowania cen. Organizujemy spotkania i warsztaty.

• Tygodnik Poradnik rolniczy – czasopismo z aktualnymi in-
formacjami z branży rolniczej. W każdym numerze znajdziesz: 
agroporady, porady prawne, notowanie cen rolniczych, repor-
taże z życia wsi, informacje o maszynach, porady dotyczące 
produkcji mleka.

• Profi to magazyn dla użytkowników i pasjonatów techniki. 
Z nami zyskujesz niezależne testy ciągników i maszyn, w któ-
rych piszemy o ich plusach i minusach, garść porad warsztato-
wych oraz dawkę nowości w technice rolniczej. Odwiedź www.
profitechnika.pl!

• elita dobry Hodowca – dwumiesięcznik dla rolników zajmują-
cych się hodowlą bydła mlecznego i produkcją mleka.

• Sad Nowoczesny to specjalistyczne czasopismo dla sadow-
ników i wszystkich zainteresowanych wsparciem produkcji sa-
downiczej. Co miesiąc poruszamy zagadnienia agrotechniczne 
dotyczące nowoczesnej uprawy roślin sadowniczych, nawoże-
nia, ochrony przed szkodnikami i chorobami, przechowywania 
owoców, czy nowych odmian. Zamów egzemplarz próbny na 
https://sn.pwrwydawnictwo.pl/bezplatny_egzemplarz

• wiom warzywa i owoce miękkie to miesięcznik dedyko-
wany plantatorom warzyw polowych i owoców miękkich, pro-
dukowanych również pod osłonami. W każdym numerze eks-

perci i praktycy przedstawiają problematykę produkcji warzyw 
i owoców – od planowania, poprzez możliwości finansowania, 
technologię uprawy, ochronę roślin i nawożenie. Zamów eg-
zemplarz próbny na https://wiom.pwrwydawnictwo.pl/bezplat-
ny_egzemplarz

• Top agrar Polska – a professional, modern and proven in 
every field monthly magazine for farmers and breeders. The 
magazine is published with the following additions: top pigs, 
top cattle, top Agroszef and new: meat cattle and breeding 
stock, Potatoes. Our website provides news from the agricul-
tural sector and current price quotations. We organize meet-
ings and workshops.

• Tygodnik Poradnik rolniczy – A magazine with up-to-date 
information from the agricultural industry. In each issue you will 
find: agro-advice, lawyer advice, agricultural prices, reports on 
rural life, information about machines, advice on milk produc-
tion.

• Profi is a magazine for users and technology enthusiasts. With 
us, you get independent tests of tractors and machines in which 
we write about their advantages and disadvantages, a handful 
of workshop tips and a dose of news in agricultural technology. 
Visit www.profitechnika.pl!

• elita dobry Hodowca – a bimonthly magazine for farmers 
dealing with dairy farming and milk production.

• Sad Nowoczesny is a specialized magazine for fruit grow-
ers and anyone interested in supporting fruit production. Every 
month we discuss agrotechnical issues related to modern culti-
vation of fruit plants, fertilization, protection against pests and 
diseases, fruit storage and new varieties. Order a sample copy 
at https://sn.pwrwydawnictwo.pl/bezplatny_egzemplarz

• wiom warzywa i owoce miękkie is a monthly magazine 
dedicated to growers of ground vegetables and soft fruits, also 
produced under cover. In each issue of the newspaper, experts 
and practitioners present the issues of fruit and vegetable pro-
duction – from planning, through financing options, cultivation 
technology, plant protection and fertilization. Order a sample 
copy at https://wiom.pwrwydawnictwo.pl/bezplatny_egzemplarz

POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
ul. Nowotomyska 37
64-310 Lwówek
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.
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POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA 
Sp. z o.o – WIEśCI ROLNICZE
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 wynosi 
od 42 000 do 50 000 egzemplarzy. Pismo powiązane jest z por-
talem www.wiescironicze.pl (od 150 tys. do 200 tys. użytkow-
ników), na którym codziennie pojawiają się aktualne branżowe 
informacje, oraz z kanałem na Youtube (ok.300 tys. użytkow-
ników). Publikujemy artykuły poruszające problemy ważne dla 
rolników. Przekazujemy informacje o nowych uregulowaniach 
prawnych, dopłatach z Unii, innowacjach i dobrych praktykach 
w rolnictwie.

wieści rolnicze is a free, Polish nationwide monthly (with a 
regional insert published in Wielkopolska Province) with a cir-
culation from 42,000 to 50,000 copies. The monthly is linked to 
a website, www.wiescironicze.pl (from 150,000 to 200,000 us-
ers), which publishes agricultural news every day, and a You-
Tube channel (with approximately 300,000 users). We publish 
articles which address issues important for farmers. We share 
information on new legal regulations, EU funding, innovations 
and good agricultural practices.

POM bRODNICA 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 mulczo-
we, narzędzia na przedni TUZ, aeratory pryzm materiałów 
organicznych, 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.

POMORSkO MAZURSkA HODOWLA ZIEMNIAkA 
Sp. z o.o. 
Strzekęcino 11
76-024 świeszyno 
tel. 94 316 12 95
e-mail: pmhz@pmhz.pl
www.pmhz.pl

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z siedzibą 
w Strzekęcinie jest firmą hodowlano-nasienną kontynuującą po-
nad  70 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka. 
Spółka prowadzi działalność w 4 oddziałach: Strzekęcino (woj. 
zachodniopomorskie), Jezierzycach i Celbowie (woj. pomor-
skie) oraz Szyldaku (woj. warmińsko-mazurskie). Przedmiotem 
działalności jest prowadzenie hodowli i nasiennictwa ziemnia-
ka. Wśród naszych popularnych odmian wyróżniamy odmiany 
jadalne: Tajfun, Bryza Stokrotka, Mazur, Magnolia, Ignacy oraz 
odmiany skrobiowe ziemniaka: Jubilat, Boryna, Mieszko, Ama-
rant, Harpun. zapraszamy do kontaktu.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. in Strzekę-
cino is a breeding and seed company that continues over 70 
years of Polish tradition in potato breeding and seed production.
The company operates in 4 branches: Strzekęcino (Zachod-
niopomorskie Province), Jezierzyce and Celbowo (Pomorskie 
Province) and Szyldak (Warmińsko-Mazurskie Province). The 
subject of activity is the cultivation and seed production of pota-
toes. Our popular varieties include the following edible varieties: 
Tajfun, Bryza Stokrotka, Mazur, Magnolia, Ignacy, and starch 
potato varieties: Jubilat, Boryna, Mieszko, Amarant, and Harpun. 
Please contact us. 

POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 2A
81-198 Pogórze
tel. +48 (0)58 770 2945
e-mail: info@psh-poland.com

Oferując ponad 10 500 rodzajów rozruszników i alternatorów, fir-
ma Pos Service Holland pokrywa ponad 85% zapotrzebowania 
w przemyśle motoryzacyjnym i rolnym. Nasi klienci mogą wy-
bierać spośród produktów w różnej cenie oraz jakości, zaczyna- 



125

P
jąc od zamienników i jednostek regenerowanych poprzez orygi-
nalne podzespoły wiodących producentów.

With more than 10.500 types of starter motors and alternators, 
Pos Service Holland covers more than 85% of the automotive 
and agricultural industry. PSH is a leading company when it 
comes to the widest and most complete range of starters and al-
ternators. Next to that, our customers can choose several quali-
ties of units within the same OE number range, like new OEM, 
Reman or Imitation products.

PÖTTINGER POLSkA Sp. z o.o.
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 rolni-
cze 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

POZNAŃSkA HODOWLA ROśLIN Sp. z o.o. 
ul. kasztanowa 5
63-004 Tulce
tel. 61 872 79 50
e-mail: tulce_zarzad@phr.pl
www.phr.pl
www.facebook.com/phr.tulce

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 80 odmian zbóż, roślin strączkowych oraz traw. 
Kwalifikowany materiał siewny naszych odmian dostępny jest na 
terenie całego kraju w wybranych firmach nasiennych.

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. is polish plant breed-
ing and seed production company. We offers highest quality 
certified seeds of agricultural plants. We have 80 varieties of 

cereals, pulses and grasses in our breeding achievements. 
The certified seed of our varieties is available in selected seed 
companies.

PPH AGRONAS Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 83
62-600 koło
tel. 63 272-04-03
fax. 63 272-10-00
e-mail: agronas@agronas.pl
www.agronas.pl

Firma Agronas jest największym producentem nasion traw 
w Polsce i jednym z liderów w produkcji nasion rolniczych. Ofe-
rujemy w ciągłej sprzedaży: nasiona i mieszanki traw, nasiona 
paszowe, zboża jare, zboża ozime, kukurydzę, motylkowe drob-
noziarniste, motylkowe gruboziarniste, mieszanki poplonowe 
na zazielenianie, pozostałe nasiona rolnicze. Zapraszamy do 
współpracy.

We are the biggest producer of grass seed in Poland and a lead-
er in the production of agricultural seed. We offer In continuous 
sale: seed and grass mixtures, fodder seed, spring crops, winter 
crops, maize, small papilionaceous seed, large papilionaceous 
seed, after harvest mixtures for greening,  other agricultural 
seed. We welcom Your cooperation.

PPHU 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. 
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PRZEDSIĘbIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 
kOWALSkI
Cichoradz 8
87-133 Rzęczkowo
www.cichoradz.pl
j.kowalski@cichoradz.pl
d.cichocki@cichoradz.pl

PHU Kowalski zajmuje się sprzedażą maszyn oraz urządzeń 
rolniczych. Jesteśmy autoryzowanymi importerami maszyn 
Lozova Machinery, Yaroslavich, Opall agri. W naszej ofercie 
znajdą  Państwo maszyny do uprawy gleby, siewu oraz przy-
czepy objętościowe, skorupowe. Posiadamy własny serwis 
oraz transport.

PHU Kowalski sells agricultural machinery and equipment. We 
are authorized importers of Lozova Machinery, Yaroslavich, 
Opall agri machines. Our offer includes machines for soil cultiva-
tion, sowing as well as volumetric and shell trailers.

PPUH DEXWAL bIS 
tel. 603700029
Centrala: 0413787011
e-mail: mw@dexwal.com
agro@dexwal.com.pl
Strona internetowa: www.dexwal.com

Firma DEXWAL powstała w 1990 r. w Busku-Zdroju. Obecnie 
posiadamy 4 linie produkcyjne – maszyny rolnicze i komunalne, 
części motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, a także wyroby dla 
kotlarstwa i energetyki.Obecnie firma posiada przedstawiciel-
stwa w całej Europie. Posiadamy także duże doświadczenie 
dostarczania naszego asortymentu pod markę własną w kraju 
jak i za granicą.

Company DEXWAL was established in 1990 in Busko-Zdrój.
Currently we posses 4 production segments – agrotechnical 
and municipal machinery, automotive, operating fluids and 
products for power industry.The company currently has rep-
resentative offices throughout Europe.We also have extensive 
experience in supplying our assortment for our own brand at 
home and abroad.

PRESOIL
Zachodnia Polska: Wielkopolska
ul. Zielaraska 120e/5, 62-064 Plewiska
Wschodnia Polska:
17-300, Siemiatycze, ul. Wolka Nadbużna 1
tel. 514-372-709
www: Presoil.pl
e-mail: biuro@presoil.pl

Firma Presoil proponuje wyposażenie do zakładów tłoczenie 
oleju sojowego, słonecznikowego  oraz rzepakowego , prasy do 
tłoczenia oleju , o wydajności 60–2000 kg/h ekstrudery o wydaj-
ności 150– -1500 kg/h, mamy w ofercie sprzęt do podgrzewanie 
surowca przed tłoczeniem, sprzęt do chłodzenia surowca po 
ekstruzji i ekstrakcji. 

PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k.
Pl. Powstańców Wlkp. 29, 62-067 Rakoniewice
tel. +48 577 785 040
www.prestigo.com.pl
biuro@prestigo.com.pl 

PRESTIGO to produkcja i zaopatrzenie dealerów maszyn rolni-
czych w Polsce oraz kilkunastu krajach europejskich. Nasz asor-
tyment to kosiarki bijakowe, ładowacze czołowe oraz urządzenia 
pomocnicze znajdujące zastosowanie w gospodarce rolnej, le-
śnej i komunalnej; chwytaki do bel, widły do palet, szufle, kroko-
dyle, szuflo-krokodyle, pługi do odśnieżania, rębaki do drewna.

PRESTIGO – production and supply of agricultural machinery 
dealers in Poland and several European countries. Our assort-
ment includes flail mowers, front loaders and auxiliary devices 
used in agriculture, forestry and municipal services; bale grip-
pers, pallet forks, shovels, crocodile grabs, crocodile shovels, 
snow ploughs, wood chippers.

PRIOR CONSULTING Sp. z o.o. 
ul. Wenedów 5/56, 75-847 koszalin 
tel. 518 975 511
e-mail: biuro@priorconsulting.pl
www.priorconsulting.pl

Prior Consulting Sp. z o.o. – to firma doradcza specjalizująca 
się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm z sektora MSP. 
Nasi klienci otrzymują kompleksową obsługę pozyskania dofi-
nansowania unijnego od momentu ustalenia koncepcji projektu 
inwestycyjnego pod kątem kryteriów danego programu unijnego, 
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poprzez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z nie-
zbędnymi załącznikami, aż do momentu pozyskania i rozliczenia 
dofinansowania z UE.

Prior Consulting Sp. z o.o. - is a consulting company specializing 
in obtaining EU funds for companies from the SME sector. Our 
clients receive comprehensive support for obtaining EU funding 
from the moment of determining the concept of the investment 
project in terms of the criteria of a given EU program, through 
the preparation of application documentation with the necessary 
attachments, until the acquisition and settlement of EU funding.

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 products are 
made in high quality galvanised steel. Design is based on the lat-
est European standards. Capacities range from 20 to 10.600 tons.

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. Specja-
lizujemy 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.

PROM-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 
ul. błogosławionego Czesława 58
44-100 Gliwice
tel. 32 234 21 14
e-mail: faktury@pro-chem.pl
www.pro-chem.pl

PROOIL s.c. 
ul. Piaseczna 57, 54-108 Wrocław 
tel. 504 030 479
e-mail: gch@prooil.pl
www.prooil.pl

PROXY TRADE Sp.z o.o.
ul.Granitowa 3, 87-100 Toruń
tel: +48 600 913 600
e-mail: proxytrade@proxytrade.pl
www.proxytrade.pl

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. BlazeCut 
– 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.

PRZEDSIĘbIORSTWO EkOLOGICZNE EkOFLORA 
Sp. z o.o. 
ul. kolejowa 14, 23-200 kraśnik
tel. (81) 825 24 42, 81 825 20 25
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. Oferta produktowa fir-
my jest bardzo szeroka.
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PRZEDSIĘbIORSTWO HYDRAULIkI SIŁOWEJ 
HYDROTOR S.A.
(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.

PRZEDSIĘbIORSTWO PRODUkCYJNO-HANDLOWE 
ROLMETAL T. kubańska, J. kubański Sp.j. 
ul. kluczewska 2A
32-300 Olkusz 
tel. 32 641 18 88
e-mail: rolmetal@rolmetal.com.pl

PRZEDSIĘbIORSTWO USŁUGOWO-PRODUkCYJNE 
POMOT Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2
74-500 Chojna
tel. 91/ 414 21 82
e-mail: pomot@pomot.pl
www.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.

PRZEDSIĘbIORSTWO WIELObRANŻOWE bORYS s.c. 
Waldemar kaczmarek, Patryk Latos
Jankówko 1E
62-200 Gniezno

tel. +48-61-425-27-98
kom. +48-601-531-136; +48-721-087-449
e-mail: pwborys@gmail.com
www.pwborys.pl

Firma BORYS zajmuje się profesjonalnym montażem stałych 
ogrodzeń elektrycznych, które cechuje wysoka jakość materia-
łów oraz estetyczny wygląd. W naszej ofercie znajdą Państwo 
również: panele ogrodzeniowe, poskromy, poidła i paśniki. Gwa-
rantujemy fachowe doradztwo.

QULTIVO Sp. z o.o.
ul. Forteczna 5
32-086 Węgrzce
e-mail: info@qultivo.bio
tel. +48 572 330 010

Produkujemy naturalne nawozy i środki wspomagające upra-
wę roślin, nie szkodzące ludziom, środowisku, zwierzętom ani 
pszczołom. Wyprodukowany dzięki naszej autorskiej technolo-
gii, pierwszy i jedyny preparat na rynku, łączy w sobie działa-
nie aminokwasów roślinnych, makro, mikro i mezoelementów 
z dodatkiem materii organicznej i kwasów humusowych z węgla 
brunatnego, w skoncentrowanej formie płynnej.

Our mission is to produce natural fertilizers and plant condition-
ers, that do not harm people, the environment, animals or bees. 
Produced thanks to our proprietary technology, the first and only 
product on the market, combines action of plant amino acids, 
macro, micro and mesoelements with the addition of organic 
matter and humic acids from brown coal – leonardites, in a con-
centrated liquid form. 

RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp. J.
ul. Pasjonatów 3 
62-070 Dąbrowa 
tel. 61/8946158
tel. 61/ 894 65 03
e-mail: jerzy.wiechec@radius-radpol.com.pl
radius-radpol.com.pl

Dostarczamy markowe podzepoły do budowy maszyn rol-
niczych, w tym przenośnikow, mieszalnikow, wentylatorow. 
Nasze marki: OMEC MOTORS, TRANSTECNO, A4M. Nasz 
asortyment: Silniki elektryczne, przekłądnie, koła pasowe, koła 
łańcuchowe, modułowe, łańcuchy, sprzęgła, falowniki i wiele 
innych.
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RAITECH Sp. z o.o.
ul. bydgoska 41
86-061 brzoza
tel. 52/ 38 10 415
e-mail: raitech@raitech.pl

Firma Raitech Sp. z o.o. jest jednym z największych dystrybu-
torów maszyn rolniczych w Polsce. Już od 25 lat zaopatruje 
polskich rolników w nowoczesną technikę rolniczą. W każdym 
z ośmiu oddziałów ulokowanych na terenie północno-zachodniej 
oferuje pełen zakres usług (sprzedaż maszyn, sprzedaż części, 
serwis i usługi finansowe). W swojej ofercie posiada produkty, 
takich firm jak: New Holland, Poettinger, Grimme, Joskin i wiele 
innych. 

Raitech is one of the largest distributors of agricultural machin-
ery in Poland. For 25 years it has been supplying Polish farmers 
with modern agricultural technology. In each of the eight branch-
es located in the north-west, it offers a full range of services 
(machine sales, parts sales, service and financial services). Its 
offer includes products from companies such as: New Holland, 
Poettinger, Grimme, Joskin and many others.

RAWEN SOLAR Marcin Pasikowski 
Rogożewek 39A
09-500 Gostynin
tel. 514 070 503
e-mail: biuro@rawensolar.pl
www.rawensolar.pl

RAWICOM Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Szubińska 10
89-210 Łabiszyn
tel. +48 793 206 207
e-mail: info@rawicom.pl, biuro@rawicom.pl
adres www.: www.rawicom.pl
Facebook: https://www.facebook.com/rawicomPL
Instagram: https://www.instagram.com/rawicom
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rawicom/

RAWICOM to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim do-
świadczeniem. Od 2006 roku zrealizowaliśmy setki projek-
tów na terenie Polski i Europy instalując już ponad 540 MW. 
Zapewniamy profesjonalne projektowanie i montaż instalacji 
fotowoltaicznych dostosowanych do możliwości budynku czy 
terenu. Inwestycje obsługujemy kompleksowo na każdym eta-
pie, aby Państwa projekt przebiegł bezproblemowo i przyniósł 
oczekiwane zyski.

RAWICOM is a highly qualified company with years of experi-
ence and hundreds of realized PV projects across the whole 

Europe. Since 2006 we have been providing professional so-
lar installation services customized to the site conditions. Our 
company is ready to cooperate in the comprehensive scope of 
services and eager to help at every step, to make your invest-
ment seamless and highly profitable.

RECTICEL IZOLACJE 
biuro handlowe:
Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 buk
tel/fax 61 815 10 08
Polska zachodnia: GSM 607 393 459
Polska wschodnia: GSM 513 044 747
Polska południowo-wschodnia: GSM 571 445 312
Polska południowa: GSM  503 151 646
Polska południowo-zachodnia: GSM 571 445 311
Polska północna: GSM 504 322 503   
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 w rożnych konfigura-
cjach a także łuparek do drewna oraz mulczerów, właściciel por-
talu 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, log splitters and forestry 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.
Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 3
77-300 Człuchów
tel.  (59) 834 22 88
fax. (59) 834 22 80
e-mail: biuro@remprodex.com.pl
www.remprodex.com.pl

Maszyny do uprawy i konfekcjonowania warzyw i ziemnia ków: 
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

RENAULT DACIA SSANGYONG – AUTOSANOk 
GNIEZNO
Jankowo Dolne 48a
62-200 Gniezno
tel. +48 61 426 76 06
e-mail: biuro@renault-dacia.pl
www.autosanok.pl

Firma AUTOSANOK istnieje na rynku od ponad trzydziestu lat. 
Specjalizuje się z sprzedaży samochodów nowych i używanych. 
Jest właścicielem autoryzowanych salonów samochodowych 
trzech globalnych marek: Renault, Dacia i SsangYong, które 
mieszczą się w Jankowie Dolnym k. Gniezna. Firma obsługuje 
tysiące swoich klientów w swoim nowoczesnym Centrum Na-
praw Powypadkowych z własną blacharnią, lakiernią i autory-
zowanym serwisem. W ofercie znaleźć można również szeroki 
wachlarz usług z zakresu finansowania i ubezpieczeń, a także 
Stacje Kontroli Pojazdów w Jankowie Dolnym, Łubowie oraz w 
Kłecku. W Kłecku znajduje się również baza recyclingowa – Auto 
Kasacja Grupy Sanok gdzie prowadzona jest m. in. sprzedaż 
części samochodowych. AUTOSANOK to uznany i wielokrotnie 
nagradzany mecenas regionalnej kultury i sportu.

RES Sp. z o.o. – GumiSil
ul. krowoderska 5
31-141 kraków
tel. 12 422-42-42
www.gumisil.store

Producent organiczno-mineralnych stymulatorów wzrostu roślin 
„GumiSil” stosowanych w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. 
Efekty działania podparte są licznymi badaniami oraz doskonałym 
składem produktów. Posiadają również zezwolenie do stosowania 
przy uprawach ekologicznych. Odwiedź nas: www.gumisil.store

Producer of organic and mineral plant growth stimulators „Gumi-
Sil” used in agriculture, horticulture and gardening. The effects 
of the products are supported by numerous tests and the perfect 
composition of the products. They are also authorized for use in 
organic farming. Visit us: www.gumisil.store

RICHEL GROUP – SHELTERALL
Za les Grandes Terres la Gare
13810 Eygalieres / Francja 

Założona w 1964 r. Grupa RICHEL® projektuje i realizuje kom-
pleksowe inwestycje tuneli foliowych oraz hal tunelowych wyko-
rzystywanych w rolnictwie, budownictwie i przemyśle na całym 
świecie. Nasz produkt obecny jest na polskim rynku pod nazwą 
SHELTERALL® – to szybka w montażu, trwała, modułowa kon-
strukcja z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, pokryta wytrzy-
małą membraną pokryciową.

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 • Silosy panelowe do mie-
szalni pasz • Czyszczalnie do ziarna • Taśmociągi • Przenośniki 
łańcuchowe • Podnośniki kubełkowe • Urządzenia śrutujące 
i mieszające do mieszalni pasz.
Firma RIELA jest liderem na europejskim rynku w budowie kom-
pleksowych obiektów do suszenia, czyszczenia i magazynowa-
nia ziarna. Nasza oferta obejmuje ponad 400 modeli silosów 
płaskodennych o ładowności od 10 m3 do 20 000 m3.
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RObERT S.A.
Rue de Reppe 20E
b-5300 Seilles
belgika
tel. +32 85849670
e-mail: info@atelier-robert.be
Facebook: Robert sa (https://www. facebook. com/
Robert-sa-185579961601122/about/?ref=page_internal)
Instagram: robertbelgium

Belgijska firma rodzinna założona w latach 70-tych, dziś 3 po-
kolenie właścicieli. Zajmujemy się produkcją maszyn rolniczych, 
dmuchawy do słomy, TMR (mieszalniki pasz), łyżki do kiszonki, 
przenoszenie, mieszanie z dystrybucją, pielęgnacja trawy, za-
miatarki. Nasze urządzenia przystosowane są do wszystkich 
rodzajów ładowarek, zaczepów 3-punktowych na ciągnikach, 
a także w wersji zaczepianej.

Belgium family company started on the 70s, today 3rd genera-
tion owners. We are manufacturing farming machinery special-
ized on livestock equipments, Straw blowers, TMR (feedmixers), 
different buckets for silage, handling, mixing et distribution, grass 
maintenance, sweepers. Our equipment are designed to all kind 
of loaders, 3 points hitch on tractors, and also on trailed version.

ROL/EX PPHU
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.

ROLAND GNIEWkOWO 
ul. Parkowa 25A
88-140 Gniewkowo
tel. 508 083 106
e-mail: roland.gniewkowo@wp.pl 
www.roland.biz.pl

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.

ROLMASZ-POL
Saggra Sp. z o.o. 
Wolica Pusta 1a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
tel. 61 287 41 64 
tel. do kontaktu: 790 550 858

Rolmasz-Pol to jedna z niewielu polskich marek, które przetrwa-
ły od początku lat 90-tych. Już ponad 25 lat działamy na rynku 
maszyn rolniczych i dostarczamy produkty najwyższej jakości 
dla klientów na całym świecie. Remontujemy przystawki i po-
jedyncze rzędy przystawek firmy Gerringhoff. Jesteśmy gene-
ralnym przedstawicielem i autoryzowanym serwisem na terenie 
Polski firmy MORESIL S.L. W swojej gamie produktów firma 
MORESIL oferuje między innymi przystawki do zbioru kukury-
dzy na ziarno, hedery zbożowe, żniwiarki pokosowe, hedery do 
zbioru słonecznika.

Rolmasz-Pol is one of the few Polish brands to have survived 
since the early 1990s. For over 25 years we have been operating 
on the agricultural machinery market and supplying top quality 
products to customers all over the world. We repair attachments 
and single rows of Gerringhoff attachments. We are the general 
representative and authorized service agent of MORESIL S.L. 
on the territory of Poland. In its product range MORESIL offers, 
among others, corn headers, grain haeders, swather reapers, 
sunflower headers.

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.
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ROLTECH E. Majka Sp.j.
ul. kostrzyńska 12
61-042 Poznań
tel. +48 61 879 47 36
biuro@roltech.poznan.pl
www.roltech.poznan.pl

ROLTECH E. Majka Sp. j. to firma rodzinna obecna na polskim 
rynku od początku lat ‘90. Przedmiotem naszej działalności jest 
handel specjalistycznym sprzętem rolniczym stosowanym w ho-
dowli roślin oraz maszynami do zbioru kolb kukurydzy nasiennej 
i słodkiej. Ponadto oferujemy cały wachlarz innych maszyny 
i urządzeń mających zastosowanie w hodowli roślin.

ROLTECH E. Majka Sp. j. is a family company that has been 
present on the Polish market since the beginning of the ’90s. The 
subject of our activity is trade in specialized agricultural equip-
ment used in plant breeding and machines for harvesting corn 
cobs (seed and sweet).

ROLTOMA – AGROTECHNIkA 
uL. Popiełuszki 4
18-218 Sokoły
tel. sekretariat: +48 536 900 247 / +48 86 217 36 78

ROLTOMA autoryzowany dealer w sprzedaży maszyn rolni-
czych następujących marek: 
• Massey Ferguson 
• Horsch 
• Daf Agro 
• Sulky 
• Conor i wielu innych, działający na rynku od 2007 roku. 
Prężnie rozwijająca się firma posiadająca cztery oddziały:
1. Kolno
2. Siemiatycze
3. Augustów
4. Sokoły – SIEDZIBA GŁÓWNA
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę usług, 
m.in.: gwarancyjną oraz pogwarancyjną usługę serwisową 
ciągników oraz maszyn rolniczych, wykonujemy usługi rolni-
cze sprzętem najwyższej jakości, oferujemy również wynajem 
maszyn rolniczych, posiadamy najlepiej wyposażony sklep 
rolniczo-techniczny w regionie. Załoga Roltomy to zespół wy-
kwalifikowanych serwisantów stacjonarnych i terenowych oraz 
przedstawicieli handlowych. Do każdego klienta podchodzimy w 
sposób indywidualny. Dopasowujemy nasze produkty pod gusta 
i wymagania klientów.

ROLTOMA authorized dealer in the sale of agricultural machine-
ry of the following brands: 
• Massey Ferguson 

• Horsch 
• Daf Agro 
• Sulky 
• Conor and many others, operating on the market since 2007. 
A dynamically developing company with four branches: 
1. Kolno
2. Siemiatycze 
3. Augustów
4. Sokoły – HEAD OFFICE
Our offer includes a wide range of services, including: warranty 
and post-warranty servicing of tractors and agricultural ma-
chines, we provide agricultural services with the highest quality 
equipment, we also offer agricultural machinery rental, we have 
the best equipped agricultural and technical store in the region. 
The Roltom crew is a team of qualified stationary and field ser-
vice technicians as well as sales representatives. We approach 
each client individually. We adjust our products to the tastes and 
requirements of customers.

ROLTOP Sp. z o.o.
Cedry Małe, ul. Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie
tel 058/ 683 61 15
e-mail: roltop@roltop.pl
www.roltop.pl

ROLTOP –  maszyny rolnicze. Oferujemy – kombajny i  ciągni-
ki nowej generacji firmy DEUTZ – FAHR. Posiadamy w stałej 
ofercie maszyny firm  i współpracujemy z takimi firmami  jak: 
DEUTZ FAHR, SAUTER, STOLL, KVERNELAND, EXPOM, 
METALTECH, METALFACH, PRONAR, SAMASZ, SIPMA, 
POMOT Chojna, STRIEGEL, KRUKOWIAK, HYRAMET, UNIA, 
oleje  FUCHS. Oferujemy: 
• Maszyny fabrycznie nowe.
• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
• Oryginalne części zamienne.
• Współdziałamy w doborze właściwego sprzętu oraz w uzy-

skaniu korzystnego finansowania.  

ROSAVA AGROS, DNEPROSHINA 
TIOR Sp. z o.o. 
Głogoczów 760
32-444 Głogoczów
tel. +48 609 585 688
www.oponytomy.pl

Firma Tior OponyToMy  specjalizuje się w handlu i usługach 
związanych z ogumieniem pojazdów rolniczych, przemysło-
wych i leśnych. Jest autoryzowanym dystrybutorem na Europę 
opon marki  Rosava Agros, Dnieproshina Agros oraz  Ascenso 
tyres. 
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SADYOGRODY.PL
Atrium Centrum
Aleja Jana Pawła II 29 (4 p.)
00-867 Warszawa
e-mail: redakcja@sadyogrody.pl
tel. +48 (22) 550 69 29
fax +48 (22) 550 69 01

Portal SadyOgrody.pl stanowi platformę wymiany wiedzy, poglą-
dów i porad dla sadownictwa i ogrodnictwa oraz dla przetwór-
ców i handlowców związanych z branżą. Do udziału w projekcie 
zapraszamy polityków, ekspertów branżowych, naukowców, ale 
również praktyków – producentów rolnych i firmy zajmujące się 
obrotem owocami i warzywami.

The SadyOgrody.pl portal is an electronic platform for the ex-
change of knowledge, views and advice for fruit and vegetable 
growers, processing plants and traders operating in the fruit and 
vegetable sector. Politicians, industry experts and scientists, but 
also practitioners – agricultural producers and companies in-
volved in fruit and vegetable trade – are all invited to participate 
in our project.

SAMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów
tel. 85 664 70 31 
e-mail: marketing@samasz.pl 
www.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 
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.

SANTANDER LEASING S.A.
ul. kolorowa 8
60-198 Poznań
e-mail: kontakt@santanderleasing.pl
www.santanderleasing.pl 

Santander Leasing od ponad 20 lat wspiera w inwestycjach 
małych i średnich przedsiębiorców, firmy korporacyjne. Oferu-
je również produkty dla klientów indywidualnych. Znajduje się 
w ścisłej czołówce firm leasingowych, a w kategorii finansowania 
maszyn i urządzeń jest wieloletnim liderem rynku. Docenili to 
przedsiębiorcy, którzy przyznali spółce dwa razy z rzędu nagro-
dę Marki Godnej Zaufania w roku 2020 i 2021. 

For over 20 years, Santander Leasing has been supporting 
small and medium-sized enterprises and corporate companies 
in investing. It also offers products for individual customers. It 
is at the forefront of leasing companies, and in the category of 
machinery and equipment financing, it is a long-term market 
leader. It was appreciated by entrepreneurs who awarded the 
company with the Trustworthy Brand award twice in a row in 
2020 and 2021.

SAUbER
ZPUH MICHAŁ
ul. Przemysłowa 4
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. +48 571-551-433
www.saubersilo.de
info@saubersilo.de

Producent wysokogatunkowych silosów z blachy falistej o ła-
downości od 3 do 10 tys. ton. W ofercie znajdziemy: silosy 
paszowe, silosy zbożowe z lejem zewnętrznym, silosy zbożowe 
płaskodenne, podnośniki kubełkowe, redlery, przenośniki ślima-
kowe, wentylatory, wialnie, czyszczalnie oraz suszarnie.

Manufacturer of high-quality corrugated steel silos with a load 
capacity from 3 to 10 thousand tons. The offer includes: feed 
silos, hopper grain silos, flat-bottom grain silos, bucket elevators, 
chain conveyors, screw conveyors, fans, pre-cleaners, grain 
cleaners and grain dryers.
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SCHMiDT Renata Schmidt
Lubiatów 60 R
59-500 Złotoryja
tel. 881 206 316
e-mail: sekretariat.schmidt@gmail.com
www.schmmidtmachinery.pl 

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.

SCORPION SC
Ul. krotoszyńska 74
63-708 Rozdrażew
tel: +48 62 722 14 74
www.scorpion.pl
Sprzedaż: sprzedaz@scorpion.pl
Sales: sales@scorpion.pl 

Producent światowej klasy maszyn oraz linii produkcyjnych do 
przetwarzania świeżych i suszonych ziół, herbat, przypraw, ko-
nopi. Nasze urządzenia służą do oczyszczania, suszenia, roz-
drabniania i sortowania surowca. Oferujemy: krajarki rotacyjne, 
pionowe, toporowe, młyny, separatory, wialnie, tunele pneuma-
tyczne, podajniki, detektory metali. Wszystkie rozwiązania do-
stosowane są potrzeb i specyfiki klienta.

Manufacturer of world class machinery and technological lines 
used in processing fresh and dried herbs teas, spices, hemp. 
Main areas of usage are cleaning, drying, cutting, and sorting 
of raw material. Our offer consists of rotational, vertical and axe 
cutters, mills, separators, pneumatic tunnels, mills metal detec-
tors. All solutions are adopted to customer’s requirements and 
specifical needs.

 

SECURA – SECURITY
ul. Wrzesińska 58
62-200 Gniezno   
 +48 (61) 426 76 64   
marketing@secura-security.pl
facebook.com/AgencjaOchronySecuraGniezno

W ofercie:
• SKUTECZNY MONITORING
• PROFESJONALNY SYSTEM
• NOWOCZESNE SYSTEMY ALARMOWE
• OCHRONA FIZYCZNA
• GRUPY INTERWENCYJNE
• KONWOJE
• TELEWIZJA DOZOROWA
• REJESTRACJA CZASU PRACY
• KONTROLA DOSTĘPU
• SYSTEMY LOKALIZACJI GPS

In the offer:
• EFFECTIVE MONITORING
• PROFESSIONAL SYSTEM
• MODERN ALARM SYSTEMS
• PHYSICAL PROTECTION
• INTERVENTION GROUPS
• CONVOYS
• REGISTRATION OF WORKING TIME
• GPS LOCATION SYSTEMS

SEM POLSkA Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
www.sempolska.com.pl
biuro@sempolska.com.pl
tel: +48 56 6233979

Dostarczamy podzepoły do budowy maszyn rolniczych, w tym 
przenośnikow, mieszalnikow, wentylatorow. Dostarczamy pro-
dukty pod własną marką, jak również reprezentujemy marki: 
OMEC MOTORS i KEB. Nasz asortyment: Silniki elektryczne, 
przekładnie, elemnty budowy maszyn.

We deliver components for agricultural machines such as con-
veyers, ventilators, transporters. We deliver under own brand as 
well as we represent OMEC MOTORS and KEB. Our products 
are motors, gearboxes, other mechanical  components.

SEMINA 
C.H.U. „bUGAJ” Tomasz bugaj
Zągoty 22, 09-230 bielsk 
tel. 602-56-55-55
biuro@semina.agro.pl
www.semina.agro.pl

Kwalifikowany materiał siewny zbóż pod marką SEMINA jest 
produkowany na jednej z największych i najnowocześniej-
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szych linii czyszczenia i zaprawiania nasion w Polsce. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wybieramy 
odmiany, które sprawdziliśmy poprzez doświadczenia własne 
jak i doświadczenia COBORU. Zwracamy uwagę, aby nasza 
oferta była dopasowana do różnych warunków klimatyczno-
-glebowych, a odmiany odznaczały się dobrą zimotrwałością 
i wysokim potencjałem plonowania.

The certified seed of cereals under the SEMINA brand is pro-
duced on one of the largest and most modern lines for clean-
ing and seed treatment in Poland. To meet the expectations 
of our customers, we choose varieties that we have checked 
through our own experience as well as COBORU’s experience. 
We make sure that our offer is adjusted to various climatic and 
soil conditions, and that the varieties are characterized by good 
winter hardiness and high yielding potential.

SIbUSO
ul. Płaska 64
87-100 Toruń

SIBUSO – dwupłaszczowe zbiorniki z polietylenu z układem 
dystrybucyjnym do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji 
oleju napędowego, spełniające wymagania Dyrektywy Ma-
szynowej nr 2006/42/WE. Marka SIBUSO powstała w wyniku 
synergii działań polskiego lidera w produkcji urządzeń do bez-
piecznego magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju na-
pędowego – firmy SWIMER z Torunia oraz szwajcarskiej firmy 
FMT z siedzibą w mieście Cham.

SIEĆ bADAWCZA ŁUkASIEWICZ – INSTYTUT 
LOTNICTWA
al. krakowska 110/114
02-256 Warszawa
centrala: (+48) 22 846 00 11
fax: (+48) 22 846 44 32
mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Strategia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa to 
„Świadczenie usług na światowym rynku badań”. Rynek świa-
towy oznacza najwyższą konkurencyjność oferowanych usług 
badawczych, co gwarantują eksperci, certyfikowane procedury, 
akredytowane laboratoria, gwarantowaną jakość oraz terminy 
realizacji zgodne z oczekiwaniami klienta. Usługi dotyczą roz-
woju nowych technologii oraz innowacji.

The strategy of the Institute of Aviation is to provide services in 
the global research market. The global research market means 
offering research services of the top quality, guaranteed by em-
ploying highly qualified staff, using certified procedures and ac-

credited laboratories, and delivery times in line with the client’s 
expectations. Services refer to the new technologies develop-
ment.

SIG SZYMCZAk & GERTIG Sp.j.
63-430 Odolanów
ul. Strzelecka 44
mob. (+48) 660 320 870
info@sigpoland.com
www.sigpoland.com

Oferta firmy SIG obejmuje:
• rozwijarki do bel
• ścielarki do słomy
• rozdrabniacze słomy
• łyżki do ścielenia materiałów sypkich
• paśniki do siana
• karmidła do paszy

SIG offer:
• bale unrollers
• straw spreaders
• straw choppers
• bedders & dispensers for loose material
• hay racks
• fedders

SIPMA S.A.
ul. budowlana 26
20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 44 14 400
e-mail: info@sipma.pl
www.sipma.pl
www.facebook.com/SIPMASA

Od ponad 30 lat SIPMA S.A. z powodzeniem wprowadza na 
rynek krajowy i zagraniczny bogatą ofertę maszyn rolniczych. 
Produkujemy najwyższej klasy sprzęt, przywiązując ogromną 
wagę do tendencji rynkowych, jak i indywidualnych potrzeb na-
szych klientów. Specjalizujemy się w produkcji pras i owijarek, 
poszerzając jednocześnie ofertę o szereg maszyn uzupełniają-
cych pełną linię technologiczną.

From over 30 years SIPMA S.A. successfully places on the do-
mestic and foreign market rich offer of agricultural machines. We 
produce best quality equipment, paying special attention to the 
situation on the market, as well as to individual needs of our 
clients. We specialize ourselves in producing balers and bale 
wrapping machines and a number of machines supporting a full 
line of technology.
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SkAVSkA HALE Sp. z o.o.
ul. Nowa 25
98-400 Wieruszów
tel. 733 290 550
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/m2 
– z gwarancją nawet do 10 lat! NOWOŚCIĄ w firmie SKAVSKA 
są wygrodzenia dla bydła! Realizujemy również projekty niestan-
dardowe.

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/m2 tarpaulin, with a guarantee period up to 10 years! 
A NEW PRODUCT in SKAVSKA offer are cattle stalls! We also 
manufacture to customised designs.

SM-AGRO Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 31
62-436 Orchowo
tel. +48 787-596-787
e-mail: maszyny@sm-agro.pl

Generalny importer Włoskiej marki Pioggia Carnevali. Firma 
SM – AGRO Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw twoim potrzebą 
proponuje rozwiązania, które pomogą zapewnić twoim plan-
tacjom właściwe nawodnienie przez cały okres wegetacyjny. 
Posiadamy w swojej ofercie: Deszczownie szpulowe, mostowe 
typu PIVOT, Systemy nawadniające, Linie kroplujące, pompy, 

motopompy, węże, rury PE, złącza oraz części. W naszej ofercie 
również przyczepy Kobzarenko, ładowarki teleskopowe, opry-
skiwacze, talerzówki itp. Posiadamy dystrybucję olejów Fuchs 
,części do maszyn rolniczych, hydraulikę siłową, łożyska, pasy, 
środki ochrony roślin i nawozy.

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:
• Trzody chlewnej, opartych o mieszalniki pionowe i rozdrab-

niacze zasypowe lub ssąco-tłoczące;
• Drobiu, opartych o mieszalniki poziome i rozdrabniacze wal-

cowe, o wydajności do 22 ton/h.
SOBMETAL jest także producentem:
• Mieszadeł do gnojowicy;
• Przenośników ślimakowych (żmijek), przenośników piono-

wych i taśmowych;
• Silosów (paszowych i zbożowych).
Zapraszamy na nasze stoisko! 

SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 
Turka 245
20-258 Lublin 
tel. 504 267 774
e-mail: maszyny@solan.lublin.pl
www.solan.lublin.pl

Jesteśmy rodzinną firmą istniejącą od 1981 roku. W naszej 
ofercie znajdą Państwo sadzarki do ziół, krzewów, warzyw i 
owoców, maszyny do pielęgnacji upraw rzędowych: pielniki 
międzyrzędzi, opryskiwacze, podsiewacze nawozu, sadzarki do 
szkółek leśnych oraz kombajny szkółkarskie do wykopywania 
materiału szkółkarskiego. Zapewniamy szybko reagujący serwis 
gwarancyjny na terenie całej Polski.

We are a family company that has existed since 1981. In our 
offer you will find planters for herbs, shrubs, vegetables and 
fruit, machines for the care of row crops: inter-row cultivators, 
sprayers, fertilizers, planters for forest nurseries and nursery 
harvesters for digging up nursery material. We provide a quickly 
responding warranty service throughout Poland
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SOLANA POLSkA Sp. z o .o.
Zduny 25
99-440 Zduny
tel. 46 838 81 70
  606 776 651
  602 620 458
  606 407 918
  604 249 976
  535 682 430
solana@solanapolska.pl
www.solanapolska.pl

„SOLANA POLSKA”  Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach zajmuje 
się na rynku polskim reprodukcją  i dystrybucją ziemniaków 
sadzeniaków odmian wyhodowanych przez „SaKa-Pflanzen-
zucht” z Hamburga. W naszej ofercie znajdują się zarówno 
doskonałe odmiany jadalne, jak też dla różnych segmentów 
przemysłu.

„SOLANA POLSKA” Sp. z o.o. based in Zduny, deals with the 
reproduction and distributing on the Polish market seed potatoes 
of varieties bred by „SaKa-Pflanzenzucht” from Hamburg. Our 
offer includes both excellent edible varieties, as well as varieties 
for various industry segments.

SOLARIkA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Obornicka 229/05b
60-650 Poznań
tel. 575 727 000
e-mail: kontakt@solarika.pl  

Solarika to firma z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się 
projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych. Aktualnie 
fotowoltaika to jeden z najszybciej rozwijających się rynków 
w Polsce. Jest to rozwiązanie szczególnie cenne dla rolników, 
bo pozwala znacznie obniżyć koszty zakupu energii. Na swoim 
koncie mamy już zbudowanych ponad 400 instalacji. Wiemy, jak 
kompleksowo wesprzeć rolników w przygotowaniu i odbiorze 
takiej inwestycji.

Solarika is a company based in Poznań that specializes in the 
design and construction of photovoltaic installations. Currently, 

photovoltaics is one of the fastest growing markets in Poland. 
This solution is especially valuable for farmers, as it allows to 
significantly reduce the costs of purchasing energy. We have 
already built over 400 installations. We know how to compre-
hensively support farmers in the preparation and acceptance of 
such an investment.

SOLAR-PROJECT Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Prosta 30,
62-002 Złotniki
tel. +48 798 290 260
tel. +48 512 267 350
e-mail biuro@solar-project.pl
www.solar-project.pl

Solar-Project jest rodzinną firmą z 30-letnim doświadczeniem. 
Wykonaliśmy już blisko 1000 systemów PV dla rolnictwa, go-
spodarstw domowych i biznesu. Specjalizujemy się zarówno 
w mikro, jak i dużych instalacjach, które wykonujemy m.in. dla 
sieci handlowej Dino. Korzystamy ze sprawdzonych podzespo-
łów, gwarantujących wysoką efektywność. Posiadamy własne 
brygady montażowe.

Solar-Project is a family company with 30-years of experience. 
We’ve already made nearly 1000 PV systems. We specialize in 
micro and large installations, which we successively carry out 
for agriculture, households, business incl. DINO retail chain. We 
use proven components that guarantee high efficiency. Each 
installation is made by our own technicians teams.

SOLARSPOT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13
62-052 komorniki
tel. 570 570 120
Mail: biuro@solarspot.com.pl

SolarSpot rozwija technologię z zakresu odnawialnych źródeł 
energii. Montujemy indywidualnie zaprojektowane instalacje 
fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych, hal pro-
dukcyjnych oraz na gruntach rolnych. Posiadamy własne ekipy 
monterskie, wspieramy klientów w uzyskaniu dofinansowania, 
gwarantujemy certyfikowaną jakość oraz bezkompromisowe 
bezpieczeństwo.

SolarSpot develops technology in the field of renewable energy 
sources. We install individually designed photovoltaic installa-
tions on the roofs of single-family houses, production halls and 
agricultural land. We have our own assembly teams, we support 
clients in obtaining financing, we guarantee certified quality and 
uncompromising safety.
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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 Sławomir Próżanin
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.

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 subas-
semblies from renowned global companies. Our offer includes 
mounted field sprinklers of 1000 to 5000 litres capacity with a 
beam of a length from 10 to 24 meters. We also sell orchard 
spronklers, agricultural machines and spare parts.

STAR POWER TRANSMISSION
Yazibasi-Izmir Caddesi Yazibasi Mahallesi no:33
35860  Torbali/ IZMIR
+90 232 853 84 54
info@egesaft.com
www.starpto.com

Wał napędowy, skrzynie biegów, komponenty nda Agri.

Pto drive shaft, Gearboxes, nda Agri components.

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 - spółka zajmująca się sprzedażą 
wyrobów gumowych produkowanych przez SANOK RUBBER 
COMPANY Spółka Akcyjna. SANOK RC jest renomowanym 
na świecie producentem pasów klinowych. Posiada w swo-
jej ofercie produkty takie jak pasy rolnicze, w tym „Harvest 
Belts®” i pasy ogrodowe – „Garden Belts®”. „Harvest Belts®” 
są optymalną alternatywą do oryginalnych pasów klinowych 
montowanych w kombajnach produkcji zachodniej, natomiast 
„Garden Belts®” to specjalne pasy klinowe przeznaczone do 
sprzętu ogrodowego – napędów narażonych na przeciążenia 
oraz z wysprzęgleniem. Blisko 90-cio letnie doświadczenie 
w produkcji wyrobów z gumy oraz system zarządzania jako-
ścią gwarantują doskonałą jakość wyrobów produkowanych 
przez SANOK RC.
 
STOMIL SANOK  Dystrybucja – a company responsible for 
sales of rubber products made by SANOK RUBBER COMPA-
NY Spółka Akcyjna. SANOK RC is internationally recognised 
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manufacturer of V-belts. It offers products like agricultural 
belts, including „Harvest Belts®” and „Garden Belts®”. „Har-
vest Belts®” are an optimal alternative to the original V-belts in-
stalled in Western combine harvesters, while „Garden Belts®” 
are special V-belts designed for garden equipment – drives 
exposed to overload and with clutch. Nearly 90 years of expe-
rience in rubber products manufacturing and quality manage-
ment system provide excellent quality of goods produced by 
SANOK RC. 

STORTI S.p.A.
Via Castelletto 10 
37050 belfiore
Włochy 
tel. +390 456 134 311
e-mail: info@storti.com
www.storti.com

Od 1956 roku Storti produkuje maszyny i rozwiązania tech-
nologiczne do przygotowania pasz i dobrostanu zwierząt, 
koncentrując się na wozach paszowych TMR. W naszej ofer-
cie można znaleźć wozy paszowe z pionowym i poziomym 
systemem mieszania, zarówno w wersji przyczepianej, jak i 
samojezdnej.

Since 1956 Storti has been manufacturing machinery and 
technological solutions for animal feed and welfare, focusing 
on TMR feed mixer wagons. In our range you can find horizon-
tal and vertical mixer wagons, both in trailed and self-propelled 
version.

SUNDAY POLSkA Sp. z o.o. – Fotowoltaika doradztwo 
i montaż
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
tel. 609 711 711
biuro@sundaypolska.pl
www.sundaypolska.pl
Fb: SUNDAY POLSkA - Twoja Elektrownia Słoneczna.

Sunday Polska jest jednym z liderów na rynku odnawialnych 
źródeł energii w Polsce. Oferuje instalacje fotowoltaiczne, 
pompy ciepła, klimatyzację oraz ładowarki do samochodów 
elektrycznych. Firma kompleksowo obsługuje klientów indywi-
dualnych, firmy i gospodarstwa rolne – od bezpłatnego audytu, 
przez pomoc w uzyskaniu finansowania i dotacji, po profe-
sjonalny montaż, przyłączenie instalacji do sieci oraz opiekę 
posprzedażową.

Sunday Polska is one of the leaders in the renewable energy 
market in Poland. It offers photovoltaic installations, heat pumps, 
air conditioning and electric cars chargers. The company pro-

vides A – Z services for individual clients, companies and farms 
– from a free audit, through assistance in obtaining financing and 
subsidies, to professional assembly, connecting the installation 
to the network and after-sales care.

SV SEPARATOR Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 67A
02-724 Warszawa
+48 536 940 926
+48 501 050 830
info@sv-separator.com
sv-separator.com

SV SEPARATOR oficjalny Polski przedstawiciel Charkowskiej 
Wytwórni Maszyn do Czyszczenia Nasion, światowego lidera 
w dziedzinie Aerodynamicznego Czyszczenia nasion roślin 
uprawnych: zbóż, rzepaku, kukurydzy, roślin strączkowych, ro-
ślin poplonowych, traw, sorgo i innych o wydajności od 5 t/h. 
Niezawodność konstrukcji Separatorów ISM harmonizuje z in-
nowacyjnym podejściem do czyszczenia nasion.

SV SEPARATOR is an official Polish representative of Kharkov 
Plant of Grain Cleaning Equipment, the world leader in produc-
tion of Aerodynamic Machines for crop seeds Cleaning: cereals, 
rapeseed, corn, legumes, poplar plants, grasses, sorghum and 
others with a capacity of 5 t/h. The reliability of the ISM Sepa-
rator design harmonizes with the innovative approach in seed 
cleaning.

SWIMER Łukasz Otremba
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 13 lat. 
Zajmujemy się projektowaniem oraz produkcją najwyższej jako-
ści zbiorników z polietylenu, kontenerów i systemów do magazy-
nowania, transportu i dystrybucji płynów takich jak: olej napędo-
wy, AdBlue®, nawozy płynne, woda. Wykonujemy także usługi 
formowania rotacyjnego oraz produkcji laminatów.

Swimer is a polish company established over 13 years ago. Our 
activity is design and manufacture of the highest quality polyeth-
ylene tank, containers and systems for storage, transport and 
dispensing different kind of liquids like: diesel, Adblue®, liquid 
fertilisers, water. We also provide rotomoulding and laminate 
products service.
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SZkOLTEX Daniel Sochacki 
ul. Zemborzycka 59E
20-445 Lublin 
tel. 81 534 00 95 
e-mail: sekretariat@szkoltex.pl
www.szkoltex.pl
www.facebook.com/szkoltex.daniel.sochacki

Firma działa od 20 lat na terenie całej Polski. W swojej ofercie 
ma kursy, szkolenia i usługi skierowane głównie do rolników: 
szkolenia chemizacyjne, z obsługi kombajnu zbożowego, prasy, 
sieczkarni samobieżnej oraz atestacja opryskiwaczy. Drugim 
obszarem działalności firmy są kursy kończące się egzaminem 
UDT: podesty ruchome, suwnice, wózki widłowe, ładowarki te-
leskopowe i HDS-y.

The company has been operating for 20 years throughout Po-
land. In its offer it has courses, trainings and services directed 
mainly to farmers: chemical training, training in operating com-
bine harvester, baler, self-propelled forage harvester and spray-
ers attestation. The second area of activity of the company are 
courses and trainings ending with UDT exam: mobile platforms, 
cranes, forklift trucks, telescopic handlers and HDS.

SZPOT AUTORYZOWANY DEALER SAMOCHODOWY 
Marki Opel, Citroen, Hyundai, Suzuki  
ul. Wrzesińska 174-191 
62-020 Swarzędz-Jasin 
tel. 61 654 44 300
e-mail: kontakt@szpot.pl
www.szpot.pl

Firma Szpot jesteśmy Autoryzowanym Dealerem Samochodo-
wym. Zajmujemy się sprzedażą oraz serwisem samochodów 
marki Opel, Citroen, Hyundai, Suzuki. Na krajowym rynku usług 
motoryzacyjnym jesteśmy obecni od 30 lat. Wielokrotnie znaleź-
liśmy się w gronie największych firm samochodowych w kraju 
w Rankingu Top50 Dealerów. Kompleksową ofertę kierujemy 
zarówno do odbiorców indywidualnych jak i do firm. 

śWIĘTOkRZYSkIE kOPALNIE SUROWCÓW 
MINERALNYCH Sp. z o.o.
ul. Na Ługach 
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. – 
producent wapna nawozowego Dewonit. Główna działalność 
spółki to wydobycie  metodą odkrywkową kamienia, produkcja 
i sprzedaż kruszyw dolomitowych oraz wapna nawozowego za-
wierającego magnez.

TAkONI Sp. z o.o.
ul. bestwińska 103A
43-346 bielsko-biała
tel. +48 33 484 24 00
mail: takoni@takoni.com.pl

Takoni Sp. z o.o. jest producentem wyrobów elastomerowych 
dedykowanych dla przemysłu rolniczego. Specjalizujemy się 
w produkcji:
• trudnościeralnych rur oraz kształtek do transportu zbóż i pasz,
• systemów zabezpieczających elewatory przed ścieraniem 

i korozją,
• gumowych i poliuretanowych części do traktorów, kombaj-

nów, jak również kultywatorów, siewników oraz pozostałego 
sprzętu rolniczego.

Takoni is a leading manufacturer of technical elastomeric pro-
ducts of any shape and application dedicated for the agriculture 
industry. We produce:
• wear-resistant pipes and fittings for the transport of grains and 

fodder,
• systems protecting elevators against abrasion and corrosion,
• technical rubber and polyurethane parts for tractors, combine 

harvesters as well as cultivators, harrows and seeders.
 

TALEX Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 9c
77-141 borzytuchom
tel. +48 59 821 13 40
e-mail: biuro@talex-sj.pl
www.talex-sj.pl
https://www.facebook.com/TALEX-117245845115595/

Firma Talex posiada ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji 
maszyn rolniczych i komunalnych. W stałej ofercie znajdują się: 
kosiarki rotacyjne, kosiarki dyskowe przednie i tylnie, kosiarki 
bijakowe mulczery, kosiarki bijakowe, tylno-boczne, przetrząsa-
cze, zgrabiarki, zamiatarki.

Talex has more than 30 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, sweepers.
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TANCO AUTOWRAP LTD
Royal Oak Road 
R21E278 bagenalstown / Ireland
tel. +48 577 238 501 
e-mail: gbialek@itanco.com
www.tanco.global/pl

Tanco Autowrap Ltd. produkuje najszerszą na świecie gamę 
wysokiej jakości maszyn do koszenia i pakowania kiszonki rolni-
czej i eksportuje ją do ponad 39 krajów na całym świecie. Tanco 
Autowrap specjalizuje się w produkcji owijarek do bel okrągłych 
i prostokątnych, kosiarek, przecinaków do bel, wycinaków do 
pryzmy oraz narzędzi do karmienia zwierząt. Nasze maszyny 
produkowane są w całości w Irlandii.

Tanco Autowrap Ltd. manufactures the most extensive range of 
high quality machines for agricultural silage mowing and packing 
in the world and exports them to over 39 countries all over the 
world. Tanco Autowrap specializes in production of round and 
square bale wrappers, triple mowers, bale shears, shear grabs, 
and implements for animal feeding. Our machines are 100% 
manufactured in Ireland.

TARGI kIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 kielce
tel. +48 41 365 12 33,
Internet: www.agrotech.pl
www.targikielce.pl
e-mail: agrotech@targikielce.pl 

AGROTECH to jedna z największych w Europie, a z pewnością 
największa w Polsce, impreza wystawiennicza poświęcona tech-
nice rolniczej. Targi AGROTECH są najchętniej odwiedzaną wy-
stawą tej branży w Polsce. W 2019 AGROTECH odwiedziło po-
nad 75000 gości. Jesienna edycja targów odbędzie się w dniach 
8-10 października 2021.  Zapraszają: Targi Kielce – drugi w Euro-
pie 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 i salso the most frequented fair in this sector 
of industry in Poland. In 2019 fair was vistided by over 75 000 
people. The autumn edition will be held on October 8-10, 2021.
Invite: Targi Kielce - trade fairs centres.

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.

TEHNOS d.o.o.
Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec, Slovenia
tel. +386 (0)3 713 30 50, fax +386 (0)3 713 30 60
e-mail: info@tehnos.si

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w produkcji maszyn 
rolniczych jesteśmy w stanie dostarczyć klientom zawansowane 
technicznie maszyny o długiej żywotności. Nowoczesne rozwią-
zania techniczne pozwalają nam na produkcję wysokiej jakości 
maszyn: kosiarki bijakowe dla rolnictwa i sadownictwa, rozdrab-
niacze polowe, kosiarki boczne, mulczery leśne, maszyny do 
uprawy ziemniaków i pól. 

We have more than 30 years of experience in the manufacture of 
agricultural machinery and modern hardware enable us to pro-
duce technically sophisticated machines with a long service life. 
We use modern solutions to create superior quality machinery: 
flail mowers for farming and orchards, field shredders, side flail 
mowers, finishing mowers, forestry mulchers, machines for culti-
vating potatoes and field cultivation.

TERRA Sp. z o.o. 
Udanin 14, 55-340 Udanin
tel. +48 605 453 811
e-mail: kontakt@eterra.pl
www.eterra.pl

Wyłączny importer produktów firm Zuidberg, Flexxaire, Einboeck 
oraz Homburg na rynek Polski. Przednie układy zawieszenia TUZ 
oraz wały odbioru mocy WOM do większości ciągników europej-
skich wraz z produktami uzupełniającymi: balasty stalowe, zderzaki 
rolnicze, sterowanie zewnętrzne, blok hydrauliczny. Systemy gąsie-
nicowe dla ciągników rolniczych oraz kombajnów.  Wentylatory ze 
zmienną geometrią łopatek. Maszyny pielące oraz uprawowe Ein-
boeck. W ofercie także maszyny Homburg do czyszczenia drenaży.

Importer of Zuidberg, Flexxaire, Einboeck and  Homburg prod-
ucts to Polish market.  Front linkages, PTO’s for most of top 
brands tractors. Tracks system for harvesters and tractors. Re-
versing fan for engine coolers, dreain cleaning machine. 
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TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20
Zakrzewo
62-070 Dopiewo
tel. 61/875 42 33
email: 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.

Total solution for livestock buildings: Advisory – technological 
project – assembly – service. Ventilation systems; feeding and 
drinking systems; automatic feeders; straight flush slurry sys-
tems; slats; farrowing crates, individual crates; silos.

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 róż-

nej szerokości i układzie szczelin, dostosowanych do wieku i 
wagi zwierzęcia

• płyty legowiskowe, 
• podciągi, zasuwy,
a także
• prefabrykowane zbiorniki na gnojowicę oraz silosy przejezdne
W naszej produkcji korzystamy z 50-letniego doświadczenia 
naszego niemieckiego właściciela. Ciągła kontrola jakości 

oraz zgodność naszych produktów z wymogami przepisów 
o ochronie zwierząt powoduje zainteresowanie nimi w całej 
Europie.

 

TOMEX-OGRODY Z MARką RYANO
Wierzchowisko 99
32-340 Wolbrom
tel. 604 975 703
www.ekokosiarki.pl
www.tomex-ogrody.pl
e-mail: biuro@ekokosiarki.pl
 
TOMEX-OGRODY to ponad 15 lat doświadczenia w branży 
ogrodniczej. Jesteśmy generalnych dystrybutorem ekokosiarek 
RAYMO na terenie Polski. Ekokosiarki RAYMO to innowacyjne  
urządzenia, w pełni elektryczne lub hybrydowe, rewolucjonizu-
jące sposób pielęgnacji terenów zielonych dla profesjonalistów. 

TOMEX-OGRODY has more than 15 years of experience in 
gardening industry. We are general distributors of RAYMO eco- 
lawnmowers in Poland. RAYMO eco-lawnmowers are innova-
tive, fully electric or hybrid machines that revolutionize the way 
of landscape maintenance for professionals.

TORNUM POLSkA Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 16
99-300 kutno
tel. +48 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 wydaj-
nością do 100 t/h, suszarnie z odzyskiem ciepła REX 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 REX up to 30%, square an-
dround storage silos, conveying equipment, aeration equipmen-
tand grain coolers.
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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.

TRAbO Jadwiga Lewandowska
ul. Działkowa 4/3, 88-200 Radziejów
mob. 728 454 984
info@trabo.pl, www.trabo.pl

TRABO – producent rolniczych przyczep skorupowych,objęto-
ściowych, budowlanych, kontenerów do transportu, magazyno-
wania i suszenia, maszyn i urządzeń specjalistycznych, trans-
portu bliskiego oraz innych konstrukcji stalowych. Profesjonalna 
obsługa od projektu po wykonanie. Realizacja specjalnych, 
indywidualnych zamówień.

TRABO – producer of agricultural shell trailers, volumetric trail-
ers, construction trailers, containers for: transport, storage and 
drying, handling, specialized machinery and equipment and 
other steel structures. Professional service from design to ex-
ecution. Realization of special, individual orders.

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, www.agroliner.de

TRAILER-TECH Sp. z o.o. jest producentem oraz oficjalnym 
dystrybutorem, na terenie Polski, przyczep niemieckiej marki 
„Kröger” Agrolainer – dla rolnictwa, Teraliner – dla budownic-
twa. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu 
i produkcji specjalistycznych przyczep według wymagań klienta.

TRIP ENERGY Sp. z o.o.
Oddział Trzebnica: Oddział Leszno:
ul. świętej Jadwigi 1G ul. Niepodległości 41 lokal 1
55-100 Trzebnica 64-100 Leszno
tel: 71 773 30 20 tel: 65 545 80 03

Firma Trip Energy specjalizuje się w realizacji instalacji fotowol-
taicznych. Jednak to nie jedyna sfera naszej działalności. Zaj-
mujemy się również doborem oraz instalacją Pomp Ciepła, Folii 
Grzewczych, Rekuperacją, Klimatyzacją oraz Audytem. Cechują 
NAS szybkie terminy realizacji i najwyższa jakość obsługi. Wła-
sne wyszkolone Zespoły monterów pozwalają zrealizować nam 
setki instalacji fotowoltaicznych, zapewniając ciągłość i wysoką 
jakość serwisu.

Trip Energy specializes in the implementation of photovoltaic in-
stallations. However, this is not the only area of our activity. We 
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also deal with fitting and installing Heat Pumps, Heating Foils, 
Recuperation, Air-conditioning and Audit. We are characterized 
by quick delivery times and the highest quality of service. Our 
own trained teams of fitters allow us to implement hundreds of 
photovoltaic installations, ensuring permanence and high quality 
of service.

TRZODA CHLEWNA REDAkCJA CZASOPISMA
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:
• nowoczesnych technologii produkcji i ekonomiki chowu,
• najnowszych osiągnięć z zakresu hodowli i żywienia,
• weterynarii i profilaktyki chorób,
• działalności firm paszowych, farmaceutycznych i handlowych,
• wystaw, targów, seminariów poświęconych hodowli i produk-

cji zwierzęcej,
• polityki rolnej państwa.

Monthly editions for pig breeders, producers, zootechnicians 
and vets in Poland. It contains problems of animal husbandry:
• modern technology in animal breeding and production,
• economics of meat and milk production,
• medical treatment and prevention,
• current information about exhibitions, fairs and conferences.

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 przedstawi-
cielem na Polskę producenta mobilnych mieszalni pasz firmy 
Gmelin. Sprzedajemy nowe i używane mobilne mieszalnie, 
świadczymy serwis, szkolenie z zakresu obsługi mieszal-
ni pasz oraz oryginalne 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 
mobile 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.

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
 
Producent maszyn rolniczych. W ofercie zgniatacze do ziarna 
o różnych wydajnościach i parametrach. Urządzenia niezbędne 
w gospodarstwie rolnym, a ich wysoka jakość gwarantuje nieza-
wodność i skuteczność działania. Unimetal to przede wszystkim 
producent linii diagnostycznych, wyposażenia stacji kontroli po-
jazdów. KOMPLEKSOWA OFERTA, fachowe doradztwo tech-
niczne, niezawodny serwis.

Manufacturer of agricultural machinery. The offer includes grain 
crushers with different capacities and parameters. The devices 
are indispensable on a farm and their high quality guarantees 
reliability and effectiveness of operation. Unimetal is primarily 
a manufacturer of diagnostic lines and equipment for vehicle 
inspection stations. COMPREHENSIVE OFFER, professional 
technical advice, reliable service.

UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Głosiny 11b
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. Specjalizujemy się 
w produkcji i dystrybucji części zamiennych do maszyn rolni-
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czych. Szczególną uwagę zwracamy na procesy produkcyjne 
oraz jakość materiałów. W asortymencie, który liczy ponad 
10 000 różnych pozycji, znajdują się części zamienne m.in. 
do pługów, kultywatorów, głęboszy, siewników, kombajnów 
buraczanych i ziemniaczanych. Nasze produkty wytwarzamy 
w trzech liniach: Optimum, Agrodur oraz Titanium. Cechuje je 
wysoka odporność na uderzenia i ścieranie.  Równolegle jeste-
śmy dystrybutorem ułożyskowań FKL.

We are a production and trading group. We specialize in the 
production and distribution of spare parts for agricultural machi-
nery. We pay particular attention to production processes and 
the quality of materials. The range of over 10,000 different items 
includes spare parts, incl. for ploughs, cultivators, subsoilers, 
seeders, beet and potato harvesters. We manufacture our pro-
ducts in three lines: Optimum, Agrodur and Titanium. They are 
characterized by high impact and abrasion resistance. We are 
also a distributor of FKL bearings.

UNISERV S.A. 
ul. Woźniaka 7a
40-389 katowice
tel. +48 (32) 35 99 100
e-mail: uniserv@uniserv.pl 
www.uniserv.pl

Uniserv S.A. jest holdingiem firm świadczących specjalistyczne 
usługi inżynieryjno-budowlane w zakresie instalacji ochrony śro-
dowiska oraz opartych na odnawialnych źródłach energii (w tym 
biogazownie rolnicze), jak również instalacji obiegu wody chło-
dzącej i przemysłowej, linii technologicznych, kominów i pieców 
przemysłowych, magazynów ciepła oraz magazynowania pro-
duktów sypkich. 

Uniserv S.A. is a company providing specialist engineering and 
construction services of environmental protection installations and 
RES installations (including agricultural biogas plants), as well as 
water cooling systems, technological lines, industrial chimneys 
and furnaces, heat storages and bulk materials storage. 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 
fax: 61 848 7146 
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 kształce-
nia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania 
ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatycz-
ną i społeczną. 

The Poznań University of Life Sciences is one of the country’s 
most important agricultural universities. The Poznań University 
of Life Sciences offers state-of-the-art scientific and teaching fa-
cilities for the purposes of various innovative research, classes, 
workshops and student laboratories. Many units are perfectly 
equipped in unique latest-generation apparatuses which en-
able conducting collaborative projects with national and foreign 
partners. The proposed service and research offering may be 
implemented on several dimensions. 

URSUS DYSTRYbUCJA Sp. z o.o. 
ul. Frezerów 7 
20-209 Lublin 
https://www.facebook.com/UrsusDystryb...
https://www.ursus-dystrybucja.pl 
https://www.basaktraktor.pl

URSUS Dystrybucja Sp. z o.o. to autoryzowana sieć sprzedaży 
ciągników i maszyn rolniczych  URSUS S.A. Spółka od 2019 
roku zajmuje się również dystrybucją ciągników marki BASAK. 
OFERUJEMY:
• TRAKTORY od 35 do 125 KM
• ŁADOWARKI BUDOWLANE
• Sprzedaż i serwis na terenie całego kraju
• Oryginalne części – sprzedaż bezpośrednia i wysyłkowa
• Wsparcie przy finasowaniu
• Usługi transportowe

Zamówienia i konfiguracja pod klienta – szybki kontakt: 604 211 
278, dystrybucja@ursus.com

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
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V. ORLANDI POLSkA Sp. z o.o. Sp. k.
Sokołów 9
62-070 Dopiewo
tel. 61 894 43 10
e-mail: zamowienia@orlandi.pl
www.orlandi.pl
www.sklep.zaczepy24.pl 

V.Orlandi – 150 LAT ZAUFANIA, INNOWACYJNOŚCI, DO-
ŚWIADCZENIA. V.Orlandi to uznany producent zaczepów 
do ciągników i przyczep rolniczych europejskich i światowych 
marek. Oferujemy pełną gamę zaczepów automatycznych i 
manualnych, ucha dyszla, ramy mocujące do ciągników oraz 
wszystkie typy systemów zaczepowych do samochodów cię-
żarowych, naczep i przyczep, siodła żeliwne i stalowe, podpory 
do naczep i obrotnice. Posiadamy duży magazyn pod Pozna-
niem. 

V.Orlandi – 150 YEARS OF TRUST, INNOVATION, EXPERI-
ENCE. V.Orlandi is a recognized manufacturer of drawbar cou-
plings for tractor and trailers. We offer a full range of automatic 
and manual drawbar couplings, drawbar eyes, tractor towing 
brackets and all types of hitch systems for trucks, semi-trailers 
and trailers, cast iron and steel fifth wheels, landing gears and 
ball races. 

VALTRA, 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.valtra.pl

Valtra to fiński producent ciągników serii F, A, G, N, T oraz S 
o mocy od 75 do 405 KM. Doceniani jesteśmy za uniwersalność, 
wytrzymałość i skandynawskie korzenie. Dzięki studio Unlimited 
możemy dopasować ciągnik do potrzeb danego klienta. Nasze 
traktory produkujemy tak, by zapewniały najwyższy poziom wy-
dajności i niezawodności w każdym warunkach. Valtra należy 
do koncernu AGCO.

Valtra is a Finnish manufacturer of tractors from the F, A, G, 
N, T and S series with 75–405 HP. Our machines and services 
are appreciated for their versatility, durability and Nordic roots. 
Thanks to the Unlimited studio, we tailor each tractor to the 
needs of a customer. Our tractors are manufactured to ensure 
the highest level of efficiency and reliability in all conditions. Val-
tra is a worldwide brand of AGCO.

VANCOOLER Marek Szapiński – CHŁODNICE, EGR
ul. Dolina Zielona 9A
65-154 Zielona Góra
tel: + 48 68 324 85 85
kom: +48 791 377 979
e-mail: biuro@vancooler.pl

Sprzedaż hurtowa i detaliczna, regeneracja, produkcja i napra-
wa elementów układu chłodzenia do samochodów ciężarowych 
i autobusów oraz maszyn budowlanych, drogowych, rolniczych, 
wodnych, klimatyzacji, taboru szynowego i innych specjalistycz-
nych. Regeneracja i produkcja recyrkulatorów spalin EGR do  
ciężarówek, maszyn rolniczych i przemysłowych.

Wholesale and retail sale, regeneration, production and repair 
of cooling system elements for trucks and buses as well as con-
struction, mining, agriculture, forestry, rolling stock and other 
specialized machines. Production and regeneration of EGR – 
exhaust gas recirculators to trucks, agriculture and industrial 
machines.

VANTAGE POLSkA Sp. z o.o. 
ul. Ikara 10/2/8
81-197 Gdynia
tel. 798 051 333
e-mail: biuro@vantagepolska.pl

VbET 
ul. Mickiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry 
kom: 691-458-448
Strona: www.vbet.com.com 
Facebook: facebook.com/zbiorniki.vbet
e-mail: biuro@vbet.com.pl

Firma Vbet specjalizuje się w wykonywaniu zbiorników żelbeto-
wych cylindrycznych. Zbiorniki wykonujemy na potrzeby rolnic-
twa, biogazowni, oczyszczalni oraz na wodę deszczową. Jako 
firma posiadamy również szerokie doświadczenie w wykonywa-
niu wszelkiego rodzaju konstrukcji żelbetowych. 

The Vbet company specializes in making cylindrical reinforced 
concrete tanks. We make tanks for the needs of agriculture, 
biogas plants, treatment plants and rainwater. As a company, 
we also have extensive experience in the implementation of all 
types of reinforced concrete structures.
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VENGSYSTEM A/S
Nautrup Møllevej 22 
7870 Roslev
Danmark 
+45 9759 2072 
e-mail: vengsystem@vengsystem.com
Strona internetowa: www-vengsystem.dk

Asortyment:
• Inteligentne baldachimy
• lampy grzewcze
• kontrolery
• systemy wentylacyjne
Właściciel: Niels Veng. 
Rok zalożenia firmy: 2000. 
Miejsce produkcji: Dania. 
Produkcja, sprzedaż na całym świecie, doradztwo w zakresie 
systemów wentylacyjnych.

Assortment:
• intelligent canopy
• heating lamps
• controllers
• ventilations systems
Owner: Niels Veng. 
Established: 2000. 
Production plants: Danmark. 
Production, sale over the world, consultation on ventilation sys-
tems.

VERITAS GROUP
ul. Skarbowców 23a
53-032 Wrocław
e-mail: rekrutacja@grupa-veritas.pl
Strona www: 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.

VISHUMIN Sp. z o.o. 
09-402 Płock 
al. Jana kilińskiego 12a 
tel: 508285785 
email: biuro@vishumin.pl 
www.vishumin.pl  

Vishumin sp. z o.o. jest Polską firma z Polskim kapitałem produ-
kująca kwas humusowy (nawóz organiczny) z węgla brunatnego 
i borowiny. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom otrzy-
maliśmy wysoką zawartość kwasów humusowych oraz jako nie-
liczni na rynku krajowym dołączamy do produktu w oddzielnym 
opakowaniu aktywator (bakterie tlenowe). Naszą firmę tworzą 
ludzie o fachowym podejściu i kreatywności.  

Vishumin sp. z o.o. is a Polish company with Polish capital that 
produces humic acid (organic fertilizer) from lignite and peloid. 
Thanks to our innovative solutions, we have obtained a high 
content of humic acids and, as one of the few on the domestic 
market, we add an activator (aerobic bacteria) to the product in 
a separate package. Our company is made up of people with 
professional approach and creativity. 

VSb ENERGIE ODNAWIALNE POLSkA Sp. z o.o.
ul. Petrażyckiego 60 
52-434 Wrocław

Grupa VSB, z ponad 20-letniem doświadczeniem jest liderem 
polskiego i europejskiego rynku energii odnawialnej. Polski od-
dział VSB Energie Odnawialne zajmuje się kompleksowym roz-
wojem i realizacją projektów w obszarze energetyki wiatrowej 
i fotowoltaiki. Dzięki wsparciu zagranicznego kapitału oraz silnej 
pozycji na rynku oferujemy najwyższy poziom współpracy oraz 
korzystne warunki finansowe w zakresie umów dzierżawy.

VSB Group, with more than 20 years of experience, is the leader 
of the Polish and European renewable energy market. The Pol-
ish branch – VSB Energie Odnawialne – engages in comprehen-
sive development and realisation of the wind and solar energy 
projects. Thanks to the support from foreign capital and a strong 
position on the market, we offer the highest level of cooperation 
and favorable financial terms in the field of lease agreements.
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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.

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 „STRONGER”,
• SIATKA ROLNICZA „COBALT”,
• SZNUREK ROLNICZY,
• Taśma spinająca PP,
• Taśma spinająca PET,
• Zamknięcia strunowe ZIP,
• Folia PET do termoformowania,
• Opakowania PET (słoiki, butelki, preformy)
• Opakowania papierowe (tuby na alkohol i produkty sypkie),
• Zamknięcia CLIPBAND.

PACKAGING MANUFACTURER:
• „STRONGER „agricultural mesh,
• „COBALT” agricultural net,
• agricultural string,
• PP strapping,
• PET strapping,
• ZIP closures,
• PET film for thermoforming,

• PET packaging (jars, bottles, preforms),
• Paper packaging (tubes for alcohol bottles and loose products),
• CLIPBAND closures.

WASH POWER A/S
tel. + 45 96 96 10 15
tel. + 45 92 72 10 06
www.washpower.com
Alexander Shurmalov as@washpower.com

Jesteśmy producentem:
• Roboty myjące – Roboty myjące do chlewni
• Robot do mycia drobiu – Wydajny i solidny robot myjący do 

użytku w kurnikach
• Pompy próżniowe do obróbki ryb
• Środki chemiczne oraz wózki do środków chemicznych
• Profesjonalna chemia ułatwiająca czyszczenie
Firma Washpower została założona w 2016 roku. Pierwszy 
robot myjący do chlewni, ProCleaner X100, został sprzedany 
już w 2013 roku, kiedy firma nosiła jeszcze oryginalną nazwę 
Jakobs Smedie. Nasze produkty są dziś sprzedawane w ponad 
26 krajach na całym świecie, pomagając rolnikom zautomatyzo-
wać ich wymagania dotyczące mycia. Ogólnie rolnicy wykazali 
wysokie zadowolenie z produktów Washpower.

We are producers of:
• Washing robots – Washing robots for pig houses
• Poultry washing robot – Powerful and solid washing robot for 

use in poultry houses
• Gentle vaccum pump handling of fish
• Chemistry and Chimical trolley
• Professionel chemistry for easy cleaning
Washpower was founded in 2016. The first washing robot for pig 
houses, ProCleaner X100, was already sold in 2013 when the 
company still had its original name Jakobs smedie. Our products 
are today sold in more than 26 countries around the world, help-
ing farmers to automate their washing requirements. Farmers in 
general have shown high satisfaction with Washpower products.

WASPPER s.r.o. 
Spišská Nová Ves
Duklianska 51
05201, Słowacja 
kontakt: 
tel. +48 504 664 361
e-mail: pl.sales@waspper.com
www.waspper.com

Waspper jest największym europejskim producentem wysokoci-
śnieniowych myjek benzynowych. Produkujemy myjki wysokoci-
śnieniowe Hobby Waspper oraz profesjonalne myjki Gaspper. 
Również różne typy pomp. Oferujemy również myjki wysokoci-
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śnieniowe dla profesjonalistów ze zbiornikiem od 120 litrów do 
1000 litrów.

Waspper is the largest European manufacturer of high-pressure 
gasoline washers. We produce Hobby Waspper high-pressure 
washers and professional Gaspper machines. Also different 
types of water pumps. We offer high-pressure washers for pro-
fessionals with a tank from 120 liters to 1000 liters.

WEDA DAMMANN & WESTERkAMP GmbH 
Am bahnhof 10
49424 Lutten, Germany/Niemcy
tel. +48 695 700 001
e-mail: k.miarka@weda.de 
www.weda.de/pl

Kompleksowe wyposażenie ferm trzody chlewnej. Nowoczesne 
technologie, rozwiązania przyjazne środowisku i zwierzętom, 
dostoswane do indywidualnych potrzeb klientów. Projektowanie 
ferm trzody chlewnej , doradztwo ekspertów z branży rolniczej. 
Ponad 50 lat doświadczenia w zakresie automatycznego ży-
wienia trzody chlewnej. Maksimum jakości i efektywności na 
wszystkich etapach hodowli trzody chlewnej. 

Comprehensive equipment of the pig farm. Modern technologies, 
eco-friendly and animal-friendly solutions, adapted to individual 
customer needs. Projects of a pig farms, professional consulting. 
Over 50 years of experience in the field of automatic feeding of 
pigs. Maximum quality and efficiency at all stages of pig breeding.

WEREMCZUk FMR Sp. z o.o.
ul. bełżycka 73, 24-220 Niedrzwica Duża
tel.   81 517 15 66, 81 517 15 77, 81 517 15 80 
fax.  81 517 15 60 
e-mail: poczta@weremczukagro.pl
e-mail: weremczukagro@gmail.com
www.weremczukagro.com

Producent profesjonalnych maszyn dla sadownictwa i warzyw-
nictwa. W ofercie kombajny do zbioru malin, porzeczek, aronii, 
jagody kamczackiej, kombajny i otrząsarki do zbioru wiśni, śliw, 
jabłek, opryskiwacze tunelowe, maszyny do pielęgnacji sadów 
i plantacji oraz siewniki punktowe, maszyny i agregaty do formo-
wania redlin, sadzarki do rozsady, ogławiarki naci, kombajny do 
zbioru warzyw korzeniowych. 

Manufacturer of professional machines for fruit and vegeta-
ble growing like raspberry & blueberry harvesters, currant, 
chokeberry & haskap harvesters, sour cherry, plum & apple 

harvesters, tunnel sprayers, machines for cleaning and caring 
orchards and plantations and single-seed sowing machines, ma-
chines for ridge forming, vegetable transplanters, carrot toppers, 
vegetable harvesters.

WESEM Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Artura Grottgera 4, 32-020 Wieliczka
tel. +48 12 278 12 95
e-mail: biuro@wesem.pl
strona www: www.wesem.pl

WESEM produkuje oświetlenie do pojazdów rolniczych i budo-
walnych, maszyn leśnych i samochodów. Projektowane i wy-
twarzane w Polsce produkty łączą najnowsze trendy wzornicze 
z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Trzonem oferty 
są lampy robocze w technologii LED. Produkty są trwałe, so-
lidne i przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, dlatego 
znajdują szerokie zastosowanie w rolnictwie.

The WESEM company has provided lighting for agricultural 
and construction machinery and vehicles. WESEM’s lamps, 
designed and produced in Poland, successfully combine mod-
ern design trends with the latest technical solutions. Core offer 
are LED work lamps. They are solid and durable, intended for 
difficult conditions. These high quality products are used in the 
agriculture machinery. 

WESSTRON 
Augustowo 6, 86-022 Dobrcz k. bydgoszczy, Polska 
tel. 48 52 364 96 07 wew. 27
tel. 48 52 364 96 07 wew. 46
e-mail: info@wesstron.pl
www.wesstron.pl
profil Facebook: https://www.facebook.com/
Wesstron-1761115190799047/

Firma Wesstron zajmuje się przygotowaniem kompleksowych 
projektów budynków inwentarskich. Specjalizujemy się w budowie 
oraz wyposażeniu ferm hodowlanych. W naszej ofercie znajdują 
się m.in. inteligentny system zarządzania fermami – Fetura Cloud, 
stacje selekcyjno-ważące, żywienie na mokro, paszociągi, 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.
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WIELkOPOLSkA IZbA GOSPODARCZA
ul. Wrzesińska 19
62-200 Gniezno
tel. 694 726 852
e-mail: wig@wig-wielkopolska.pl
e-mail: promocja@wig-wielkopolska.pl
www.wig-wielkopolska.pl

Wielkopolska Izba Gospodarcza zrzesza przedsiębiorców z ca-
łego kraju a jej głównym celem  jest wspomaganie rozwoju sto-
sunków gospodarczych i handlowych na rynku krajowym oraz 
zagranicznym. Izba zajmuje się opiniowaniem projektów związa-
nych z funkcjonowaniem gospodarki, doradztwem, szkoleniami 
oraz w ramach swojej działalności współpracuje z jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

Wielkipolska Izba Gospodarcza associates entrepreneurs from 
all over the country and its main goal is to support the develop-
ment of economic and commercial relations on the domestic 
and foreign market. The Chamber issues opinions on projects 
related to the functioning of the economy, consultancy, train-
ing, and cooperates with local government units as part of its 
activities.

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 Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
63-004 Tulce
tel. 61/ 872 73 30
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl
www.wchirz.pl

WCHiRZ w Poznaniu zajmuje się hodowlą i rozrodem bydła 
i trzody chlewnej. Realizuje własne programy hodowlane, świad-
czy usługi inseminacyjne oraz doradztwo w zakresie hodowli 
i rozrodu zwierząt.

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 i Wielkiej Brytanii oraz mon-
townie we Włoszech i w Rosji. Oferta Wielton obejmuje 12 grup 
pojazdów dostępnych w ponad 800 konfiguracjach, wliczają 
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, 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.
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WIENHOFF AGROPARTS 
Ratowice 3
64-111 Lipno
tel. +48 665 845 457
e-mail: agroparts213@int.pl

Firma Wienhoff jest wiodącym Niemieckim producentem wozów 
asenizacyjnych. Na rynku istniejemy od 85 lat. Nasza oferta 
obejmuje wozy asenizacyjne, wozy transportowe, dozowniki 
doglebowe i na glebowe, agregaty Strip Til, agregaty talerzowe 
i redlicowe, stacje dokujące, ramiona ssące oraz dodatkowe wy-
posażenie. Zapraszamy do współpracy.

Wienhoff is a leading German manufacturer of slurry tankers. 
We have been on the market for 85 years. Our offer includes 
slurry tankers, transport wagons, soil feeders, Strip Til aggre-
gates, disc and coulter aggregates, docking stations, suction 
arms and additional equipment. We invite you to cooperation.

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 stabili-
zowane UV  80 x 120cm 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.

WObET-HYDRET Sp.j. Cichecki 
Wola Grzymkowa 25A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel./fax +48 42 712 00 41, 42 712 20 60
e-mail: info@wobet-hydret.pl
www.wobet-hydret.pl

Wobet-Hydret to renomowany, polski producent oczyszczalni 
ścieków działający na terenie całej Polski i za granicą. Specjal-
nością firmy są biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na 
wodę deszczową, zbiorniki bezodpływowe, studnie wodomierzo-
we, separatory oraz przepompownie ścieków.

Wobet-Hydret is a reputable Polish producer of waste water 
treatment plants operating throughout Poland and abroad. The 
specialty of the company are biological wastewater treatment 
plants, rainwater tanks, waste water tanks, water meter wells, 
sewage wells and sewage pumping stations.

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.
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WW EkOCHEM 
ul. Akacjowa 1
87-123 Głogowo 
tel. +48 56 674 20 05
e-mail: biuro@wwekochem.com
www.ekochem.com

WW EKOCHEM oferuje najlepszą technologię sortowania 
i separacji ziaren, nasion, roślin strączkowych i wszelkich 
rodzajów materiałów sypkich. Najnowsze generacje sorte-
rów charakteryzują się wysoką skutecznością czyszczenia. 
Dzięki zastosowaniu kamer o najwyższej rozdzielczości oraz 
ponadstandardowych procesorów przetwarzających dane, 
osiągnęliśmy doskonały rezultat pod względem jakości przy 
jednoczesnej minimalizacji strat w materiale odrzucanym. 
Posiadamy własne centrum testowe i 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 loose 
materials. We offer the newest generation of sorting machines 
characterized by the highest possible cleaning efficiency. In 
combination with cameras with the highest available resolution 
we achieve an excellent result in terms of quality while minimiz-
ing losses in the rejected material.

WYTWÓRNIA PASZ „LIRA” Sp. z o.o.
ul. Gen. Chłapowskiego 36
64-010 krzywiń
tel. 65/ 517 43 17
e-mail: kontakt@lira-pasze.pl
www.lira-pasze.pl

Wytwórnia Pasz LIRA jest polską, rodzinną firmą założoną 
w 1996 r. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Krzywiń 
w województwie wielkopolskim. Produkcja obejmuje mieszanki 
paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne i preparaty 
mleko zastępcze dla trzody, drobiu, bydła i innych gatunków 
zwierząt, oraz doradztwo zootechniczne i weterynaryjne.

Feeds Producer LIRA is a Polish family company founded in 
1996. The company is located in Krzywiń in Wielkopolskie voivo-

deship. 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.

YAROSLAVICH
tel. 880 327 727
e-mail: alexej.petrov@yahoo.pl

Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk
ul. Mokra 7
32-005 Niepołomice
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 odpieniający ZERO PIANY. Świadczymy także usługi konfekcji 
środków ochrony roślin i nawozów.

We are a production and service company offering its products 
for the agricultural industry since 1992. We mainly produce adju-
vants: ATPOLAN 80EC, ATPOLAN BIO 80EC, ATPOLAN 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 fertilizers.
 

Z.P.U.H. Hylmet H. Figiel, E. Piesik, Sp.j.
ul. Plaskosz 9
89-500 Tuchola
tel. 0048 52 334 20 91
e-mail: hylmet@hylmet.pl
www.hylmet.pl

Producent pomp hydraulicznych i smarujących do maszyn oraz 
ciągników rolniczych i leśnych. W ofercie posiadamy pompy do 
ciągników krajowych i zagranicznych. Jesteśmy oficjalnym dys-
trybutorem firmy Caproni z Bułgarii – producenta pomp, silników 
hydraulicznych.

Manufacturer of hydraulic and lubricating pumps for agricultu-
ral 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.
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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

ZAkŁADY GÓRNICZO-METALOWE „ZĘbIEC” 
W ZĘbCU S.A. 
27-200 Starachowice
tel. +48 41 27 67 400
fax +48 41 27 67 500
e-mail: zebiec@zebiec.pl
strona www: www.zebiec.pl
profil Facebook: ZGM „Zębiec” S.A.
 
ZGM „Zębiec” S.A. to producent ekologicznych kotłów centralne-
go ogrzewania na pellet  i ekogroszek, produktów metalowych 
oraz surowców mineralnych. W swojej ofercie posiada produkty 
rolnicze m.in. grządziele, korpusy, obciążniki, sprężyny i resory. 
Bentonity i perlit stosowane są jako dodatek do nawozów (dla 
poprawy żyzności gleb) i pasz (dla poprawy procesu trawienia).

ZGM Zębiec SA is a producer of ecological heating boilers for 
pellets and eco-pea coal, produce also metal products and 
minerals. Its offer agricultural products, among others beams, 
plough body, weights, springs and grids. Bentonites and perlite 
are used as an additive to fertilizers (to improve soil fertility) and 
fodder (to improve the digestion process).

ZAMET Zabielski Sp.j.
Łagiewniki 45
09-470 bodzanów
tel. 24 386-27-51
e-mail: zamet.slupno@wp.pl

Firma ZAMET działa nieprzerwanie od 1978 roku. Aktualnie 
w swojej ofercie posiadamy takie maszyny jak: ścinacze zie-
lonek o różnej pojemności ładunkowej, wozy paszowe Fider 

jedno i dwuślimakowe, obsypnik pryzm P427 oraz równiarkę 
pryzm M706.

The ZAMET company has been operating continuously since 
1978. Currently, we offer such machines as: green forage cut-
ters with different loading capacity, Fider single and double-
screw feed wagons, P427 pile ridger and M706 pile grader.

ZETOR POLSkA Sp. z o.o. 
ul. Inwestorska 3
62-800 kalisz
tel:  625014400
fax 625014499
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.

ZEUS PACkAGING (POLAND) Sp. z o.o. 
ul. Jana Czochralskiego 1
61-248 Poznań 
tel. 61 623 32 32
e-mail: biuro@zeuspackaging.com
www.zeuspackaging.com
facebook: @ZeusPackPoland

Zeus Epicrop dostarcza najwyższej jakości rozwiązania opako-
waniowe dla sektora rolniczego, wspierając rolników i usługo-
dawców w produkcji najwyższej jakości paszy dla ich zwierząt 
gospodarskich. Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy roz-
wiązania w zakresie opakowań rolniczych dla rolników, usłu-
godawców i przedsiębiorstw rolniczych, które chcą produkować 
najlepszej jakości paszę i ściółkę. Sznurki do pras, siatki do bel 
okrągłych, wysokowydajne folie do kiszonki i folie do kiszonki. 
To wszystko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. 

Zeus Epicrop provides premium packaging solutions to the 
agricultural sector supporting farmers and contractors produce 
the highest quality fodder for their livestock. We pride ourselves 
on providing Agricultural Packaging Solutions for farmers, con-
tractors and agricultural businesses looking to produce the best 
quality fodder and bedding. Baler Twines, Round Bale Netwrap, 
High Performance Silage Stretchfims and Silage Sheeting.
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ZIELONE Q Sp. z o.o.
ul. Sycowska 45 lok. C
60-003 Poznań

Jesteśmy specjalistami w zakresie fotowoltaiki, pomp ciepła oraz 
automatyki budynkowej, spełniając potrzeby Klientów z branży 
rolniczej, biznesowych oraz indywidualnych. Nasze doświadcze-
nie sięga roku 2004, a oferowane rozwiązania zaspokajają na-
wet najbardziej wygórowane oczekiwania. Jesteśmy gwarancją, 
że na Twoją inwestycję zostaną dostarczone przemyślane urzą-
dzenia, korzystając wyłącznie z własnych doświadczonych ekip.

We are specialists in photovoltaics, heat pumps and building au-
tomation, meeting the needs of agricultural, business and resi-
dential customers. Our experience dates back to 2004, and the 
solutions we offer meet even the highest expectations. We are 
a guarantee that well-thought-out equipment will be delivered to 
your investment, using only our own experienced teams.

ZIELONY SZTANDAR
ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa
tel. 22 620 60 29
e-mail: sekretariat@greenlightmedia.pl
https://greenlightmedia.pl

Green Light Media Sp. z o.o. jest nowoczesną agencją marketin-
gowo-wydawniczą, która profesjonalnie zajmuje się tworzeniem 
strategii marketingowych i PR, monitorowaniem mediów, a także 
kompleksową organizacją eventów, konferencji i spotkań bizne-
sowych. Jest także wydawcą ogólnopolskiego tygodnika „Zie-
lony Sztandar”, który ukazuje się od 1931 r. oraz miesięcznika 
„Gospodarz. Poradnik Samorządowy”. 

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.

ZPHU bOGMAT HALE STALOWE 
ul. bazowa 47A
86-070 Dąbrowa Chełmińska 
tel. 518 633 970
e-mail: bogmat@bogmat.net.pl
https://zphubogmat.pl

GENERALNY WYKONAWCA HAL STALOWYCH
Na rynku budowlanym działamy już od ponad 21 lat. Dzięki temu 
zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, aby nasi Klienci mogli 
cieszyć się halami stalowymi w pełni dostosowanymi do swoich 
potrzeb. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt oraz doświad-
czonych specjalistów z branży budowlanej. Zapewniamy szybki 
montaż na terenie całej Polski i Europy.

GENERAL CONTRACTOR OF STEEL HALLS
We have been operating in the construction industry for over 21 
years. As a result, we have gained the experience necessary 
to overcome adversities and meet various architectural require-
ments. We use the state-of-the-art equipment and employ expe-
rienced specialists in the construction industry. We provide quick 
assembly of a steel hall throughout Europe.

ZPHU kOD-MET 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-
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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. 

ZUIDbERG b.V.
buitenveld 5 
8307DE ENS
e-mail: info@zuidberg.nl
www.zuidberg.com

Opracowujemy i produkujemy wysokiej jakości systemy i rozwią-
zania dla rolnictwa i przemysłu, wykorzystując najnowsze tech-
niki i własne zakłady produkcyjne. W ten sposób zwiększamy 
użytkową i ekonomiczną wartość środków produkcji naszych 
klientów oraz przyczyniamy się do rentowności firm w rolnictwie 
i przemyśle. W tym podejściu firma Zuidberg jest wyjątkowa 
i wyróżniająca się na rynku.

We develop and produce high-quality systems and solutions 
for agriculture and industry using the latest techniques and its 
own production facilities. This way we increase the utilisation 
and economic value of our customers’ means of production and 
structurally contribute to the profitability of companies in agricul-
ture & industry. In this approach Zuidberg is unique and distinc-
tive in the market.

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.

ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. kG
kapellenstrasse 1
D-74214 Schöntal-Westernhausen
tel. +49 7943 9105-0
fax: +49 7943 9105-33
e-mail: info@zuern.de
www.zuern.de

Produkujemy: przystawki do zbioru rzepaku, słonecznika dla 
wiodących marek kombajnów, hedery PremiumFlown dla John 
Deere, kosiarki ProfiCut do zbioru biomasy dla sieczkarni, wózki 
transportowe do hederów, maszyny do mechanicznego zwal-
czania chwastów Od 2004r. firma produkuje kombajny do zbioru 
poletek hodowlanych Zürn 150 (Hege System) i siewniki. Impor-
tujemy owijarki szeregowe Anderson.

We make combines of all manufacturers even more efficient: 
Rape and sunflower header extensions for combines of almost 
every brand, PremiumFlow for John Deere combines, ProfiCut 
direct cut header for forage harvesters, header trailers, ma-
chines for mechanical weed control. Professional equipment for 
field research: Zürn 150 plot combine (Hege system). We import 
Anderson bale wrapers.

ZVL SLOVAkIA Sp. z o.o.
ul. Starogliwicka 91F
44-100 Gliwice
tel. 32/270-56-41
e-mail: rzeznikiewicz@zvl.com.pl
www.zvlslovakia.sk

Misją ZVL Slovakia a.s. jest dostarczanie swoim klientom nie-
zawodnych i skutecznych rozwiązań oraz produktów branży ło-
żyskowej. Z ponad 50-letnim doświadczeniem zaliczamy się do 
liderów w dziedzinie produkcji łożysk i komponentów do łożysk. 
Jesteśmy stabilnym partnerem dla wiodących producentów ma-
szyn i urządzeń. 

The mission of ZVL Slovakia a.s. is to provide its customers with 
reliable and efficient solutions and products of the bearing indus-
try. With over 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 ma-
chines and equipment.
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AGROCOM POLSkA Jerzy koronczok 
- Projekt biostrateg Inomel 
ul. Strzelecka 47 
47-120 Żędowice
tel. 607 168 028
e-mail: koronczok@agrocompolska.pl

AGROkLON Dariusz Szczygieł 
Policzko 11
97-570  Przedbórz 
kontakt:
właściciel tel. +48 695 757 682
biuro tel. +48 669 531 240
email: agroklon@onet.pl
www.agroklon.pl

Agroklon Dariusz Szczygieł – producent maszyn rolniczych to 
dynamicznie rozwijająca się firma produkująca wysokiej jakości 
maszyny. Zlokalizowana jest w centralnej Polsce w wojewódz-
twie łódzkim w miejscowości Policzko 11, 97-570 Przedbórz.
Koncentrujemy się na detalach, by sprostać wymaganiom rynku.
Wciąż powiększamy park maszynowy, który jest systematycznie 
unowocześniany. Solidne wykonanie, szybkość realizacji zamó-
wień to gwarancja zadowolenia ze współpracy. W naszej ofer-
cie posiadamy: • brony talerzowe • agregaty uprawowo-siewne 
• agregaty podorywkowe i ścierniskowe • głębosze • eurokult.

DOMOWE SANATORIUM  Zimnoch Sp.j.
ul. kwiatowa 6
15-242 białystok
tel.: 85 / 744 66 77
e-mail: kontakt@domowesanatorium.pl
www.kuvings.pl

ECO-CONSTRUCTION Sp. z o.o. 
ul. Gen. Józefa Fiszera 14 
80-231 Gdańsk 
tel. 506 020 369
e-mail: biuro@eco-construction.com.pl

Firma Eco-Construction Sp. z o.o. od lat zajmuje się projektowa-
niem wielobranżowym i uzyskiwaniem w imieniu naszych Klien-
tów wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień związanych 
z planowanymi przedsięwzięciami, w tym: biogazowniami rolni-
czymi, zakładami zagospodarowania odpadów i kotłowniami 
osiedlowymi. Nasza współpraca z Klientem polega na wspólnym 
opracowywaniu koncepcji, doradztwie technicznym, wsparciu 
na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Znajomość do-
stępnych na rynku rozwiązań technologicznych i budowlanych 
daje nam możliwość zaproponowania naszym Klientom opty-
malnych rozwiązań technicznych i ekonomiczno-finansowych. 

Eco-Construction Ltd for years has been involved in multidisci-
plinary design and obtaining on behalf of our Clients all admini-
strative decisions and arrangements related to planned projects, 
including: agricultural biogas plants, waste management plants 
and local boiler houses. Our cooperation with the Client consists 
in joint concept development, technical consulting, and support 
at all stages of the investment process. Knowledge of the tech-
nological and construction solutions available on the market 
gives us the opportunity to offer our Clients optimal technical, 
economic and financial solutions. 

EkOMAX24 Sp z o.o. 
ul. Starowiejska 82 
97-500 Radomsko 
tel. 514605012, 516105377, 518300122
e-mail: ekomax@o2.pl
strona ekomax24.pl

Ekomax24 to prężnie rozwijająca się polska firma specjalizująca 
się w produkcji urządzeń ważąco-pakujących, przesiewaczy, ta-
śmociągów, wag inwentarzowych, platformowych, samochodo-
wych do 60T. Nasza firma to dostawca elastycznych rozwiązań 
konstrukcyjnych dostosowujących się do wymagań najbardziej 
wymagającego klienta. Jesteśmy niezmiennie od wielu lat firmą 
godną zaufania, co potwierdza szereg certyfikatów.

Ekomax24 is a dynamically developing Polish company spe-
cializing in the production of weighing and packaging devices, 
screens, conveyor belts, inventory, platform and car scales up 
to 60T. Our company is a supplier of flexible design solutions 
to adapt to the requirements of the most demanding customer. 
We have been a trustworthy company for many years, which is 
confirmed by a number of certificates

FARM INNOVATIONS Sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka 
www.stado.pl

Farm Innovations jest twórcą inteligentnego systemu zarządza-
nia stadem, który przyczynia się do modernizacji gospodarstw 
rolnych. SAiND jest inteligentnym systemem kontroli i nadzoru 
nad bydłem mlecznym, który umożliwia zdalne oraz automatycz-
ne monitorowanie funkcji życiowych zwierząt w czasie rzeczywi-
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stym. Stado.pl jest miejscem, w którym hodowca przechowuje 
pełną dokumentację, kalendarz zdarzeń, historię chorób, wizyt 
weterynaryjnych i wiele innych.

Farm Innovations is the creator of an intelligent herd manage-
ment system that contributes to the modernization of farms. 
SAiND is an intelligent dairy cattle control and supervision sys-
tem that enables remote and automatic real-time monitoring 
of the vital functions of animals. Stado.pl is a place where the 
breeder keeps full documentation, a calendar of events, a history 
of diseases, veterinary visits and much more.

FUNDACJA AGROUNIA 
ul. Leśna 5A 
98-200 Sieradz
tel. kontaktowy do organizacji: 696 627 725

AGROunii nie trzeba przedstawiać, według badań prawie 80 
procent Polaków wie, że to wspólnota rolników i konsumen-
tów. Organizacja społeczna, która ma cel: silna Polska, zdrowa 
żywność. Jedzenie musi być pewne i nie może być anonimowe. 
Najczęściej poruszamy tematy niewygodne dla władz i uderza-
jące w interesy zagranicznych korporacji. Założycielem i liderem 
AGROunii jest Michał Kołodziejczak, rolnik, który od 3 lat walczy 
o godne traktowanie Polaków.

The AGROUnia needs no introduction, according to the survey 
research almost 80% of Poles recognize it as a community of 
farmers and consumers. Main goal of the social organization is 
powerful Poland and healthy food. Food must be good, and a so-
urce must be commonly known. Most often, we touch the topics 
not suitable for the government and target the interest of foreign 
corporations.  The founder and leader of the AGROUnia is Mi-
chal Kolodziejczak, a farmer, who fights for better life for Poles.

IDEA PV Sp. z. o.o.
ul. Chemików 1b, 10 piętro
32-600 Oświęcim
tel. kontaktowy: 699 60 60 60

IDEA PV została powołana do życia przez istniejącą od 35 lat na 
polskim rynku spółkę Stalmet. Nasza firma powstała z myślą o 
wdrażaniu odnawialnych źródeł energii w polskich domach i fir-
mach. Jesteśmy partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, firmą certyfikowaną przez Instytut 
Energii Odnawialnej. W samym 2020 roku wykonaliśmy ponad 
3000 instalacji u naszych klientów. Wierzymy, że dbając o środo-
wisko, nie tylko wspieramy naszą planetę, ale również możemy 
pomóc Ci obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie Twojego domu. 
Zespół IDEA PV to już ponad 200 wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów, którzy na każdym etapie inwestycji będą Ci służyli 
fachową pomocą - od doboru instalacji, przez projekt i montaż 
po uzyskanie dotacji. Współpraca z nami gwarantuje naszym 
Klientom profesjonalizm i bezpieczeństwo inwestycji. IDEA PV 
jest zarejestrowana w Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu 
na preferencyjnych warunkach, możemy kredytować inwestycje 
naszych Klientów w takich bankach jak: Credit Agricole, Alior Bank 
S.A., BNP Paribas czy Bank Ochrony Środowiska.

LLC AGROGRUPP D POL
belarus
brest, Commercial str. 17b
tel. +48 797 891 111
 
D-POL – białoruski producent maszyn rolniczych. Od 2015 roku 
nasza firma produkuje maszyny rolniczychy. ASORTYMENT 
PRODUKCJI. Sztandarowym produktem są rozsiewacze na-
wozów zawieszane. Pozostały asortyment: sadzarki, zgrabiarki 
kołowe, kopaczki jednorzędowe, opryskiwaczy. Firma przede 
wszystkim produkuje na eksport. Głównymi rynkami zbytu są: 
Rosja, Kazachstan, Ukraina. 

D-POL – Belarusian manufacturer of agricultural machinery. Sin-
ce 2015, our company has been producing agricultural machine-
ry. PRODUCTION RANGE. The flagship product is suspended 
fertiliser spreaders. Other assortment: seeders, hay rakes, sin-
gle-row harvesters, sprayers. The company primarily produces 
for export. The main markets are: Russia, Kazakhstan, Ukraine.

LOTOS OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
e-mail: biuro@lotosoil.pl
tel. 801 345 678
tel. 58 326 43 00 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)
fax 58 308 84 18
www.lotosoil.pl

LOTOS Oil wchodzi w skład Grupy LOTOS prowadzącej dzia-
łalność w Polsce, Norwegii i na Litwie. Oferuje szeroką gamę 
produktów o najwyższych parametrach technologicznych dla 
motoryzacji i przemysłu. Główne linie produktowe to synte-
tyczne oleje  premium  LOTOS  Quazar, LOTOS  Synthetic  
z formułą Thermal Control, oleje mineralne i semisyntetyczne.

LOTOS Oil is a member of the LOTOS Capital Group operat-
ing in Poland, Norway and Lithuania. Company offers a wide 
range of products of the highest technological parameters 
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for automotive and machine industry. The main product lines 
include LOTOS Quazar premium synthetic oils, LOTOS Syn-
thetic oils with Thermal Control formula, an a range of mineral 
and semisynthetic oils.

ORCAL®oryginalny – Evergreen Solutions Sp. z o.o.
ul. Lipiańska 73/33
74-200 Pyrzyce
tel. 880 880 053
biuro@evergreen-solutions.pl
www.orcal.pl
www.gielda-nawozowa.pl
https://www.facebook.com/orcalpl

OrCal® to rewolucja w odkwaszaniu i użyźnianiu gleby. Zawiera 
aktywny hydrat wapnia i substancję organiczną, działa komplek-
sowo: odkwasza glebę, poprawia jej żyzność i odżywia rośliny. 
OrCal® podwyższa bezpiecznie pH gleby nawet o 1 punkt w trzy 
miesiące. Na uprawy polowe, pod warzywa i owoce, na łąki i pa-
stwiska. Dawkowanie: średnio 1 t/ha co 2, 3 lata. Oryginalny, od 
właściciela marki.

OrCal® is a revolution in deacidification and soil fertilization. It 
contains active calcium hydrate and an organic substance, it has 
a comprehensive effect: it deacidifies the soil, improves its fertil-
ity and nourishes plants. OrCal® safely raises the soil pH by up 
to 1 point in three months. For field crops, fruits and vegetables, 
meadows and pastures. Dosage: average 1 t/ha every 2, 3 years. 

REVOLT ENERGY S.A.
ul. kilińskiego 115
34-700 Rabka-Zdrój
tel: +48 777 111 111
e-mail: kontakt@revoltenergy.com.pl

Revolt Energy to nowa jakość na rynku instalacji fotowoltaicz-
nych. Firma należy do Grupy Blachotrapez – producenta pokryć 
dachowych z ponad 50-letnią tradycją. Wykorzystujemy każdy 
promień słońca! Ograniczamy koszty związane ze zużyciem 
energii elektrycznej do minimum. Pośredniczymy w uzyskaniu 
najbardziej atrakcyjnego, dostępnego na rynku finansowania. 
Wybieraj nowocześnie, efektywnie i praktycznie.

Revolt Energy signifies a new quality on the photovoltaic system 
market. The company belongs to Blachotrapez Group – roof 
coverings manufacturer having more than 50-year tradition. 
We use every sun ray! We cut costs of the energy consumption 
to minimum. We intermediate in obtaining the most attractive 

financing available on the market. Choose what is modern, ef-
fective and practical!

TRAkTOMIX P.P.H.U. 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
strona: www.traktomix.pl; 

Firma TRAKTOMIX Wojciech Siepak – bezpośredni importer 
mini traktorów z Japonii. Oferujemy traktorki takich firm jak Ku-
bota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Hinomoto, Honda oraz wszelkie-
go rodzaju osprzęt typu: kosiarki bijakowe, ładowacze czołowe, 
pługi do śniegu, agregaty uprawowe oraz wiele innych. 

ZAbIELSkI MASZYNY ROLNICZE Michał Zabielski
korytki 6, 18-420 Jedwabne
tel. Michał 798 533 905
tel. Paulina: 535 335 295
e-mail: Zabielski-maszyny24@wp.pl
www.zabielski-maszyny24.pl
Fb: ZAbIELSkI MASZYNY ROLNICZE

Firma ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE istnieje w branży już 
od ponad 20 lat. To właśnie nasze wieloletnie doświadczenie 
i indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta sprawiło, że 
postanowiliśmy stworzyć własne produkty, za które możemy mieć 
pełną odpowiedzialność. Tak właśnie powstała marka „ZABIEL”.

ZPM bIERNACkI SkUP I HODOWLA bYDŁA Sp. z o.o. 
Golina, ul. Dworcowa 47D
63-200 Jarocin 
tel. 62 747 09 58 
e-mail: biuromszczyczyn@zmb.pl
www.cielaki.eu 

Firma powstała w kwietniu 2014 r. Siedziba spółki znajduje się 
w Golinie. Podstawowym filarem działalności jest usługa kon-
traktacji bydła opasowego. ZPM Biernacki Skup i Hodowla By-
dła Sp. z o.o. współpracuje z ponad 400 hodowcami. Aktualnie 
w gospodarstwach Hodowców znajduje się ponad 21 000 szt. 
bydła opasowego należących do Spółki. W maju 2018 r. posze-
rzono działalność o własną odpajalnie i odchowalnie cieląt.
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1. CIąGNIkI/TRACTORS

0101 Ciągniki/Tractors

AB GROUP 
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRO RAMI 
AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
AGROMARKET JARYSZKI
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMILKA
ARGO POLSKA Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
ELROL – WYŁĄCZNY IMPORTER CIĄGNIKÓW LOVOL
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
FENDT 
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
INTERHANDLER Sp. z o.o.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KIROVETS 
KORBANEK Sp. z o.o.
KOVAP POLSKA 
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MASSEY FERGUSON
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE 
OTOMOTO 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 
V-TUNING Adam Majcherczyk
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
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0102 Ciągnik osprzęt i części/Tractors – accessories and spare parts

AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
CODEX 
ELROL – WYŁĄCZNY IMPORTER CIĄGNIKÓW LOVOL
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
FENDT 
GĄSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HYDROSILA 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 
KIROVETS 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
MASSEY FERGUSON
NAGLAK-P.P.U.H. Feliks Naglak 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PROXY TRADE Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 
Z.P.U.H. HYLMET H. Figiel, E. Piesik Sp.j.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

0103 Nośniki narzędzi/Tool carriers

KIROVETS 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 

0104 Ciągniki specjalne/Special tractors 

AGROMEHANIKA d.d.
ARGO POLSKA Sp. z o.o. 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
ELROL – WYŁĄCZNY IMPORTER CIĄGNIKÓW LOVOL
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
FENDT 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
MASSEY FERGUSON
NEW HOLLAND AGRICULTURE
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 

0105 Ciągniki wąskie/Narrow-track ractors 

AGRI-STEEL
ARGO POLSKA Sp. z o.o. 
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BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
ELROL – WYŁĄCZNY IMPORTER CIĄGNIKÓW LOVOL
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
NEW HOLLAND AGRICULTURE

0106 Mini-ładowarki/Farmyard and animal housing loaders 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
GIANT POLSKA – ŁADOWARKI 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
MANITOU POLSKA Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
SCHMiDT Renata Schmidt

0107 Ładowarki kołowe i przegubowe/Wheel loaders 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMILKA
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
GIANT POLSKA – ŁADOWARKI 
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
MANITOU POLSKA Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SCHMiDT Renata Schmidt
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

0108 Ładowarki teleskopowe/Telehandlers 

AB GROUP 
ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 
AGRO RAMI 
AGROMIX Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
CASE IH 
DIECI SRL 
DITTA SERIA 
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
FENDT 
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GIANT POLSKA – ŁADOWARKI 
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KUNERT Sp.j. 
MANITOU POLSKA Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
NEW HOLLAND AGRICULTURE
RAITECH Sp. z o.o. 
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 

0109 Ładowacze czołowe, ładowacze zawieszane i przyczepiane/Front, rear and tail loaders 

AGRI-STEEL
AGROMIX Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
PPHU ,,HYDRAMET” Sp. z o.o. 
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k. 
RAITECH Sp. z o.o. 
TERRA Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZUIDBERG B.V.

2. PRZYCZEPY I POJAZDY TRANSPORTOWE/TRAILERS AND TRANSPORT VEHICLES

0201 Przyczepy i pojazdy transportowe/Trailers and transport vehicles

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGROMARKET JARYSZKI
AGROMILKA
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
CYNKOMET Sp. z o.o. 
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
EKOPOM
ESSELMANN TECHNIKA POJAZDOWA Sp. z o.o. Sp.k. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
INOFAMA S.A.
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JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KOVAP POLSKA 
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
MEGA Sp. z o.o. 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
OTOMOTO 
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
TECH-KOM 
TRABO Jadwiga Lewandowska 
TRAILER-TECH Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 
WIELTON S.A.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0202 Przyczepy wywrotki/Tippers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
CYNKOMET Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
EKOPOM
JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
MEGA Sp. z o.o. 
PETER KRŐGER GmbH
ROLTOP Sp. z o.o. 
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TRABO Jadwiga Lewandowska 
TRAILER-TECH Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 
WIELTON S.A.

0203 Przyczepy objętościowe/Silage trailers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
CYNKOMET Sp. z o.o. 
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
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EKOPOM
JASTECH PRODUCENT PRZYCZEP I ROZRZUTNIKÓW 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
LUDWIG BERGMANN GmbH
PETER KRŐGER GmbH
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
ROLTOP Sp. z o.o. 
TRABO Jadwiga Lewandowska 
TRAILER-TECH Sp. z o.o. 
WIELTON S.A.
YAROSLAVICH

0204 Przyczepy skorupowe/Monoshell tipping trailers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
CYNKOMET Sp. z o.o. 
EKOPOM
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
PETER KRŐGER GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
TRABO Jadwiga Lewandowska 
TRAILER-TECH Sp. z o.o. 
URSUS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 
WIELTON S.A.
YAROSLAVICH

0205 Przyczepy wyposażenie i części/Trailers – accessories and spare parts 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
EKOPOM
HEKTOS 
HYDROSILA 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
PETER KRŐGER GmbH
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
ROSAVA AGROS, DNEPROSHINA 
TRAILER-TECH Sp. z o.o. 

0206 Przyczepy do transportu zwierząt/Livestock trailers 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
CYNKOMET Sp. z o.o. 
ESSELMANN TECHNIKA POJAZDOWA Sp. z o.o. Sp.k. 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.
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0207 Przyczepy przeładunkowe/Transshipping trailers

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGROMILKA
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
LUDWIG BERGMANN GmbH
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
YAROSLAVICH

0208 kontenery, zbiorniki/Containers, tanks 

ADI Krzysztof Dwórznik
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROFART Marcin Różycki 
DITTA SERIA 
GENPOWER Sp. z o.o. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
KRAFT CORPORATION LTD 
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PETER KRŐGER GmbH
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
TRABO Jadwiga Lewandowska 
TRAILER-TECH Sp. z o.o. 
UNIMETAL Sp. z o.o.

0209 Pojazdy specjalistyczne/Special vehicles 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
FARESIN INDUSTRIES S.P.A. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
HYDROSILA 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
KOVAP POLSKA 
LUDWIG BERGMANN GmbH
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
WIELTON S.A.

0210 Wózki widłowe/Fork lifts 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
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INTERHANDLER Sp. z o.o.
KOVAP POLSKA 
MANITOU POLSKA Sp. z o.o.
SCHMiDT Renata Schmidt

3. MASZYNY DO UPRAWY ROLI/SOIL WORkING

0301 Maszyny do uprawy roli/Soil working 

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRICARB 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRIPOL Adam Brząkała 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFART Marcin Różycki 
AGROKLON Dariusz Szczygieł 
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROMARKET JARYSZKI
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMIX Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
DA LANDTECHNIK
DALBO
EINBÖCK GmbH
FENDT 
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
HAYBUSTER FPHU AGRA Grzegorz Kapała 
HEMPOL Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KORBANEK Sp. z o.o.
KOVAP POLSKA 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MARTIN – AGRO 
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
MOSKIT Marek Strzyż
NAMYSLO Damian Namysło 
OTOMOTO 
P.P.U.H. WOPROL 
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POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
RAITECH Sp. z o.o. 
ROL/EX
TERRA Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0302 Głębosze/Subsoilers 

AB GROUP 
AGRICARB 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRIMET Sp. z o.o. 
AGRIPOL Adam Brząkała 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFART Marcin Różycki 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMILKA
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
DA LANDTECHNIK
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA 
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO Damian Namysło 
OPALL AGRI s.r.o. 
P.P.U.H. WOPROL 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
ROL/EX

0303 Pługi/Ploughs 

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRICARB 
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AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMIX Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
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.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO Damian Namysło 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
ROL/EX
ROLTOP Sp. z o.o. 
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TECH-KOM 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE Michał Zabielski 

0304 Grubery/Stubble cultivators 

AGRICARB 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRIMET Sp. z o.o. 
AGRIPOL Adam Brząkała 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGROKLON Dariusz Szczygieł 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
DALBO
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
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LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MINOS AGRI POLSKA 
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO Damian Namysło 
OPALL AGRI s.r.o. 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
REMPRODEX Sp. z o.o.
ROL/EX
TECH-KOM 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 

0305 brony talerzowe/Disc harrows

AB GROUP 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRIMET Sp. z o.o. 
AGRIPOL Adam Brząkała 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFART Marcin Różycki 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROKLON Dariusz Szczygieł 
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMILKA
AGROMIX Sp. z o.o. 
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DA LANDTECHNIK
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MARTIN – AGRO 
MINOS AGRI POLSKA 
MOSKIT Marek Strzyż
NAMYSLO Damian Namysło 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
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PPUH DEXWAL BIS 
ROL/EX
SIPMA S.A.
TECH-KOM 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 
ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE Michał Zabielski 

0306 kompaktowe brony talerzowe/Short disc harrows

AGRIPOL Adam Brząkała 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFART Marcin Różycki 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
NAMYSLO Damian Namysło 
OPALL AGRI s.r.o. 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
ROL/EX

0307 brony zębowe/Field and crop harrows 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
APV POLSKA 
BEDNAR FMT 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
NAMYSLO Damian Namysło 
P.P.U.H. WOPROL 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
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0308 brony wirnikowe/Rotary harrows 

AGRICARB 
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA 
NAMYSLO Damian Namysło 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0309 Glebogryzarki/Rotavators 

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KOVAP POLSKA 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA 
PPUH DEXWAL BIS 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

0310 Wały uprawowe/Rollers 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRIMET Sp. z o.o. 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
APV POLSKA 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DA LANDTECHNIK
DALBO
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
NAMYSLO Damian Namysło 
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POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PPUH DEXWAL BIS 
ROL/EX

0311 Agregaty do uprawy przedsiewnej/Seedbed combination 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRIPOL Adam Brząkała 
AGRISTAL s.c. Iwona i Patryk Jędrzejewscy 
AGROFART Marcin Różycki 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGROKLON Dariusz Szczygieł 
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRO-STAL s.c. Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DA LANDTECHNIK
DALBO
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Joanna Bojanowska 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
HEMPOL Sp. z o.o.
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MORO ARATRI SRL. ODDZIAŁ W POLSCE
MOSKIT Marek Strzyż
NAMYSLO Damian Namysło 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PPUH DEXWAL BIS 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SIPMA S.A.
TERRA Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0312 Technika minimalnej uprawy roli/Minimum soil cultivation technology 

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
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DA LANDTECHNIK
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GÜTTLER GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PPUH DEXWAL BIS 
TERRA Sp. z o.o. 

0313 brony łąkowe/Chain-link harrows 

AGROBLAZ Błażej Sikora 
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
APV POLSKA 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
BEDNAR FMT 
DALBO
EINBÖCK GmbH
JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MANDAM Sp. z o.o. 
NAMYSLO Damian Namysło 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PPUH DEXWAL BIS 
SIG SZYMCZAK & GERTIG Sp.j. 
TALEX Sp. z o.o. 
TERRA Sp. z o.o.
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

0314 Maszyny uprawowe części/Accessories for soil working equipment 

AGRICARB 
AGRIPOL Adam Brząkała 
AGROFART Marcin Różycki 
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGRO-WIKT Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
ATMP1 Daniel Pasikowski 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GAMA Grzegorz Gruszczyński, Maciej Szczygieł s.c. 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
JANSSEN POLAND Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
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KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
OPALL AGRI s.r.o. 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

4. SIEWNIkI, SADZARkI, PIELNIkI/SEED DRILLS, PLANTERS, HOES

0401 Siewniki, sadzarki, pielniki/Seed drills, planters, hoes 

AGROMARKET JARYSZKI
AGRO-MASZ Paweł Nowak
APV POLSKA 
DITTA SERIA 
EINBÖCK GmbH
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
OTOMOTO 
PAWELEC AGRO 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
RAITECH Sp. z o.o. 
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 
TERRA Sp. z o.o. 

0402 Siewniki/Seed drills

AB GROUP 
AGRO SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
APV POLSKA 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
F.H.U.P. „BRASTAL” Janusz Makowski 
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
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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.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA 
NAMYSLO Damian Namysło 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROL/EX
TECH-KOM 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0403 Agregaty uprawowo-siewne/Seed drill combinations

AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek 
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
AMJ-AGRO Agnieszka Makowska 
APV POLSKA 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BEDNAR FMT 
DALBO
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
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.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
NAMYSLO Damian Namysło 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
OTOMOTO 
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
ROL/EX
TECH-KOM

0404 Siewniki do siewu w mulcz/Mulch drilling Machines

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
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KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 

0405 Siewniki do siewu bezpośredniego/Direct seed drills

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRO-LAND Marek Różniak
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0406 Siewniki osprzęt i części/Seed drills – accessories and spare parts

AGRICARB 
AGRO-LAND Marek Różniak
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0407 Siewniki punktowe/Spacing drills

AB GROUP 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRO-LAND Marek Różniak
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
KONGSKILDE AGRICULTURE 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA 
PAWELEC AGRO 
TECH-KOM 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE Michał Zabielski 

0408 Sadzarki do ziemniaków/Potato planters

AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 
REMPRODEX Sp. z o.o.
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0409 Sadzarki do rozsady/Transplanters

KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k.

0410 Pielniki/Mechanical hoes

AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 
EINBÖCK GmbH
FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MINOS AGRI POLSKA 
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 
TECH-KOM 
TERRA Sp. z o.o. 

0411 Obsypniki/Ridging ploughs

KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
REMPRODEX Sp. z o.o.
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 
TERRA Sp. z o.o. 
ZAMET Zabielski Sp.j. 

5. MASZYNY DO NAWOŻENIA/FERTILIZER APPLICATION

0501 Maszyny do nawożenia/Fertilizer application

AGRO-LAND Marek Różniak
AGROMARKET JARYSZKI
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AGROMIX Sp. z o.o. 
BEDNAR FMT 
BOGUSLAV Sp. z o.o. 
CYNKOMET Sp. z o.o. 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
OTOMOTO 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
RAITECH Sp. z o.o. 
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 
WIENHOFF

0502 Technika składowania, transportu i załadunku nawozów mineralnych/Fertilizers, storage, 
conveying and transportation technology

KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
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0503 Rozsiewacze nawozów mineralnych/Mineral fertilizer spreaders

AGRI-STEEL
AGRO-MASZ Paweł Nowak
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
APV POLSKA 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CYNKOMET Sp. z o.o. 
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
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.
LUDWIG BERGMANN GmbH
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
P.P.U.H. WOPROL 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
PPUH DEXWAL BIS 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
ROLTOP Sp. z o.o. 
SIPMA S.A.
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 
TECH-KOM 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 

0504 Rozrzutniki wapna/Lime spreaders

AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
CYNKOMET Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
LUDWIG BERGMANN GmbH
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
ROLTOP Sp. z o.o. 
TECH-KOM 
YAROSLAVICH

0505 Rozrzutniki obornika/Manure spreaders

A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
BERUTEX Sp. z o.o.
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
DITTA SERIA 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
JASTECH PRODUCENT PRZYCZEP I ROZRZUTNIKÓW 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
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LUDWIG BERGMANN GmbH
MARTIN – AGRO 
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
RAITECH Sp. z o.o. 
SIPMA S.A.
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 
YAROSLAVICH

0506 Rozlewacze gnojowicy i ich wyposażenie/Slurry spreaders and accessories

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
BERUTEX Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KOVAP POLSKA 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
WIENHOFF

0507 Rozlewacze nawozów płynnych/Liquid fertilization

APV POLSKA 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
WIENHOFF

0508 Maszyny do nawożenia osprzęt i części/Fertilizer spreaders Accessories and spare parts

AgriPartsGlobal 
AGRO BAG Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
HYDROSILA 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. 
KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
LUDWIG BERGMANN GmbH
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
WIENHOFF
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6. TECHNIkA OCHRONY ROśLIN/PLANT PROTECTION

0601 Technika ochrony roślin/Plant protection

AGRIFAC Machinery B.V. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROFART Marcin Różycki 
AGROMARKET JARYSZKI
AGROMEHANIKA d.d.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z o.o. 
EINBÖCK GmbH
HARDI POLSKA 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
LAST SHIELD POLAND – INNOVATIVE PEST CONTROL 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak

0602 Opryskiwacze polowe/Field sprayers

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIFAC Machinery B.V. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROFART Marcin Różycki 
AGROMEHANIKA d.d.
AGROMIX Sp. z o.o. 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BOGUSLAV Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z o.o. 
FENDT 
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HARDI POLSKA 
HORUS P.P.H.U.
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
LAST SHIELD POLAND – INNOVATIVE PEST CONTROL 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MOSKIT Marek Strzyż
P.P.U.H. WOPROL 
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
STANIMPEX Maciej Packiewicz
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TECH-KOM 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.

0603 Opryskiwacze sadownicze i warzywnicze/Orchard and vegetable sprayers

AGRIFAC Machinery B.V. 
AGROMEHANIKA d.d.
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z o.o. 
DITTA SERIA 
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.
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MOSKIT Marek Strzyż
P.P.U.H. WOPROL 

0604 Opryskiwacze osprzęt i części/Sprayers equipment and accessories

AGRIFAC Machinery B.V. 
AgriPartsGlobal 
AGROFART Marcin Różycki 
AGROFART Marcin Różycki 
AGROMEHANIKA d.d.
ALBUZ 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury 
DANFOIL A/S SUNTREE Sp. z o.o. 
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
FENDT 
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.
P.P.U.H. WOPROL 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
STANIMPEX Maciej Packiewicz
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 

0605 Zamgławiacze/Plant protection atomizers

ALBUZ 
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k.
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0606 Rozsiewacze granulatów/Granule spreaders

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
APV POLSKA 
PPUH DEXWAL BIS 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT Sp. z o.o.
AGRISEM INTERNATIONAL S.A.S.

0607 Rozpylacze/Nozzles

ARAJ-SPRAY Włodzimierz Stręk 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
HARDI POLSKA 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
MMAT Agro Technology 

7. DESZCZOWNIE, NAWADNIANIE I ODWADNIANIE/SPRINkLER AND SURFACE IRRIGATION 
  AND DRAINAGE

0701 Deszczowanie i nawadnianie/Sprinkler irrigation and surface irrigation

AQUA-ROL Sp. z o.o.
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
NDS Grzegorz Michałek
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 
WOBET-HYDRET Sp.j. Cichecki 

0702 Deszczownie i akcesoria do deszczowni/Sprinkler irrigation installations and accessories

AQUA-ROL Sp. z o.o.
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KRAFT CORPORATION LTD 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 
WOBET-HYDRET Sp.j. Cichecki 

0703 Instalacje nawdniające i akcesoria/Irrigation installation and accessories

AQUA-ROL Sp. z o.o.
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
HIGMED MATY DEZYNFEKCYJNE 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński

0704 Technika drenowania/Drainage technology

TERRA Sp. z o.o.
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0705 Pompy/Pumps

AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 
AQUA-ROL Sp. z o.o.
BERUTEX Sp. z o.o.
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 
WOBET-HYDRET Sp.j. Cichecki

0706 Rury, przewody i osprzęt/Pipes, hoses and accessories

AQUA-ROL Sp. z o.o.
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
NDS Grzegorz Michałek
PHU AGRO-EKO Łukasz Krzewiński 

8. ZbIÓR ZbÓŻ/GRAIN HARVEST

0801 Technika zbioru ziarna/Grain harvesting technology

AGROMARKET JARYSZKI
BOGUSLAV Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
EMMAROL Sp. z o.o. 
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
GĄSKA Sp. z o.o. 
PAWELEC AGRO 
ROLTECH E. Majka Sp.j. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0802 kombajny zbożowe/Combine harvesters

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRO RAMI 
AGROMILKA
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FENDT 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
OTOMOTO 
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RAITECH Sp. z o.o. 
ROLTECH E. Majka Sp.j. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0803 kombajny – osprzęt i części/Combine harvesters – accessories and spare parts

AgriPartsGlobal 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FENDT 
GĄSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HYDROSILA 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
MASSEY FERGUSON
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
NAGLAK-P.P.U.H. Feliks Naglak 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
OTOMOTO 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
ROLMASZ-POL
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
TERRA Sp. z o.o. 
ZUIDBERG B.V.

0804 Zespoły żniwne, zespoły tnące/Combine harvester heads, cutters

AGRO RAMI 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FIRMA HANDLOWA LUPUS Sylwester Wilk
GĄSKA Sp. z o.o. 
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PIB 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
PAWELEC AGRO 
RAITECH Sp. z o.o. 
ROLMASZ-POL
TECH-KOM 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0805 Rozdrabniacze słomy/Choppers for combine harvesters’

AGROBLAZ Błażej Sikora 
ASKET
EMMAROL Sp. z o.o. 
HAYBUSTER FPHU AGRA Grzegorz Kapała 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
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LABECOTECH Sp. z o.o. 
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
ROLMASZ-POL
SIG SZYMCZAK & GERTIG Sp.j.
TANCO AUTOWRAP LTD 

9. ZbIÓR ZIELONEk/FORAGE HARVEST 

0901 Technika zbioru zielonek/Forage harvesting technology

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMARKET JARYSZKI
AGROMIX Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FENDT 
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
OTOMOTO 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
TALEX Sp. z o.o. 
TANCO AUTOWRAP LTD 
ZAMET Zabielski Sp.j. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0902 kosiarki/Rotary and disc mowers

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FENDT 
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
MCHALE ENGINEERING LTD.
MINOS AGRI POLSKA 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
P.P.U.H. WOPROL 
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
LUDWIG BERGMANN GmbH
SIPMA S.A.
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STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. 
TANCO AUTOWRAP LTD 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
UNIROL PARTS Sp. z o.o. Sp.k. 

0903 Spulchniacze i zgniatacze pokosów/Mower-conditioners

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.

0904 Przetrząsacze/Tedders

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
FENDT 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
KOVAP POLSKA 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
MINOS AGRI POLSKA 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
TALEX Sp. z o.o. 
UNIMETAL Sp. z o.o. 

0905 Zgrabiarki/Windrowers

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
FENDT 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
MCHALE ENGINEERING LTD.
MINOS AGRI POLSKA 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
UNIMETAL Sp. z o.o. 
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0906 Prasy zwijające/Round balers

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRO RAMI 
AGROMIX Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
FENDT 
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
MCHALE ENGINEERING LTD.
NEW HOLLAND AGRICULTURE
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 
SIPMA S.A.

0907 Prasy wielkobelowe/big balers

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRO RAMI 
AGROMIX Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
CASE IH 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
FENDT 
KUHN-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
NEW HOLLAND AGRICULTURE

0908 Sieczkarnie zbierające, ścinacze zielonkowe/Forage harvesters, mounted forage harvesters

AB GROUP 
AGROMIX Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
EMMAROL Sp. z o.o. 
FENDT 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
NEW HOLLAND AGRICULTURE
TANCO AUTOWRAP LTD 
ZAMET Zabielski Sp.j. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0909 Przyczepy zbierające/Self-loading trailers

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
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CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
KOBZARENKO Sp. z o.o. 
LUDWIG BERGMANN GmbH
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ZAMET Zabielski Sp.j. 

0910 Owijarki bel/bale wrappers

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
MCHALE ENGINEERING LTD.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
SIPMA S.A.
TANCO AUTOWRAP LTD 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0911 Praso-owijarki/baler/wrapper combinations

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
GÖWEIL MASCHINENBAU GmbH
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KUHN – MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.
MASSEY FERGUSON
MCHALE ENGINEERING LTD.
ROLTOP Sp. z o.o. 
ZÜRN HARVESTING GmbH & Co. KG

0912 Urządzenia do napełniania silosów/Distribution equipment for bunker silos

LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 
MCHALE ENGINEERING LTD.
PÖTTINGER POLSKA Sp. z o.o. 
TANCO AUTOWRAP LTD 

0913 Technika wybierania kiszonki z silosów/Silage unloading equipment for bunker silos

AGRI-STEEL
AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 
ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
MCHALE ENGINEERING LTD.
TANCO AUTOWRAP LTD 
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10. ZbIÓR OkOPOWYCH/ROOT CROP HARVEST 

1001 Technika zbioru okopowych/Root crop harvesting technology

AGRI-STEEL
AGROMARKET JARYSZKI
KOVAP POLSKA 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
RAITECH Sp. z o.o. 

1002 kopaczki do ziemniaków/Potarto diggers

FMR LISICKI Janusz Lisicki 
KOVAP POLSKA 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 

1003 kombajny do zbioru ziemniaków/Potato harvesters

MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 

1004 kombajny do zbioru buraków cukrowych/Sugar beet harvesting techniques

AGRIFAC Machinery B.V. 
AGRIHANDLER Sp. z o.o.

1005 Czyszczarko-Ładowarki do buraków/Sugar beet cleaning loaders

LUDWIG BERGMANN GmbH

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

ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 
ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. 
EKOPIAN 
INOVAGRI.PL
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
SCORPION 
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
TAKONI Sp. z o.o. 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.

1102 Hale, magazyny, przechowalnie/Shed construction, multi-purpose sheds

4TECH Sp. z o.o. Sp.k. 
AMAN Janusz Młynarczyk
ARBENA Sp. z o.o. 
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ASD SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
BIN Sp. z o.o.
CSM Bogdan Wolak 
DITTA SERIA 
HALE NA BALE – ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS Leszek Sawicki 
HEVERC Sp. z o.o. 
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MTM Dariusz Seferyński
P.O.R KONSIL 
RICHEL GROUP – SHELTERALL
RIELA Polska Sp. z o.o.
SKAVSKA HALE Sp. z o.o. 
SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY
TAKONI Sp. z o.o. 
UNISERV S.A. 
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
ZPHU BOGMAT HALE STALOWE 

1103 Materiały budowlane/building materials

4TECH Sp. z o.o. Sp.k. 
AMAN Janusz Młynarczyk
ZPHU BOGMAT HALE STALOWE 

1104 Zbiorniki i silosy/Containers, silos and accessories

AB GROUP 
AGREMO Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz 
DITTA SERIA 
FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KRAFT CORPORATION LTD 
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MEPU OY
MICHAŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY Michał Targoński 
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 
P.O.R KONSIL 
PRIVE SA 
RIELA Polska Sp. z o.o.
SAUBER 
SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY
TAKONI Sp. z o.o. 
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
TOUT POUR LE GRAIN 
UNISERV S.A. 
VBET
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
ZPHU BOGMAT HALE STALOWE 
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1105 Suszarnie do zielonek/Drying installations for forage plants

LABECOTECH Sp. z o.o. 
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
SCORPION 
TAKONI Sp. z o.o. 

1106 Zaprawiarki/Seed dressing equipment, seed dressing installations

ALISTAN AGRO Sp. z o.o. 

1107 Techniki pozbiorowej obróbki ziarna/Storage installations for grain

BIN Sp. z o.o.
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
INOVAGRI.PL
KONGSKILDE AGRICULTURE 
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MARTIN – AGRO 
P.O.R KONSIL 
PRESOIL
RIELA Polska Sp. z o.o.
SCORPION 
SIPMA S.A.
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
TAKONI Sp. z o.o. 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
TURBAŃSCY Sp. z o.o. 
WW EKOCHEM 

1108 Przenośniki do transportu ziarna/Conveying equipment for grain

ADRAF Rafał Patyk 
AGREMO Sp. z o.o.
AGRI-STEEL
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz 
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
ETS DENIS 
EKOMAX24 Sp. z o.o. 
FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 
KONGSKILDE AGRICULTURE 
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. 
MARTIN – AGRO 
MEPU OY
MICHAŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY Michał Targoński 
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 
P.O.R KONSIL 
PRESOIL
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
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RIELA Polska Sp. z o.o.
SAUBER 
SCORPION 
SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TAKONI Sp. z o.o. 
TANCO AUTOWRAP LTD 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.
ZUMEC ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH E. Cieśla

1109 Suszarnie do ziarna/Drying installations for grain

AGREMO Sp. z o.o.
BIN Sp. z o.o.
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
CFCAI SAS
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
FRANCUSKIE KONSORCJUM TECHNIKI PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO FRACOP Sp. z .o.o. 
INOVAGRI.PL
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Tomasz Pinkowski 
MEPU OY
P.O.R KONSIL 
PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.
PRESOIL
RIELA Polska Sp. z o.o.
TAKONI Sp. z o.o. 
TORNUM POLSKA Sp. z o.o.

1110 Młyny do ziarna/Mills and accessories (cereal, maize)

ADRAF Rafał Patyk 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. 
BIN Sp. z o.o.
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE PROMOTOR mgr inż. Jan Kurkiewicz 
LABECOTECH Sp. z o.o. 
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MARTIN – AGRO 
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 
P.O.R KONSIL 
PRESOIL
RIELA Polska Sp. z o.o.
SCORPION 
UNIMETAL Sp. z o.o. 

1111 Techniki pozbiorowej obróbki ziemniaków/Conveying and grading equipment for potatoes

EKOMAX24 Sp. z o.o. 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 



193

1112 Wyposażenie przechowalni ziemniaków/Installations for storage and processing 
of potatoes

EKOMAX24 Sp. z o.o. 
EKOPIAN 
INOVAGRI.PL
REMPRODEX Sp. z o.o.

1113 Wentylacja i klimatyzacja/Storage facilities – air conditioning technology

BIN Sp. z o.o.
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
ESSELMANN TECHNIKA POJAZDOWA Sp. z o.o. Sp.k. 
INOVAGRI.PL
LUBAZ Sp. z o.o. Sp.k. 
MEPU OY
MTM Dariusz Seferyński
P.O.R KONSIL 
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
RIELA Polska Sp. z o.o.
SCORPION 
TORNUM 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

AGRICARB 
AGROMARKET JARYSZKI
AGROMEHANIKA d.d.
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
CONTROL SYSTEMS 
DITTA SERIA 
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
HORUS P.P.H.U.
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
OTOMOTO 
P.P.U.H. WOPROL 
PPUH DEXWAL BIS 
RAITECH Sp. z o.o. 
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 



194

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade

1202 Ciągniki jednoosiowe i specjalne/Two-wheeled tractors and special tractors

BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
KOVAP POLSKA 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 

1203 Osprzęt ciągników jednoosiowych i specjalnych/Machinery and equipment for two-wheeled 
tractors and special tractors

ATMP1 Daniel Pasikowski 
KOVAP POLSKA 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 

1204 Siewniki warzywnicze/Seeders

AB GROUP 
DITTA SERIA 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o.

1205 Sadzarki do rozsady/Planters

KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 

1206 Maszyny do formowania redlin/Ridge tillers

ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE Stanisław Łuczak
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

1207 Frezarki międzyrzędowe/Row tillers

MINOS AGRI POLSKA 
TERRA Sp. z o.o. 

1208 Technika nawadniania kropelkowego/Drip irrigation

ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
SOLAN Sp. z o.o. Sp.k. 

1209 kombajny do zbioru warzyw/Vegetable harvesters

KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
MACHINES PIÓRO (PIÓRO GROUP)
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 

1210 Maszyny do zbioru owoców/Machinery for fruit growing

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DITTA SERIA 
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. 
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1211 Sortowniki/Sorting technology

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DOMASZ Tomasz Waligóra
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
P.H.U.P. ARWIBUD Artur Czyż 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SCORPION 
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
WW EKOCHEM 

1212 Przenośniki/Conveying equipment

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DOMASZ Tomasz Waligóra
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
EKOMAX24 Sp. z o.o. 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o. 
LABECOTECH Sp. z o.o. 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SEM POLSKA Sp. z o.o. 
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 

1213 Pojemniki/big boxes

DOMASZ Tomasz Waligóra
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KRAFT CORPORATION LTD 

1214 Wagoworkownice/Weighing technology

DOMASZ Tomasz Waligóra
EKOMAX24 Sp. z o.o. 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
LABECOTECH Sp. z o.o. 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SCORPION 
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 

1215 Technika pakowania warzyw/Packing and marketing installations for vegetables

CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DOMASZ Tomasz Waligóra
EKOMAX24 Sp. z o.o. 
KMK AGRO D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.j. 
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 

1216 Wyposażenie przechowalni warzyw i owoców/Storage and processing installations for
vegetables and fruit

EKOPIAN 
MACHINES PIÓRO (PIÓRO GROUP)
SORPAC Sp.j. Oblizajek, Pawlak, Steinke 
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1217 Folia, siatka, agrowłóknina/Sheeting material, nonwovens, netting

AGROBLAZ Błażej Sikora 
HATHOR Sp. z o.o. 
WIMAR WM Sp. z o.o. 
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

13. ROLNICTWO EkOLOGICZNE/ECOLOGICAL FARMING

1301 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa ekologicznego/Machines and equipment 
for ecological farming

AGROFART Marcin Różycki 
AGROMARKET JARYSZKI
AGRONOMIK POLSKA Sp. z o.o. 
APV POLSKA 
ASKET
CYNKOMET Sp. z o.o. 
EINBÖCK GmbH
HEMPOL Sp. z o.o.
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
LABECOTECH Sp. z o.o. 
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
MINOS AGRI POLSKA 
PPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWALSKI 
PPUH DEXWAL BIS 
PRESOIL
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
TERRA Sp. z o.o. 

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
COLOQUICK 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
DELTAFAN 
DRAMIŃSKI S.A.
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
HOG SLAT Sp. z o.o. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
ITPHOTONICS SRL
JFC POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
PELLON Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
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ROLAND GNIEWKOWO 
STORTI S.p.A
WEDA DAMMANN & WESTERKAMP GmbH
WESSTRON 

1402 Wyposażenie chlewni/Piggery equipment and instalations

ACO FUNKI A/S 
ADRAF Rafał Patyk 
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 
CZEKAŁA WAGI 
DELTAFAN 
DRAMIŃSKI S.A.
EKOPIAN 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
HOG SLAT Sp. z o.o. 
IBF POLSKA Sp. z o.o. 
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 
MTM Dariusz Seferyński
PELLON Sp. z o.o. 
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
RECTICEL IZOLACJE
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
VENGSYSTEM A/S 
WEDA DAMMANN & WESTERKAMP GmbH
WESSTRON 

1403 Wyposażenie obór/Dairy equipment and instalations

ADRAF Rafał Patyk 
AGRITUBEL S.A.
AGROMET PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH Tomasz St. Matelski
AGROMIX Sp. z o.o. 
A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
ARBENA Sp. z o.o. 
BERUTEX Sp. z o.o.
COLOQUICK 
EKOPIAN 
FARM INNOVATIONS Sp. z o.o. 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
IBF POLSKA Sp. z o.o. 
INOFAMA S.A.
ITPHOTONICS SRL
JFC POLSKA Sp. z o.o. 
KVK HYDRA KLOV
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
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MARTIN – AGRO 
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 
MTM Dariusz Seferyński
PELLON Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BORYS s.c. Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos
RECTICEL IZOLACJE
STORTI S.p.A
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
UNIMETAL Sp. z o.o. 
ZPHU KOD – MET Zofia Kodym 

1404 Technika pozyskiwania i schładzania mleka/Milking and cooling technology

A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
COLOQUICK 
HODOWCA Sp. z o.o. 
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
MARTIN – AGRO 
PELLON Sp. z o.o. 

1405 Wozy paszowe i technika zadawania pasz/Feed mixing and feeding instalations

ADRAF Rafał Patyk 
AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRO FRANKOPOL Tomasz Abramczuk 
AGROBLAZ Błażej Sikora 
AGROMIX Sp. z o.o. 
A-LIMA-BIS Sp. z o.o. 
ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. 
GÜTTLER GmbH
HODOWCA Sp. z o.o. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
ITPHOTONICS SRL
MARTIN – AGRO 
METAL-FACH Sp. z o.o. 
MINOS AGRI POLSKA 
M-ROL Sp. z o.o. Sp.k. 
PELLON Sp. z o.o. 
POL-STRAUTMANN Sp. z o.o.
ROLTOMA “DAF” – ANDO TECH Sp. z o.o. 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
SIG SZYMCZAK & GERTIG Sp.j. 
STORTI S.p.A
TANCO AUTOWRAP LTD 
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
WESSTRON 
ZAMET Zabielski Sp.j. 
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1406 Technika usuwania obornika/Solid manure removing equipment

ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
HODOWCA Sp. z o.o. 
JFC POLSKA Sp. z o.o. 
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
PELLON Sp. z o.o. 
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
WESSTRON 

1407 Technika zagospodarowania gnojowicy/Slurry removing and processing equipment

BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
IBF POLSKA Sp. z o.o. 
JFC POLSKA Sp. z o.o. 
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.
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
WESSTRON 

1408 Technika utrzymania czystości w budynkach inwentarskich/Hygiene, disinfection 
and cleaning equipment

FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W PARTYNI Sp. z o.o. 
HIGMED MATY DEZYNFEKCYJNE 
HODOWCA Sp. z o.o. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
JFC POLSKA Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
MTM Dariusz Seferyński
PELLON Sp. z o.o. 
RECTICEL IZOLACJE
STORTI S.p.A
WASHPOWER A/S

1409 Technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków inwentarskich/Heating, aeration 
and controlled environment technology for animal housing

BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 
CANTONI GROUP (Celma Indukta S.A., Besel S.A.)
DELTAFAN 
EKOPIAN 
FIRMA GRALLA & REWALD Sp.j. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
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HOG SLAT Sp. z o.o. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
JFC POLSKA Sp. z o.o. 
M.S.-TRONIK Mariusz Smolarczyk 
MEPU OY
MTM Dariusz Seferyński
PELLON Sp. z o.o. 
RECTICEL IZOLACJE
TERRAEXIM – AGROIMPEX Sp. z o.o.
WEDA DAMMANN & WESTERKAMP GmbH
WESSTRON 

15. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII/RENEWAbLE ENERGY SOURCES

1501 Produkcja energii z odnawialnych Ÿródeł energii/Renewable industrial raw materials 
and renewable energies 

AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 
ASKET
DOM BEZ OPŁAT 
DYNAMIC BIOGAS 
EKOPROJEKT POLSKA CZYSTY ZYSK 
ENEXON Sp. z o.o. 
FG ENERGY Sp. z o.o. Sp.k. 
HG SOLAR
IDEA PV Sp. z o.o
JBG-2 Sp. z o.o. 
KARLIK ENERGY 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
MONO ENERGY Sp. z o.o.
PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. 
PITERN Sp. z o.o.
PRO ECO SOLUTIONS LTD W POLSCE 
RAWICOM Sp. z o.o. Sp.k. 
SOLARIKA 
SOLAR-PROJECT Sp. z o.o. Sp.k. 
SOLARSPOT Sp. z o.o. 
SUNDAY POLSKA FOTOWOLTAIKA DORADZTWO I MONTAŻ 
TRIP ENERGY Sp. z o.o. 
UNISERV S.A. 
VSB ENERGIE ODNAWIALNE POLSKA Sp. z o.o. 
ZIELONEQ

1502 Uprawa roślin na biomasę/Cultivated energy plants

BIO-ALGEEN 
HAYBUSTER FPHU AGRA Grzegorz Kapała 

1503 Produkcja energii z biomasy/biomass energy plants

ASKET
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
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HAYBUSTER FPHU AGRA Grzegorz Kapała 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
UNISERV S.A. 

1504 kotły na słomę/Wood firing installations

KLIMOSZ Sp. z o.o. 
METALERG Sp. z o.o. Sp.k. 

1505 baterie słoneczne/Solar energy plants

EKOPROJEKT POLSKA CZYSTY ZYSK 
IDEA PV Sp. z o.o
JBG-2 Sp. z o.o. 
KARLIK ENERGY 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
MONO ENERGY Sp. z o.o.
PITERN Sp. z o.o.
PRO ECO SOLUTIONS LTD W POLSCE 
REVOLT ENERGY SA
SOLARIKA 
SOLAR-PROJECT Sp. z o.o. Sp.k. 
SUNDAY POLSKA FOTOWOLTAIKA DORADZTWO I MONTAŻ 
VSB ENERGIE ODNAWIALNE POLSKA Sp. z o.o. 
ZIELONEQ

1506 biogazownie/biogas plants

AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 
BIO-ALGEEN 
DOROSHENKO – DEKER Sp. z o.o.
DYNAMIC BIOGAS 
ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o. 
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
THYE LOKENBERG POLSKA Sp. z o.o. 
UNISERV S.A. 
VBET
WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

1507 Wiatrownie/Wind energy plants

VSB ENERGIE ODNAWIALNE POLSKA Sp. z o.o. 

16. TECHNIkA kOMUNALNA/TECHNOLOGY FOR MUNICIPAL APPLICATIONS

1601 Technika komunalna/Technology for municipal applications

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGROMARKET JARYSZKI
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
ArkMET Arkadiusz Urbaniak 
CYNKOMET Sp. z o.o. 
ELROL – WYŁĄCZNY IMPORTER CIĄGNIKÓW LOVOL
FLEXXAIRE INC. 
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HEKTOS 
HEMPOL Sp. z o.o.
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
MODERNTECH Sp. z o.o. 
MULTITECH Radosław Górski 
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. 

1602 Ciągniki i pojazdy komunalne/Tractors and municipal vehicles

AGROMEHANIKA d.d.
ARGO POLSKA Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
ELROL – WYŁĄCZNY IMPORTER CIĄGNIKÓW LOVOL
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KOVAP POLSKA 
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
OTOMOTO 
TOMEX-OGRODY 
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

1603 Ciągniki i pojazdy komunalne osprzęt/Tractors and municipal vehicles – accessories 
and spare parts

AgriPartsGlobal 
AGRI-STEEL
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
ELROL – WYŁĄCZNY IMPORTER CIĄGNIKÓW LOVOL
FLEXXAIRE INC. 
KORBANEK Sp. z o.o.
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
MULTITECH Radosław Górski 
OTOMOTO 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZUIDBERG B.V.

1604 Narzędzia i maszyny do pielęgnacji krajobrazu/Landscape maintenance equipment

AB GROUP 
AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
HEMPOL Sp. z o.o.
MAKITA Sp. z o.o. 
TOMEX-OGRODY z MARKĄ RAYMO 
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1605 kosiarki trawnikowe/Lawn mowers

AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE&Co.KG
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
MAKITA Sp. z o.o. 
SAMASZ Sp. z o.o.
TOMEX-OGRODY z MARKĄ RAYMO 

1606 kosy spalinowe/Power mowers

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
MAKITA Sp. z o.o.

1607 kosiarki bijakowe/Flail mowers

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMEHANIKA d.d.
FMR LISICKI Janusz Lisicki 
MINOS AGRI POLSKA 
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k. 
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. 
TECH-KOM 

1608 kosiarki do poboczy/Verge and embankment rotovators and mowers

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGROMEHANIKA d.d.
MAKITA Sp. z o.o. 
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k. 
SAMASZ Sp. z o.o.
TOMEX-OGRODY z MARKĄ RAYMO 

1609 Zamiatarki/Sweeping machines

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
MAKITA Sp. z o.o. 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
REMPRODEX Sp. z o.o.
SAMASZ Sp. z o.o.
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

1610 Maszyny i urządzenia do komunalnych prac ziemnych/Machinery and equipment 
for municipal earthwork

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRI-STEEL
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
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BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
FLEXXAIRE INC. 
HEMPOL Sp. z o.o.
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
TOMEX-OGRODY z MARKĄ RAYMO 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

1611 Maszyny i urządzenia do zimowego utrzymania dróg/Equipment for winter services

AGRIHANDLER Sp. z o.o. 
AGRI-STEEL
APV POLSKA 
ATMP1 Daniel Pasikowski 
BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 
INTERHANDLER Sp. z o.o.
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KUBOTA (DEUTSCHLAND) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
MODERNTECH Sp. z o.o. 
PPHU ,,HYDRAMET” Sp. z o.o. 
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k. 
SAMASZ Sp. z o.o.
TALEX Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
ZUIDBERG B.V.

1612 Maszyny do kompostowania/Composting equipment and machines

BAG POLSKA Sp. z o.o.

17. TECHNIkA LEśNA/FORESTRY TECHNOLOGY

1701 Technika leśna/Forestry technology

AGROMARKET JARYSZKI
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
HEKTOS 
HEMPOL Sp. z o.o.
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
KOŁASZEWSKI Sp. z o.o.
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
LABECOTECH Sp. z o.o. 
OTOMOTO 
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Z.P.U.H. HYLMET H. Figiel, E. Piesik Sp.j.

1702 Pilarki/Power saws

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
MAKITA Sp. z o.o. 
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1703 Łuparki do drewna/Firewood splitters

PPUH DEXWAL BIS 
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
TRAKTOMIX Wojciech Siepak

1704 Specjalne ciągniki leśnie/Special forestry tractors

BARTESKO PW Bartłomiej Skowroński 

1705 Leśne maszyny uprawowe/Forestry cultivation machines

ATMP1 Daniel Pasikowski 

18. śRODkI PRODUkCJI/FARM INPUTS

1801 Rolnicze środki produkcji/Farm inputs

BIO-ALGEEN 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 
ORCAL® oryginalny – Evergreen Solutions 
POL-DRZEW Jarosław Włodkowski 
PRESOIL
RES Sp. z o.o. – GumiSil 
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Sp. z o.o. 

1802 Materiał siewny/Cereal seeds

AGROYOUMIS Sp. z o.o. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni 
FIRMA NASIENNA “GRANUM” 
HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR
HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR 
HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE Sp. z o.o. 
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PIB 
KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o. 
KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO Sp. z o.o. 
LIDEA POLAND
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 
PLANTICO HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.
POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j. 
POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. 
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. 
PPH ARGONAS Sp. z o.o. 
SEMINA 
SOLANA POLSKA Sp. z o.o. 

1803 Rozsada roślin/Vegetable plants

DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni 



206

Branżowy spis wystawców
List of exhibitors by trade

1804 Materiał szkółkarski/Nursery materials

PLANTICO HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI Sp. z o.o.

1805 Nawozy mineralne/Fertilizers, mineral fertilizers

AGRAMI 
AGROCALC Sp. z o.o. 
AGROSULCA nawóz siarkowo-wapniowy (producent: PGE EKOSERWIS S.A.)
ARKOP
BIOPHARMACOTECH Sp. z o.o. Sp.k. 
CALC GROUP Sp. z o.o. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
CZARNA KREDA – GREENCAL Sp. z o.o. 
EKO KURPROL Sp. z o.o. 
GOUDENKORREL Sp. z o.o. 
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
ORGANICALC Sp. z o.o. 
ORCAL® oryginalny – Evergreen Solutions 
P.P.U.H. DOLOMIT KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.
PHOSAGRO POLSKA Sp. z o.o. 
POLCALC NAWOZY WAPNIOWE Sp. z o.o. 
POL-DRZEW Jarosław Włodkowski 
QULTIVO Sp. z o.o. 
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. z o.o. 

1806 Nawozy dolistne/Liquid manure

AGRAMI 
ARKOP
BIO-ALGEEN 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA Sp. z o.o. 
POL-DRZEW Jarosław Włodkowski 
POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j. 
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA Sp. z o.o. 
QULTIVO Sp. z o.o. 
RES Sp. z o.o. – GumiSil 
Z.P.H. AGROMIX Roman Szewczyk

1807 środki ochrony roślin/Plant protection

CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
LAST SHIELD POLAND – INNOVATIVE PEST CONTROL 
POLMAIS Karbowski Duklas Sp.j. 
Z.P.H. AGROMIX Roman Szewczyk

1808 środki do utrzymania czystości/Cleaning products

HIGMED MATY DEZYNFEKCYJNE 
PROM-CHEM INTERNATIONAL Sp. z o.o. 
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1809 Opakowania/Packaging material

MAD-BOX Andrzej Madejczyk
WALD-GOLD Sp. z o.o.
WIMAR WM Sp. z o.o. 
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

1810 Folia rolnicza/Farm sheeting

AGROMIX Sp. z o.o. 
BAG POLSKA Sp. z o.o. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
DE VOS MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o .
GEO POLSKA Sp. z o.o. 
HATHOR Sp. z o.o. 
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

1811 Sznurek do pras/binder twines

AGROMIX Sp. z o.o. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PIB 
WALD-GOLD Sp. z o.o.
WIMAR WM Sp. z o.o. 
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

1812 Siatka do pras/Wrapping nets for round bales

AGROMIX Sp. z o.o. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
GEO POLSKA Sp. z o.o. 
WALD-GOLD Sp. z o.o.
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

1813 Folia do owijania bel/Stretch film sheeting for bale silage

AGROMIX Sp. z o.o. 
CENTRALA NASIENNA W KIELCACH Sp. z o.o. 
FOLGOS Sp. z o.o. 
GEO POLSKA Sp. z o.o. 
HATHOR Sp. z o.o. 
MAD-BOX Andrzej Madejczyk
WALD-GOLD Sp. z o.o.
ZEUS PACKAGING (POLAND) Sp. z o.o. 

1814 Pasze/Feeders

A-ONE-DANMARK 
BROSSO-PASZE Sp. z o.o. 
DANVIT A/S
FARMWET Sp. z o.o. Sp.k. 
FIRMA ROZALCZYK
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HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA Sp. z o.o. 
HOHBURG MINERALFUTTER GmbH
NEOROL Sp. z o.o.
PIAST PASZE Sp. z o.o. 
WYTWÓRNIA PASZ ,,LIRA” Sp. z o.o. 

1815 Dodatki paszowe/Feed admixtures

A-ONE-DANMARK 
BARBATUS TRADE Sp. z o.o. 
BROSSO-PASZE Sp. z o.o. 
DANVIT A/S
FIRMA ROZALCZYK
HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA Sp. z o.o. 
HOHBURG MINERALFUTTER GmbH
WYTWÓRNIA PASZ ,,LIRA” Sp. z o.o. 

19. kOMPONENTY, CZĘśCI ZAMIENNE I OSPRZĘT/COMPONENTS, SPARE PARTS 
   AND ACCESSORIES

1901 komponenty, części zamienne i osprzęt/Components, spare parts and accessories

ADR POLSKA Sp. z o.o. 
AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz 
AgriPartsGlobal 
AGROLAND Sp. z o.o. 
AGROMARKET JARYSZKI
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGROTRADE Grzegorz Ostrowski 
AUTOS 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BLUE ASCEND 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CODEX 
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
FLEXXAIRE INC. 
HEKTOS 
HEMPOL Sp. z o.o.
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j 
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o. 
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
HYDROSILA 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
KOVAP POLSKA 
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
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KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
MILWAUKEE
MK SEATS Sp. z o.o. 
MOJ S.A. 
POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o. 
PRESTIGO Sp. z o.o. Sp.k. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
SEM POLSKA Sp. z o.o. 
STAR POWER TRANSMISSION
TAKONI Sp. z o.o. 
TERRA Sp. z o.o. 
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
VANCOOLER CHŁODNICE, EGR 
WESEM 
Z.P.U.H. HYLMET H. Figiel, E. Piesik Sp.j.
ZŁOTECKI Sp. z o.o.

1902 Części do maszyn rolniczych/Spare parts for agricultural machinery

AGRI-PARTS M. Leśniak, J. Wieczorkiewicz 
AgriPartsGlobal 
AGROLAND Sp. z o.o. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
AGROSELNET Sp. z o.o. 
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGROTRADE Grzegorz Ostrowski 
AGRO-WIKT Sp. z o.o. 
AUTOS 
AWEMAK – Michał Szczuraszek 
BLUE ASCEND 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
CAMSO POLSKA S.A.
CHS LUBAŃ Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
CODEX 
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
EXPARTO s.c.
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GĄSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j 
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o. 
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
HYDROSILA 
JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. 
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 
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KÖCKERLING GmbH & Co. KG 
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
KORBANEK Sp. z o.o.
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 
MARTIN – AGRO 
MICHAŁ WRZESIŃSKI DORADZTWO
MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 
MK SEATS Sp. z o.o. 
MOJ S.A. 
NAGLAK-P.P.U.H. Feliks Naglak 
OTOMOTO 
POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o. 
PRESOIL
PROOIL s.c. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ROLMETAL T. Kubańska, J. Kubański Sp.j. 
RADIUS-RADPOL Wiecheć Sp.j. 
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
ROLTOP Sp. z o.o. 
SEM POLSKA Sp. z o.o. 
STAR POWER TRANSMISSION
STOMIL SANOK – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
TAKONI Sp. z o.o. 
TALEX Sp. z o.o. 
TERRA Sp. z o.o. 
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
VANCOOLER CHŁODNICE, EGR 
WESEM 
Z.P.U.H. HYLMET H. Figiel, E. Piesik Sp.j.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZŁOTECKI Sp. z o.o.
ZVL SLOVAKIA Sp. z o.o. 

1903 Części i podzespoły do ciągników/Spare parts for tractors

AgriPartsGlobal 
AGROAD s.r.o. 
AGROLAND Sp. z o.o. 
AGROTEX Przemysław Adamowicz
AGROTRADE Grzegorz Ostrowski 
AUTOS 
CAMSO POLSKA S.A.
CODEX 
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
FLEXXAIRE INC. 
GĄSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
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HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j 
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o. 
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
HYDROSILA 
INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL HEINRICH RODENBOSTEL GmbH 
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
KOVAP POLSKA 
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. 
MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 
MK SEATS Sp. z o.o. 
MOJ S.A. 
MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o. 
NAGLAK-P.P.U.H. Feliks Naglak 
POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
ROLMUS P.P.H.U.T. EXPORT-IMPORT Mieczysław Szymkowiak 
STAR POWER TRANSMISSION
TERRA Sp. z o.o. 
V. ORLANDI POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
VANCOOLER CHŁODNICE, EGR 
WESEM 
Z.P.U.H. HYLMET H. Figiel, E. Piesik Sp.j.
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ZŁOTECKI Sp. z o.o.

1904 Elektronika w maszynach rolniczych/Agricultural electronics

AUTOS 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
FHU AUTO KARAMBOL Piotr Wyrembak 
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
HEKTOS 
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j 
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.j. 
POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o. 

1905 Oleje i smary/Lubricants and fuels

AGROMIX Sp. z o.o. 
ANDREAS STIHL Sp. z o.o. 
AUTOS 
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Spółka z o.o. 
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o. 
LOTOS OIL Sp. z o.o. 
PROOIL s.c. 

1906 Felgi/Wheel rims

AUTOS 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
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CAMSO POLSKA S.A.
EATD GmbH
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o. 
HANDLOPEX S.A.
MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 
ROSAVA AGROS, DNEPROSHINA 

1907 Opony/Tyres

AUTOS 
CAMSO POLSKA S.A.
EATD GmbH
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o. 
HANDLOPEX S.A.
KABAT TYRE Sp. z o.o. Sp.j. 
MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 
ROSAVA AGROS, DNEPROSHINA 
TERRA Sp. z o.o. 
TRAKTOMIX Wojciech Siepak
ZUIDBERG B.V.

1908 koła bliźniacze/Dual wheels

AUTOS 
CAMSO POLSKA S.A.
EATD GmbH
GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o. 
MICHELIN POLSKA Sp. z o.o. 
ROSAVA AGROS, DNEPROSHINA 
TERRA Sp. z o.o. 

1909 Akumulatory/batteries

AUTOS 
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR Sp. z o.o. 
MILWAUKEE

1910 Myjki ciśnieniowe/Cleaning equipment

AUTOS 
BONDIOLI PAVESI Sp. z o.o
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
MAKITA Sp. z o.o. 
WASPPER s.r.o. 

1911 Generatory prądu/Emergency power generating units, generators

AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 
AUTOS 
GENPOWER Sp. z o.o. 
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MAKITA Sp. z o.o. 
POS SERVICE HOLLAND (PL) Sp. z o.o. 

1912 Narzędzia/Tools

AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
HEKTOS 
MAKITA Sp. z o.o. 
MILWAUKEE
MTM Dariusz Seferyński
PROOIL s.c. 
UNIMETAL Sp. z o.o. 
WASPPER s.r.o. 

1913 Wyposażenie warsztatów/Workshop supplies

AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania 
ASD SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
AUTOS 
CODEX 
DG CORP GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 
HEKTOS 
HEVERC Sp. z o.o. 
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
MILWAUKEE
MTM Dariusz Seferyński
UNIMETAL Sp. z o.o. 
ZUIDBERG B.V.

20. TECHNIkA POMIAROWA/MEASURING AND WEIGHING TECHNOLOGY

2001 Technika pomiarowa/Measuring and weighing technology

DRAMIŃSKI S.A.
GRAINTECH 
HEKTOS 
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
ITPHOTONICS SRL
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
MIARY I WAGI 
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
RIELA Polska Sp. z o.o.
TPI Sp. z o.o. 
V-TUNING Adam Majcherczyk
WESSTRON 

2002 Wagi elektroniczne/Electronic scales

CZEKAŁA WAGI 
DITTA SERIA 
EKOMAX24 Sp. z o.o. 
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GRAINTECH 
HODOWCA Sp. z o.o. 
HOLM & LAUE GmbH & Co. KG
MARTIN – AGRO 
MIARY I WAGI 
WESSTRON 

2003 Wilgotnościomierze/Hygrometers

DRAMIŃSKI S.A.
GRAINTECH 
HODOWCA Sp. z o.o. 
MIARY I WAGI 
RIELA Polska Sp. z o.o.

2004 Mierniki wilgotności ziarna/Cereal sampling devices

DRAMIŃSKI S.A.
GRAINTECH 
MIARY I WAGI 
RIELA Polska Sp. z o.o.

2005 Termometry/Thermometers

DRAMIŃSKI S.A.
HODOWCA Sp. z o.o. 

2006 Stacje pogodowe/Meteorological stations

ŁUKOMET Krzysztof Łuszczyk 

2007 Urządzenia do pobierania prób gleby/Soil sampling devices

ITPHOTONICS SRL

2008 Telemetria/Telemetry

GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
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

AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 
FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO 
KANCELARIA BROKERSKA ,,WTB” Sp. z o.o. 
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W POZNANIU 
POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 
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2102 Zarządzanie i doradztwo rolnicze/Management and consultancy

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
EAGRONOM Sp. z o.o. 
FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO 
GREENLAB Sp. z o.o. 
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PIB 
KST KONSULTING Sp. z o.o. 
POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY 
SZKOLTEX Daniel Sochacki 
TPI Sp. z o.o. 
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Sp. z o.o. 

2103 komputerowe oprogramowanie/Computer application

EAGRONOM Sp. z o.o. 
FARM INNOVATIONS Sp. z o.o. 
HODOWCA Sp. z o.o. 
JSC MOJODAS – luxury hot tubs, outdoor furniture, grill table manufacturer 
KLEFFMANN DIGITAL RS GmbH
KST KONSULTING Sp. z o.o. 
POLSKI INSTYTUT ROLNICTWA Sp. z o.o. 
RIELA Polska Sp. z o.o.
V-TUNING Adam Majcherczyk
WESSTRON 

2104 Internet/Internet, online services

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
ATR EXPRESS – AKTUALNOŚCI TECHNIKI ROLNICZEJ 
FARM INNOVATIONS Sp. z o.o. 
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
PLANTPRESS Sp. z o.o.

2105 Zastosowanie GPS/Global Positioning System applications

AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
KLEFFMANN DIGITAL RS GmbH
TPI Sp. z o.o. 

2106 Rolnictwo precyzyjne/Precision Farming

AGRO RAMI 
AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
CASE IH 
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FARM INNOVATIONS Sp. z o.o. 
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. 
KLEFFMANN DIGITAL RS GmbH
KST KONSULTING Sp. z o.o. 
KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ORGANICALC Sp. z o.o. 
TPI Sp. z o.o. 
VANTAGE POLSKA Sp. z o.o. 

2107 Prasa i wydawnictwa fachowe/Professional literature, specialized journals, publishers

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROCONCEPT Cezary Wincenciak 
ATR EXPRESS – AKTUALNOŚCI TECHNIKI ROLNICZEJ 
DOM WYDAWNICZY PRO AGRICOLA 
FARMER
FARMER.PL
GAZETA SOŁECKA
GIELDAROLNA.PL
KOVAP POLSKA 
OTOMOTO 
PLANTPRESS Sp. z o.o.
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.
POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o. – WIEŚCI ROLNICZE
SADYOGRODY.PL

2108 Instytuty naukowe, uczelnie/Research, scence, Universities

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PIB 

2109 Ministerstwa, instytucje rządowe, organizacje rolnicze/Offices, institutions and farming 
organizations

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 

2110 Transport, spedycja, logistyka/Transport services, forwarders, Logistics

KOVAP POLSKA 

2111 banki, leasing/banks, leasing

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 
SANTANDER LEASING S.A.

2112 Ubezpieczenia/Insurance

AGRO UBEZPIECZENIA (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
AVIVA
GENERALI AGRO 
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KANCELARIA BROKERSKA ,,WTB” Sp. z o.o. 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

22. MASZYNY UŻYWANE/USED MACHINE

2201 Maszyny używane/Used machine

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIFAC Machinery B.V. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
AUTOMOTIVE HD PARTNER KOOPERACYJNY TUV NORD 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
HEMPOL Sp. z o.o.
KORBANEK Sp. z o.o.
OTOMOTO 
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 

2202 Handel maszynami używanymi/Used machine offers

AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGRIFAC Machinery B.V. 
AGROMIX Sp. z o.o. 
CLAAS POLSKA Sp. z o.o. 
OTOMOTO 
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 

23. POZOSTAŁE/OTHERS

2301 Pozostałe/Others

AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
AGROFART Marcin Różycki 
AGROTECHNOLOGY Piotr Mazur 
ASD SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
BREEDERS OF DENMARK 
CONTROL SYSTEMS 
DOM BEZ OPŁAT 
DOMOWE SANATORIUM Zimnoch Sp.j. 
EDISON ENERGA S.A. 
EUROFINANCE GROUP Sp. z o.o. – Pośrednictwo Finansowe 
FKL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
HEKTOS 
HEMPOL Sp. z o.o.
HIGMED MATY DEZYNFEKCYJNE 
HORPOL J.I. A.T. HORECZY Sp.j 
HYDRON HYDRAULIKA SIŁOWA 
IMIZUNI Sp. z o.o. 
ISP METAL 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KLIMOSZ Sp. z o.o. 
KOVAP POLSKA 
KRAFT CORPORATION LTD 
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KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO Sp. z o.o. 
LABECOTECH Sp. z o.o. 
LAST SHIELD POLAND – INNOVATIVE PEST CONTROL 
METAL-PLAST POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 
MINOS AGRI POLSKA 
MONTMAN AKCESORIA DO OGRODZEŃ 
MULTITECH Radosław Górski 
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. 
PEREKO 
PERFEKTON 
POLDRONE Sp. z o.o. 
PRIOR CONSULTING Sp. z o.o. 
RENAULT DACIA SSANGYONG – AUTOSANOK GNIEZNO 
SECURA – SECURITY 
SOBMETAL BRACIA SOBAŃSCY
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 
SZKOLTEX Daniel Sochacki 
TOUT POUR LE GRAIN 
USARYA POLSKA Sp. z o.o. 
VERITAS GROUP 
WASPPER s.r.o. 
WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Sp. z o.o. 
ZABIELSKI MASZYNY ROLNICZE Michał Zabielski 
ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE ,,ZĘBIEC” W ZĘBCU S.A. 

2302 Usługi maszynami rolniczymi/Agricultural machinery services

AERO AGRO SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 
AGRAVIS TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. 
AGROFART Marcin Różycki 
AGROMIX Sp. z o.o. 
HYDROSILA 
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PIB 
PRESOIL
SV SEPARATOR Sp. z o.o. 

2303 Zbiorniki i stacje paliw/Fuel filling stations

AGROFART Marcin Różycki 
DEX-OIL Sp. z o.o. 
JFC POLSKA Sp. z o.o. 
KINGSPAN WATER & ENERGY Sp. z o.o. 
KRAFT CORPORATION LTD 
METRIA Yuriy Ardashev
SWIMER Łukasz Otremba
WOBET-HYDRET Sp.j. Cichecki 
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stRIx – pielnik międzyrzędowy
wystawca: agro-maSz Paweł Nowak

Podstawa maszyny:
• redlica zbudowana na zasadzie równo-

ległoboku
• kółko kopiujące 300 x 100 mm
• zęby 32 x 12 z redliczką 150 mm
• docisk redlic regulowany stopniowo
• stopki podporowe
• rozstaw rzędów 70, 75, 80 cm

opcje:
• system wysiewu nawozu
• zestaw zagarniaczy ze sprężyn 8 mm

Dane techniczne:

Model Szerokość 
(m)

Waga 
(kg)*

Moc 
(KM)

Ilość sekcji 
(szt.)

wydajność 
(ha/h)

głębokość robocza 
max (cm)

STrIX 5 3,5-4 950 90-120 5 2,4 10

Zadaniem pielnika jest niszczenie chwastów, przewietrzenie gleby oraz usuwanie jej zaskorupienia.

Ważnymi zaletami pracy pielnikiem Strix są zmniejszenie zapotrzebowania na wodę oraz ograniczenie ilości 
środków ochrony roślin, tak więc atuty są zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.

Sekcja uprawowa składa się z koła kopiującego, zębów sprężystych z gęsiostópkami 150 mm oraz ekranów 
bocznych.

Pielnik można dodatkowo wyposażyć w zagarniacze, które niszczą chwasty ale także wyrównują uprawianą 
glebę. Zagarniacze posiadają regulację kąta natarcia dzięki czemu możliwe jest dostosowanie narzędzia do 
każdych warunków.

Redlice dociskane są do gleby za pomocą sprężyn, które posiadają 5 stopniową regulację siły naciągu. Dzięki 
tej funkcjonalności, możemy z łatwością uprawiać zarówno mokrą i suchą glebę, nie martwiąc się o prawidłowe 
zagłębienie się sekcji roboczej.

System wysiewu nawozu składa się ze zbiornika o pojemności 700 l oraz napędu mechanicznego. Zbiornik 
wyposażony jest w mieszadło oraz aparaty z płynną regulacją wysiewu. Napęd mechaniczny posiada 4 przeło-
żenia, dzięki którym wstępnie regulujemy dawkę wysiewu.
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GRIZZly – agregat wielozadaniowy
wystawca: agro-maSz Paweł Nowak

wyposażenie podstawowe:
• sekcja talerzowa z zabezpieczeniem gumowym 40 x 210 mm
• dwa rzędy talerzy 510 x 4 mm typu „C”
• piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
• odstęp między rzędami talerzy 

80 cm
• sekcja uprawowa z zabezpie-

czeniem sprężynowym
• sekcja talerzy wyrównujących 

z talerzami 460 mm
• hydraulicznie regulowana głę-

bokość pracy na wale
• koła 500/50 R17
• amortyzacja osi
 
Dane techniczne:

Model Szerokość 
(m)

Waga 
(kg)*

Moc 
(KM)

Ilość zębów 
(szt.)

Ilość talerzy 
(szt.)

wydajność 
(ha/h)

głębokość robocza 
max (cm)

GRIZZly 
X5 5,0 6300 340-480 18 / 12 38 / 40 5.0-7.0 25

Wielozadaniowy agregat GRIZZLY znajduje swoje zastosowanie w uprawie bezorkowej. Maszyna posiada ce-
chy brony talerzowej oraz agregatu podorywkowego dzięki czemu możliwe jest dokładne spulchnienie i wymie-
szanie resztek pożniwnych podczas jednego przejazdu.

Zestawienie pazurów w trzech sekcjach z obustronnymi lemieszami oraz długą odkładnią zestrojoną pod od-
powiednim kątem do podłoża pozwoli uzyskać równomierne i intensywne wymieszanie resztek pożniwnych. 
Mając możliwość pracy również po zdemontowaniu lemieszy, osiągamy większe głębokości robocze. Dzięki 
odpowiedniemu zestawieniu odległości między belkami oraz prześwitowi nad ziemią uzyskasz doskonałe efekty 
pracy w każdych warunkach.

Non-stop. W tych słowach zawiera się cała filozofia oparta na wydajnej ochronie elementów roboczych połączo-
nej z komfortową obsługą nie wymagającą częstej ingerencji operatora. Na każdy typ gleby, w warunkach pól 
niezakamienionych lub zakamienionych nieznacznie, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest stosowany przez 
nas system podwójnych sprężyn zabezpieczających każdy pazur.

Efekt lepszego wymieszania oraz wyrównania uprawianego pasa możliwe są dzięki pracy zębatych talerzy ze-
stawionych przeciwlegle i mocowanych na ramionach zabezpieczonych elastomerami.

Odpowiedni dla wysokich prędkości roboczych kąt natarcia oraz kąt podcinania talerzy pozwala uzyskać użyt-
kownikowi możliwie najpełniejszy efekt wymieszania resztek pożniwnych z ziemią w zakresie głębokości robo-
czych od 3 cm do 14 cm przy standardowej średnicy talerzy 510 mm. 
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Bm75 – brona mulczowa
wystawca: agro-maSz Paweł Nowak

wyposażenie podstawowe:
• pięć rzędów palców pracujących ø 16 

mm o długości 763 mm
• hydrauliczna regulacja kąta natarcia 

palców
• składana hydraulicznie z zabezpiecze-

niem do transportu

opcje:
• rząd hydraulicznie regulowanych tale-

rzy 460 mm
• oświetlenie
• SP200 siewnik poplonów

Dane techniczne:

Model Szerokość 
(m)

Waga 
(kg) *

Moc 
(KM)

Ilość palców 
(szt)

wydajność 
(ha/h)

głębokość robocza 
max (cm)

Bm75 7.5 2050 120 - 170 120 4-6 8

Brona mulczowa stosowana jest do uprawy ściernisk, zapewniając równomierne rozgrabienie i wytrząśnięcie 
z niej nasion, które opadają na spulchnioną glebę, i szybko kiełkują pod warstwą mulczu. Zapewnia zniszczenie 
płytko zakorzenionych chwastów i samosiewów. Równomiernie wyrównuje pole zgrabiając resztki pożniwne, 
przy czym płytko przykrywa nasiona poplonów. Brona stosowana jest do przygotowywania pola w uproszczo-
nej uprawie bezorkowej, czy w siewie bezpośrednim. Brona mulczowa pomaga również w pielęgnacji użytków 
zielonych oraz zapewnia wygrabienie i roztrząśnięcie resztek roślinnych, nacięcie darni, częściowe zniszczenie 
chwastów, i niwelację kretowisk.

Brona mulczowa naszej produkcji jest przeznaczona dla tych, którzy chcą jednolicie przegrabić duże ilości po-
zostałych resztek pożniwnych i płytko spulchnić wierzchnią warstwę gleby oszczędzając przy tym maksimum 
swojego czasu. Jest to możliwe, dzięki wytrzymałej konstrukcji, która pozwala na prace przy prędkości nawet 
20 km/h.

Kąt natarcia palców roboczych i głębokość pracy talerzy regulowane są siłownikami hydraulicznymi, dzięki cze-
mu dostosowanie maszyny do własnych potrzeb jest wyjątkowo proste i zajmuje kilka sekund.

Brona mulczowa naszej produkcji jest przystosowana do połączenia z siewnikiem poplonów SP. Daje to moż-
liwość zwiększenia wydajności podłoża, aeracji podłoża, niszczenia chwastów i siania poplonów za jednym 
przejazdem.

Brona talerzowa

Zadaniem brony talerzowej wyposażonej w specjalnie zaprojektowane talerze faliste jest uprawa z dużą pręd-
kością na małej głębokości. Najlepsze efekty można osiągnąć pracując z na głębokości 2-3 cm z prędkością 
15-20 km/h. Praca tak wyposażoną maszyną charakteryzuje się znacznie zmniejszonym zużyciem paliwa oraz 
zwiększoną wydajnością w przeliczeniu ha/h.
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Uniwersalny pielnik międzyrzędowy row-maSTer rN
Wystawca: BEDnAR FMt

ROW-MASTER RN jest uniwersalnym pielnikiem międzyrzędowym zaprojektowanym do usuwania zaskorupie-
nia gleby w uprawach kukurydzy, buraka cukrowego, słonecznika i innych upraw rzędowych .Masywna rama 
z dużym prześwitem pozwala na kultywację wysokich upraw. Każda z sekcji zawieszona jest na równoległoboku 
opartym na segmentach gumowych. Ten unikalny bezobsługowy system zawieszenia zwiększa docisk do pod-
łoża sekcji wspartej na kole kopiującym, co ułatwia penetrację twardej gleby. Maszyna może zostać wyposażona 
w CultiCam, który nawiguję maszyną w międzyrzędziu już w bardzo wczesnych fazach wzrostu rośliny.

• Uniwersalna solidna rama dla kilku typów sekcji roboczych i z dużą różnorodnością rozstawów.

• Zawieszenie na równoległoboku bezobsługowe z kołem kopiującym.

• Kilka typów sekcji roboczych – lemiesze dla wczesnej kultywacji, lemiesze i dłuta na późną kultywację, dłuta 
z odkładnią na ciężkie warunki.

• Duży prześwit ramy wynoszący 80 cm.

• Zawieszenie na segmentach gumowych sekcji roboczych wzmacnia docisk do podłoża.

• Możliwość nawożenia upraw – granulat lub nawóz płynny.

• Elektroniczna samokontrola prowadzenia culti-cam
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Uniwersalny rozrzutnik TorNado3 HorIzoN
wystawca: JoSKIN PoLSKa Sp. z o.o.

Uniwersalny rozrzutnik z wąską obniżoną skrzynią i kołami o średnicy XXL – doskonałe połączenie do wydajnej 
pracy bez ugniatania podłoża. Idealny rozrzutnik do ciągników o mocy od 160 KM.

Dostępne wersje o ładownościach 13–20 T jedno lub dwu osiowe.

Stół adaptera został opracowany do szerokiego rozrzucania materiałów różnego typu (obornik, kompost, wytłoki, 
wapno, pomiot ptasi, itp.). Adapter z poziomymi wałkami i stołem gwarantuje doskonałe rozprowadzanie nawo-
zu, nawet w niewielkiej ilości.
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Wóz volUMEtRA + kultywator tERRADIsC2
wystawca: JoSKIN PoLSKa Sp. z o.o.

Wóz Volumetra jest pojazdem o zwartej budowie z samonośną konstrukcją rurową. Zintegrowana rama gwa-
rantuje bardzo niskie położenie środka ciężkości i daje niezrównaną zwrotność, nawet przy bardzo szerokich 
oponach.

Sekret sukcesu tej serii niewątpliwie tkwi w konstrukcji – nisko położony środek ciężkości, lekki, samono-
śny zbiornik ze zintegrowaną ramą, większość elementów ocynkowanych ogniowo, wszechstronność ofe-
rowanych systemów pompowania, duży wybór osprzętu ssawnego, przygotowanie do szerokich aplikatorów 
i ramp.

Terradisc2 jest kultywatorem z lekkimi talerzami i wykonuje dwie czynności – aplikację gnojowicy i pod-
orywkę w celu rozluźnienia ziemi. Pozwala na uprawę gleby na głębokość do 10 cm. Talerze są umieszczo-
ne w 2 rzędach, o przeciwnych kierunkach obrotów; szeroki odstęp między rzędami zapobiega zapychaniu 
się glebą i resztkami pożniwnymi. Dysze rozprowadzające są umieszczone za pierwszym rzędem talerzy 
i aplikują gnojowicę w odstępach wynoszących 12,5 cm. Talerze zdrugiego rzędu przykrywają gnojowicę 
ziemią.
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Pług KUHN VarI-maSTer L on Land
wystawca: KUHN - maSzyNy roLNICze Sp. z o.o.

Pług KUHN VARI-MASTER L On Land jest wyposażony w ramę o przekroju 150x150 m i nowe korpusy two-
rzące szeroką bruzdę, specjalnie przystosowane do ciągników z szerokimi kołami oraz nowe koło podporowo-
-transportowe. W porównaniu z innymi modelami, zmieniona została również konstrukcja głowicy zaczepowej. 
Wszystkie te rozwiązania mają znaczący wpływ na jakość wykonania orki. 
Rozwiązania wyróżniające pług Vari-Master L Smart Ploughing to m.in.:
• System „SmarT PLoUgHINg” – innowacyjne rozwiązanie pozwalające na automatyczne sterowanie sek-

cjami pługa za pomocą GSP (Section Control) z indywidualnym podnoszeniem poszczególnych korpusów. 
To przełomowe rozwiązanie pozwala na równe zakończenie orki na końcu pola, eliminując „zygzakowate” 
przejście na uwrocia. Indywidualne podnoszenie korpusów pługa (Patent) – korpusy pługa są całkowicie 
niezależne, co pozwoliło podzielić szerokość roboczą na maksymalna ilość sekcji. Połączenie z systemem 
gPS ciągnika, umożliwiające geolokalizację pługa. Automatyzacja zapewnia podnoszenie i opuszczanie 
korpusów w dokładnie określonym miejscu i w każdych warunkach roboczych.

• Nowy łącznik główny z systemem „On Land” – wystarczy jedna regulacja, aby zmienić ustawienie pługa z orki 
w bruździe lub poza bruzdą. 

• Nowa regulacja kąta natarcia przedpłużków poprawiająca skuteczność przykrywania resztek pożniwnych. 
Regulacja nie wymaga narzędzi. Jednym ruchem zmieniany jest kąt natarcia i głębokość robocza przedpłuż-
ków.

• zabezpieczenie hydrauliczne Non-Stop (NSH) z dźwigniami korpusów w całości schowanymi w ramie 
pługa - całkowite zabezpieczenie przed zabrudzeniem, a co za tym idzie przed uszkodzeniami.

• długie cylindroidalne odkładnice z trójwarstwowej stali TrIPLeX z warstwą ścieralną o grubości 3 mm – 
większa żywotność i odporność na zużycie.

• Boczne koło podporowo-transportowe (combi) - konstrukcja koła pozwoliła zminimalizować jego wystawa-
nie poza obrys pługa. Koło pełni dwie funkcje: w pozycji roboczej reguluje głębokość orki, w pozycji transpor-
towej zapewnia bezpieczną jazdę po drodze.

• Nowa, wygięta konstrukcja słupic również ogranicza wystawanie koła i pozwala pracować przy samej gra-
nicy pola.
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ChWAstoWnIK
wystawca: KUJawSKa FaBryKa maSzyN roLNICzyCH Sp. z o.o.

Chwastownik to brona uniwersalna, która znajduje zastosowanie nie tylko w standardowych uprawach ale 
także możemy zastosować użytków zielonych. Maszyna pozwala na niszczenie chwastów we wczesnym etapie 
rozwoju dzięki specjalnie wyprofilowanym elementom roboczym. Chwastownik wyposażony jest w standardzie 
w hydrauliczne rozkładanie ramy, która podczas pracy dopasowuje się do ukształtowania terenu zapewniając 
równomierne rozłożenie nacisku.
Dodatkowym aspektem maszyny jest napowietrzanie gleby, które potrzebne jest do efektywnego wzrostu roślin.
Bardzo duża szerokość robocza przekłada się na zwiększoną wydajność przy jednoczesnym zoptymalizowaniu 
kosztów paliwa, ponieważ możemy pracować z większymi prędkościami. 
Maszynę po złożeniu ramion i podwieszeniu na Tuz ciągnika możemy transportować

Dane techniczne:

typ maszyny Chwastownik 9.0 Chwastownik 12.0 Chwastownik 15.0

symbol P496 P496 P496

Szerokość robocza(m) 9 12 15

Masa(kg) 1445 1775 2000

Zapotrzebowanie na moc (KM) 90-100 110-120 130-140

Informacje dodatkowe:

ząb chwastownika - Ø 7mm

Liczba rzędów zębów - 6

rozstaw mocowania zębów - 150 mm

roboczy rozstaw zębów - 25 mm
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EKoPIElnIK
wystawca: KUJawSKa FaBryKa maSzyN roLNICzyCH Sp. z o.o.

Ekopielnik to maszyna przeznaczona do upraw rzędowych np. kukurydza lub buraki. Tak jak Chwastownik 
dostępny jest w różnych szerokościach roboczych w zależności od upraw dostosowujemy rozstaw i ilość zębów. 
Maszyna jest zaawansowana technicznie, mamy możliwość zasotosowania najnowszych systemów automa-
tycznego prowadzenia takich jak np. Kamera 3D. Jest to komfortowe rozwiązanie pozwalające zautomatyzować 
pracę i odciążyć rolnika. Bogate wyposażenie dodatkowe pozwala na indywidualne skonfigurowanie maszyny 
pod potrzeby konkretnych gospodarstw.
Dane techniczne:

typ maszyny Ekopielnik
symbol P508 P508/1 P508/2
Szerokość ramy(m) 4,9 6,9 9,4
Masa(kg) 1300 1550 1360 1630 2000 2420
rozstaw rzędów 0,45 0,75 0,45 0,75 0,45 0,75
Ilość rzędów 9 6 12 8 18 12

wyposażenie dodatkowe
Kamera 3d – automatyczne prowadzenie
hydrauliczne unoszenie sekcji (IsoBUs)

zbiornik czołowy mocowany na tuz (1100 L)
opryskiwacz na pielniku (400 L)

własny układ hydrauliczny
zagarniacze palcowe (zgrzebła)*

gwiazdy pielące*
deflektory ochraniające rośliny

* brak możliwości zastosowania dwóch opcji jednocześnie. Indywidualna konfiguracja maszyny dostępna po konsultacjach z naszymi specjali-
stami (sterowanie elektryczne – komputer dla zbiornika czołowego, sterowanie dla opryskiwacza na Ekopielniku, rozmiar i typ zębów roboczych.
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Ładowarka przegubowo-teleskopowa mLa-T 533-145 V+ 
wystawca: maNIToU PoLSKa Sp. z o.o.

Ładowarka przegubowo-teleskopowa mLa-T 533-145 V+ stanowi nowość w ofercie Manitou. Maszyna imponuje 
zwrotnością i doskonałą widocznością z kabiny, co w połączeniu z teleskopowym wysięgnikiem sprawia że 
doskonale spisuje się w miejscach o ograniczonej przestrzeni podczas prac.

Maszyna jest w stanie udźwignąć 3,3 tony na wysokość 5,2 metra. Udźwig jest stabilny w pełnym zakresie 
podnoszenia i jest utrzymany nawet z wysunięciem wysięgnika na dwa metry od przednich kół. Nawet przy 
pełnym ponad trzymetrowym wysunięciu wysięgnika udźwig maszyny wynosi 1.850 kg udźwigu, co jest bar-
dzo dobrym rezultatem. Operator ładowarki MLA-T 533-145 V+ ma doskonały widok na cały obszar roboczy, 
może też łatwiej manewrować maszyną na ograniczonej przestrzeni, co znacznie podnosi komfort i bezpie-
czeństwo pracy. 

W standardowym wyposażeniu maszyny znajdziemy amortyzowany pneumatycznie fotel Grammer, cztery re-
flektory typu led, klimatyzację oraz z system redukcji ciśnienia w układzie hydraulicznym przyspieszającym wy-
mianę osprzętu. Opcjonalne wyposażenie to między innymi inteligentna hydraulika czyli funkcja automatycznej 
synchronizacji podnoszenia i opuszczania oraz wsuwanie i wysuwanie wysięgnika teleskopowego, wytrząsanie 
łyżki oraz szybki powrót osprzętu i wysięgnika do położenia ustalonego przez operatora.
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Samochód do zadań specjalnych
wystawca: 365FarmNet

Prezentacje maszyn  
na pasie startowym

Presentation of machines at the airstrip
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MZURI PRo-tIl xZACt – punktowy agregat uprawowo-siewny
wystawca: agro-LaNd marek różniak

MZURI PRO-TIL XZACT to innowacyjny punktowy agregat uprawowo-siewny do precyzyjnego siewu m.in kuku-
rydzy, soi, rzepaku, słonecznika.
System XZACT jest wyposażony w elektroniczny aparat wysiewający który umożliwia precyzyjny wysiew poje-
dynczych nasion. Stałe ciśnienie hydrauliczne na każde z ramion wysiewających zapewnia równą głębokość 
wysiewu. System posiada mechanizm dozowania nasion z regulacją podciśnienia co pozwala na ich precyzyjne 
rozmieszczenie niezależnie od wielkości.
Każda sekcja wysiewająca jest wyposażona w tarczę dozującą oraz urządzenie separujące uniemożliwiające 
pomijanie lub dublowanie wysiewanych nasion. Niezależny napęd silnikiem elektrycznym pozwala zachować 
jednakowe odstępy pomiędzy wysiewanymi nasionami nawet przy zmiennej prędkości pracy. W przeciwieństwie 
do klasycznych zbiorników siewników punktowych, znajdujące się na ramionach redlic agregatów w Pro-Til 
XZACT mini zbiorniki są uzupełniane nasionami automatycznie przy pomocy mechanizmu zasypowego wystę-
pującego w każdej jednostce dozującej. Nasiona dostarczane są ze zbiornika głównego, co wydłuża czas ciągłej 
pracy i skraca okresy przestoju.
Ramię redlicy z zespołem wysiewającym porusza się w dwóch płaszczyznach, pionowej i poziomej. Umożliwia 
pracę w wierzchniej warstwie pasa uprawionej gleby i precyzyjne umieszczenie nasion w uprawianym pasie. 
Agregat Pro-Til XZACT wyposażono dodatkowo w specjalne koła dogniatająco-zagęszczające na gleby zwięzłe.
Eliminuje to powstanie w glebie stref silnie napowietrzonych, co zapewnia równomierne wschody nasion oraz 
ogranicza przesychanie gleby. 
W zależności od rodzaju wysiewanej rośliny dostępne są wymienne tarczki wysiewające.
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opryskiwacze sadownicze serii PElIKAn MAx
Wystawca: BURy MAsZyny RolnICZE Wojciech Bury

Pelikan Max – to seria największych opryskiwaczy polowych produkowanych przez firmę Bury Maszyny Rolni-
cze, ze zbiornikiem od 3000 do  6000 litrów, z dostępnymi belkami o szerokości od 18 do 36 metrów, przezna-
czona do gospodarstw wielkoobszarowych. Mnogość rozwiązań pozwala optymalnie skonfigurować opryski-
wacz do potrzeb i specyfiki każdego gospodarstwa. 
Prezentowana maszyna posiada zbiornik 4200 litrów, belkę 24 metrową „4HP” z samopoziomowaniem wraz 
z blokadą,  hydraulicznym dopasowaniem do skłonów,  podnoszone i  rozkładane hydraulicznie niezależnie 
4 siłownikami, posiada również oś skrętną, pneumatyczną amortyzację belki opryskowej. 
Opryskiwacze Pelikan Max posiadają solidną, malowaną proszkowo ramę wykonaną z profili zamkniętych co 
zapewnia im dużą wytrzymałość. 
W opryskiwaczach Pelikan Max zastosowaliśmy pompy firmy Annovi Reverberi Twin Top. Są to dwie pompy po-
łączone razem, z których jedna obsługuje układ opryskowy gdzie zazwyczaj są niskie ciśnienia, druga używana 
jest do systemu mieszadeł hydraulicznych i rozwadniacza gdzie przydatne są dużo wyższe ciśnienia. 
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 będziemy mieli pewność poprawności 
wykonywanych zabiegów. 
Najbardziej zawansowane systemy pozwalają nie tylko precyzyjnie sterować wszystkimi funkcjami opryskiwa-
cza, ale również mogą być wykorzystywane do innych maszyn takich jak rozsiewacz, siewnik czy rozrzutnik.
Głównymi zaletami jest zmienne dawkowanie w oparciu o mapę  pola,  precyzyjna nawigacja połączona z au-
tomatycznym sterowaniem sekcjami, monitorowanie wielkości kropli, czy system monitorowania ilości cieczy 
w zbiorniku, który można wykorzystywać również podczas napełniania zbiornika  aby dokładnie zatankować 
pożądaną ilość płynu.
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Kombajn zbożowy TrIoN 
wystawca: CLaaS PoLSKa Sp. z o.o.

Kombajny zbożowe TRION, to całkowicie nowa seria kombajnów zbożowych CLAAS. Paleta kombajnów to 
TRION 500, TRIION 600 oraz TRION 700. Dwie pierwsze serie, to kombajny z systemem APS WALKER, nato-
miast seria 700 to maszyny APS HYBRID. TRION 500 to kombajn z 5 wytrząsaczami o szerokości układu omłotu 
1420 mm, natomiast TRION 600 ma 6 wytrząsaczy i szerokość układu 1700 mm. 
Układ omłotowy charakteryzuje bęben przyspieszający APS, który przyspiesza materiał i wstępnie oddziela. Za 
tym bęben jest bęben młócący o średnicy 600 oraz bęben odrzutnika. Nad wytrząsaczami znajduję się bęben 
MSS (MULTI SEPARATOR SYSTEM), który wspomaga pracę wytrząsaczy, które mają w kombajnach TRION 
4,4 m. Układ czyszczenia tworzy system JET STREAM, znany już z większych kombajnów CLAAS. Zbiorniki na 
ziarno, mają pojemność od 8 000 do 12 000 litrów, a prędkość wyładunku to maksymalnie 130 l/s. Ciekawym 
rozwiązaniem jest regulowana końcówka rury rozładunkowej, dzięki czemu łatwiej jest napełniać bez start po-
jazdy transportowe. 
Kombajny TRION, można wyposażyć w różne siekacze słomy, w zależności id preferencji klienta. Maszyny te 
napędzane są silnikami CUMMINS, które pracują na obniżonych obrotach silnika. Każda jednostka wyposażona 
jest w system zarządzanie mocą silnika DYNAMIC POWER, który pozwala zaoszczędzić paliwo podczas pracy. 
Kombajny TRION oferowane są w mocy od 258 KM do 430 KM. Nowa kabina kombajnu oferuje doskonała 
widoczność oraz bardzo dużo miejsca dla operatora. Obsługa maszyny jest bardzo łatwa i intuicyjna. Kombajny 
TRION, można wyposażyć w wiele systemów wspomagania operatora, które sprawią, że praca maszyną będzie 
jeszcze przyjemniejsza i wydajność większa. Do tych systemów zaliczany CRUISE PILOT, CEMOS AUTOMA-
TIC, AUTO CROP FLOW, 4D, systemy prowadzenie FIELD SCANEER lub GPS PILOT oraz inne. Generalnie 
kombajn TRION, można skonfigurować pod indywidulane potrzeby każdego gospodarstwa. 
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Ciągnik FeNdT 800 VarIo
Wystawca: FEnDt

Ciągniki serii 800 to maszyny o mocy maksymalnej od 226 do 287 KM (wg ECER120). Do napędu użyty został 
silnik Deutz o pojemności 6,06 l w technologii 4-ro zaworowej. Napęd przenoszony jest przez znaną i ceniona 
bezstopniową przekładnie Vario. Brak biegów pozwala na uzyskanie idealnej prędkości do każdego zabiegu, 
prędkość zawsze może być idealnie dobrana i utrzymywana zarówno przez operatora jak i wspomagający go 
system TMS. Ciągły nadzór nad obrotami silnika i prędkością jazdy to niskie zużycie paliwa. 

Komfortowa kabina pozwala na dłuższą pracę szczególnie w okresach spiętrzenia prac polowych i pozwala 
zachować dobrą kondycję i koncentracje operatora na wiele godzin. Amortyzowany pneumatycznie fotel i kabina 
w połączeniu z amortyzacją przedniej osi będą dodatkowym elementem stanowiącym o komforcie i bezpieczeń-
stwie pracy. Układ hydrauliczny serii 800 Vario można wyposażyć w pompę o wydatku 152 lub 205 l/min oraz do 
6-ciu zaworów hydraulicznych z tyłu i dwóch z przodu. Sterowanie układem hydraulicznym odbywa się w pełni 
z kabiny ciągnika poprzez terminal. Rozdzielony układ hydrauliczny i przekładniowy pozwalają na wymianę oleju 
co 2000 godzin co znacznie wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji hydrauliki. 

Fendt Guide poprowadzi ciągnik po wyznaczonym torze jazdy. Kontrola sekcji i zmiennego dawkowania odcią-
ży operatora a jednocześnie pozwoli zaoszczędzić środki produkcji. System automatycznego prowadzenia na 
uwrociach pokieruje procesem zawracania i jednocześnie zadba o obsługę maszyn na uwrociu odciążając w tym 
zakresie operatora. 
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Beczka asenizacyjna vEEnhUIs PRoFIlInE
Aplikator doglebowy vEEnhUIs ECoJECt
wystawca: INTerHaNdLer Sp.  z o.o.

Beczka asenizacyjna Veenhuis Profiline o pojemności 19450 litrów z aplikatorem Ecoject o szerokości ro-
boczej 7,6 metra to połączenie o doskonałym stosunku ceny do jakości. Beczka Profiline wyposażona jest 
w ośmiocalowe ramię dokujące z akceleratorem premium, dzięki któremu beczkę można napełnić w bardzo 
krótkim czasie. Ramię to sterowane jest za pomocą intuicyjnego joysticka. Beczka posiada hydrauliczne 
zawieszenie oraz hydraulicznie skrętną oś tylną sterowaną za pomocą dodatkowego drążka znajdującego się 
po lewej stronie zaczepu głównego. Veenhuis Profiline wyposażona jest w pompę próżniową o wydajności 
13500 litrów na minutę napędzaną za pomocą wałka odbioru mocy oraz w system centralnego smarowa-
nia, dzięki czemu beczka jest bardzo przyjazna w użytkowaniu i serwisowaniu. Na tyle beczki znajduję się 
turbo przyspieszające rozlewanie. W ten sposób możemy aplikować większą ilość nawozu. Standardowym 
wyposażeniem beczki jest również 4 punktowy układ zawieszenia podwójnego działania przeznaczony do 
zawieszenia aplikatora do gnojowicy.

veenhuis Ecoject jest doskonałym aplikatorem doglebowym przeznaczonym do nawożenia łąk i pastwisk. Dys-
ki nacinające osadzone są na wytrzymałych łożyskach z uszczelnieniem. Każda sekcja zawieszona jest na 
mocnych resorach piórowych, dzięki czemu dyski oraz wylewki dobrze kopiują ukształtowanie terenu i w ten 
sposób dyski w odpowiednim stopniu nacinają trawę, a gnojowica doprowadzana jest wprost do gleby. Na górze 
aplikatora znajduje się hydraulicznie napędzany dystrybutor z okrągłymi nożami. 
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Wóz volUMEtRA + rampa PEnDIslIDE PRo
wystawca: JoSKIN PoLSKa Sp. z o.o.

Wóz volumetra jest pojazdem o zwartej budowie z samonośną konstrukcją rurową. Zintegrowana rama gwa-
rantuje bardzo niskie położenie środka ciężkości i daje niezrównaną zwrotność, nawet przy bardzo szerokich 
oponach.

Sekret sukcesu tej serii niewątpliwie tkwi w konstrukcji – nisko położony środek ciężkości, lekki, samonośny 
zbiornik ze zintegrowaną ramą, większość elementów ocynkowanych ogniowo, wszechstronność oferowanych 
systemów pompowania, duży wybór osprzętu ssawnego, przygotowanie do szerokich aplikatorów i ramp.

Rampa Pendislide Pro, dostępna w szerokościach 12, 13,5, 15 i 18 m, z odstępami wynoszącymi 25 cm, 
jest rampą płozową, idealną do nawożenia użytków zielonych lub młodych upraw. Pracuje ona z maksymalną 
wydajnością i precyzją. Nawet przy takich szerokościach roboczych budowa ramy, w połączeniu z działaniem 
kół kopiujących, umożliwia utrzymanie na podłożu całości płóz, także na nierównym terenie. Dzięki systemowi 
wahadłowemu wbudowanemu w ramę, rampa ta zapewnia większą precyzję nawożenia, doskonale dopaso-
wując się do powierzchni terenu. Dzięki trwałym płozom z ertalonu rozprowadza ona gnojowicę na podłożu, 
znacząc w nim niewielką bruzdę i rozsuwając rośliny, aby dostarczyć składniki odżywcze jak najbliżej korzenia, 
nie ochlapując liści.
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zbiorniki na nawozy płynne, olej napędowy, adBlue® oraz wodę 
wystawca: KINgSPaN waTer & eNergy Sp. z o.o.

Zbiorniki Kingspan, produkowane od ponad 20 lat w Rokietnicy pod Poznaniem, cieszą się niezmiennie 
dużym zainteresowaniem ze względu na ich wysoką jakość i gwarancję nawet na 10 lat. 

AgriMaster s® do magazynowania nawozów płynnych o pojemności 22 000 l to idealne rozwiązanie dla rol-
ników. Produkowane z wysokiej jakości polietylenu jako jeden element zbiorniki są niezwykle wytrzymałe 
zarówno na warunki atmosferyczne jak i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Ich pojemność pozwala na 
całocysternowe dostawy nawozu wprost na gospodarstwo.

FuelMaster® to czysta oszczędność dla posiadaczy maszyn z silnikami wysokoprężnymi. Objęte 10-letnią gwa-
rancją zbiorniki pozwalają na hurtowy zakup oleju napędowego, tym samym oszczędzając czas i pienią-
dze. Nasze najbardziej rozpoznawalne modele to te o pojemności 2500 l oraz 5000 l.

truckMaster® gwarantuje bezpieczny transport i dystrybucję oleju napędowego w dowolnie wybrane miej-
sce. Mobilne i intuicyjne w eksploatacji zbiorniki są w pełni bezpieczne dla środowiska. Zgodne z ADR pojem-
ności 430 l i 900 l znajdą idealne zastosowanie w rolnictwie.

Seria BlueMaster® to idealne rozwiązanie w zakresie magazynowania i dystrybucji AdBlue® – zapewnia 
wysoką czystość i jakość przechowywanych substancji. Wieloletnia współpraca z producentami AdBlue® za-
owocowała stworzeniem zbiorników pozwalających generować zyski z większych zakupów tego składnika. 
Tegoroczna nowość – jednopłaszczowy zbiornik BlueMaster® Basic Plus ze skrzynią dystrybucyjną to kolejne 
rozwiązanie stworzone specjalnie z myślą o rolnikach.

www.kingspan.pl/titan
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TaTra 8x6 i zabudowa wielofukcyjna mF
wystawca: meTaL-FaCH Sp. z o.o.

TATRA 8x6 i zabudowa wielofukcyjna MF to połączenie na wskroś uniwersalne. Tatry są o tyle interesujące dla 
rolników, że charakteryzują się dużą dzielnością w trudnym terenie i dużą ładownością. Unikatowa koncepcja 
podwozia bazuje na centralnej rurze nośnej i niezależnych wahliwych półosiach. 

Taka konstrukcja zapewnia ochronę elementów układu napędowego, cechuje się wysoką skręcalnością i odpor-
nością na zgięcia. Nie ma potrzeby stosowania wałów kardana, a napęd jest wyjątkowo wytrzymały. Połączenie 
takiego podwozia z zabudową METAL-FACH z systemem zsuwającym pozwala wykorzystać zestaw do wielu 
zadań w gospodarstwie np. przewóz różnego rodzaju materiałów sypkich czy objętościowych. W przypadku 
objętościowych możemy je częściowo sprasować co pozwoli nam załadować nawet o 30% więcej. 

W bardzo krótkim czasie możemy zamontować także adapter do obornika i w około 1,5 godziny zestaw staje 
się rozrzutnikiem. Pojazd wyposażony jest w sterowanie elektroniczne, system ważenia ładunku jak też ramę 
pośrednią z hydraulicznym systemem wymiennym co oznacza że system zsuwający możemy zamienić bardzo 
szybko na np. wywrotkę budowlaną, czy beczkę asenizacyjną. 

Silnik Euro6 to także oszczędności w paliwie w porównaniu do klasycznych ciągników o podobnej mocy. Wypo-
sażając gospodarstwo w taki zestaw zaletą są również koszty, ponieważ mamy ciągnik i kilka maszyn w jednym. 
Komfort, uniwersalność, wszechstronność, oszczędność i wydajność to główne zalety tego typu zestawu.
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Wóz asenizacyjny ConoR 20000 txR
wystawca: roLToma daF – aNdo TeCH Sp. z o.o.

Wóz asenizacyjny Conor 20000 txR Irlandzkiej renomowanej firmy która produkuje maszyny od 1969 rok.

Długie doświadczenie w produkcji, oraz najlepsze komponenty jak Vogelsang i pompy Battoni Pagani sprawiają 
że maszyny te są najwyższej jakości dostępnej na rynku.

Nisko osadzona beczka, oraz głęboko wcięta koła sprawiają iż beczkowóz jest stabilny i lekki w prowadzeniu.

Wozy asenizacyjne Conor można dowolnie konfigurować jeśli chodzi o pojemność i wyposażenie i są dostępne 
malowane jak i w ocynku (galwanizacji).

PoSzUKUJemy dILerÓw w CaŁeJ PoLSCe, zaPraSzamy do wSPÓŁPraCy.

Pozdrawiam, Regards, Hilsen Tomasz Stypułkowski

tel. +48 788704096 PL, tel. +47 98414095 N

www.roltoma.pl • Stoisko d-283 RoltoMA DAF – AnDo tECh
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sWIMER AGRo tAnK 22 000 l
wystawca: SwImer Łukasz otremba

Doskonałej jakości zbiorniki stacjonarne SWIMER AGRO TANK przystosowane są do przechowywania nawo-
zów płynnych. 

Dzięki uchwytom do przenoszenia są łatwe w transporcie i rozładunku. 

Wykonane są z najwyższej jakości surowców, mają dużą wytrzymałość na oddziaływanie czynników zewnętrz-
nych, są odporne na promieniowanie UV, nie blakną i nie korodują.  

Ich wysoka odporność chemiczna i mechaniczna oraz łatwość w utrzymaniu czystości zapewniają długotrwałe 
i komfortowe użytkowa nie. 

Zbiorniki występują w pojemnościach: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000, 12500, 20000 oraz 22000 litrów 
(jednopłaszczowe) oraz 10000 litrów (dwupłaszczowe).
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